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 هیمختصات معرفت درحکمت متعال یتیترب لیتحل

 
 1یمحمود جمال

د اراک، واح ت،یو ترب میو فلسفه تعل خیگروه تار ،یدكتر یدانشجو
 .رانیاراک، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم

 
 *2یرضا سرمد محمد
، اراک ،یواحد اراک، دانشگاه آزاد اسالم ،یتیگروه علوم ترب استاد،

 .مسئول( سندهی)نو رانیا
 
 3یهیرضا فق یعل

 ،یواحد اراک، دانشگاه آزاد اسالم ،یتیگروه علوم ترب ار،یاستاد
 .رانیاراک، ا

 
 4یفیس محمد
 ،یواحد اراک، دانشگاه آزاد اسالم ،یتیگروه علوم ترب ار،یاستاد

 .رانیاراک، ا
 

 دهیچک
مختصات معرفت  یتیترب لیتحل»پژوهش تحت عنوان  نی: اهدف

 یب فلسفمکت ۀژیو تیو قابل یبرتوانمند دیبا تأك «هیدرحکمت متعال
 نییه تببخش، ب یتعال یتیترب یالگو دیتول یدر راستا نیصدرالمتأله

 یمترق یتینظام ترب یبه عنوان مبان هیحکمت متعال یمعرفت شناخت
 .ته استپرداخ یتیترب یکردیآن با رو یتیبتر یو استنباط داللت ها

 میبه اهداف پژوهش و ترس یابی: به منظور دستو روش ها مواد
ل مسائ یصدرا، ابتداء عمده  یهندسه و نظام معرفت شناس یتیترب

پس شده، س نییو تب فیتوص هیحکمت متعال یمعرفت شناس یاساس
ومراتب علم، طبقه  تیهمچون هو یمباحث معرفت شناس یبرمبنا

رفت، مع لیتحص سمیومکان ندیعلوم، منابع وابزارمعرفت، فرا یبند
ارائه شده  یتیترب یمعرفت؛ داللت ها تیحدود وقلمروعلم وغا

 .است
 یبرنگاه تجرد یپژوهش مبتن نیدرا تیو ترب یریادگی ها: افتهی

به عنوان  ،یاتحاد عاقل ومعقول و وجود ذهن ی هیصدرا به علم و نظر
 یگانگیفعال و آن چه آموخته شده  ی رندهیادگی نیكه ب یندیفرا

 .شده است یكند، معرف یم جادیا
و جامع معرفت  عیوس یپژوهش از گستره  ی: در ادامه یریگ جهینت

علم و راه  دیتول ،ییدانا قیصدرا وسعت معرفت، لزوم تعم یشناس
 ایپو یریادگی یبه سو میعق تیوترب یریادگی یخروج از بن بست ها

 شود، استنباط یمعرفت م یمانیا تیبه تحقق غا یكه منته یومولد
 .شده است

 
 یریادگی ت،یترب ه،یعلم، حکمت متعال ،یشناس معرفت: واژه دیکل
 
 

 16/04/1400: افتیدر خیتار
 21/06/1400:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنms84sarmadi@yahoo.com 

_________________________________ 
1 - idealism 
2 - realism 

 مقدمه
قائل اند و  ومقید رابطه ای مطلق و سایرعلوم فلسفۀ حکماء میان

رگرفته درنظ واساسی مهم نقشی گاه علوم، تکیه عنوان برای فلسفه به
 حفظ ضمن و استوارنموده را ها آن میان پیوند است ضروری لذا اند.

دراین میان . اندیشید درعلوم فلسفه امتداد به هرعلمی جایگاه
 جامع یفلسف مکتب یک از شایسته الگویی عنوان حکمت متعالیه به

ده بو معاصر انسان نیازهای به پاسخ وتوان دارای ظرفیت كارآمد، و
 شناسی انسان شناسی، هستی بیشترازمبانی و بهره مندی هرچه

ضمن تحقق اندیشه ی امتداد  قویم فلسفۀ این شناسی ومعرفت
اجتماعی فلسفه بستری مناسب برای اندیشه ی اسالمی كردن علوم 

  انسانی می تواند باشد.
 ناولی عنوان به شناسانه معرف های پرسش به نظربه این كه پاسخ

 دركسب انسان حیاتی تکاپوی و نتیجه ی عقلی درمباحث گام
 موتوأ ژرف نگاه به عنایت با شود، و می محسوب و شناخت معرفت

 می این پژوهش ومعرفت، علم مباحث به متعالیه حکمت وسع با
 درحکمت معرفت مختصات تربیتی تحلیل» عنوان تحت كوشد

 متعالیه با تصویری مختصات معرفت حکمتضمن ارائه ی  «متعالیه
از  را شناسی معرفت ساز، نظریات نظلم مند ازتربیت هویت

 ومتعالیه بازگ حکمت ی نگره با ومتناسب و تربیت منظرتعلیم
ندسه ترسیم ه تحلیلی پس از –بدین منظور با روش توصیفی  .نماید

 های داللت استنتاج یل وتحل، به صدراحکمت ونظام معرفت شناسی 
تحت عناوین اساسی همچون هویت تربیتی و ایضاح گزاره های آن 

مراتب علم، طبقه بندی علوم، منابع وابزارمعرفت، فرایند  علم،
قلمروعلم وغایت معرفت  ومکانیسم تحصیل معرفت، حدود و

  بپردازد.
  (2)هویت علم

درک درست ازهویت و حقیقت علم گامی مهم و اساسی در ترسیم 
 تربیتی معرفت است. به همین منظور مکاتب ی شاكلهبنیان و 

انی مب با متناسب علم از هویت درست ارائه ی تصویر و دركی درمقام
 وشناخت علم برای برخی. صادر كرده اند متفاوتی احکام خود

 دهش تشکیل از پیش و نهانی های ایده بازشناسی شامل ذهنی هویتی
 معل رد دیدگاه ایده ئالیستی، در نحله ای دیگر 1شده اند، قائل درذهن

 می ذهن از خارج و جهان ذهن تعامل را مستلزم معرفت یا
و  شده قائل ای ابزاری شناخت وجهه نیز برای 3گرایان عمل2دانند.

و  معرفت كسب ی شیوه به بیشتر علم هویت به پرداختن جای به
 به طوركلی درمبانی (.1اند ) ونتایج حاصل از آن پرداخته آگاهی

 كه است بشری ودستاوردهای ازیافته ها دسته آن شامل غربی،علم
 حسی ودرآزمایشات كند را تأئید حسی، آن وادراكات تحقیقات

 (3.)باشد اثبات قابل
 علمصدرا درنگاهی متمایز ازسایرین،  معرفت شناسیمنظومه دراما 

خ سن ازنه امری صرفاً ذهنی و نه ابزاری تجربی است بلکه هویتی 
واجد  همچون وجودلذا آن تلقی گشته،  نحوه ای از وداشته  وجود

 .غیرقابل تعریف می باشدمفهومی آشکار وكنه وحقیقتی پنهان و

3 -Pragmatism 
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  و همکاران                 یمحمود جمال  203

 1400 ستانمز، 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

علم را حالتی وجدانی می داند كه هرانسان نسبت  ازاین رو صدرا
خود آن را بدیهی ترین مفاهیم  درنزد داشته و شعور بدان درک و

تعریف علم ومعرفت آمده بدین جهت هرآنچه كه در؛ می یابد
 است.درحکم تنبیه وبیان برخی خواص و ویژگی های آن 

ماده ی  آن را به وجودی مجرد از ،درمقام وجود شناسی علم ایشان
بازگشت علم را به گونه ای از وجود مجرد  وضعیه تفسیر نموده و

دانسته و نحوه ی حصول  كه برای جوهردرک كننده حاصل می آید
. ازاین اندآن را برای نفس به شکل گیری نقوش درآینه تشبیه نموده 

برای مدِرک به وجود صدوری ونه  وجود مدرَک را صدرا رو
 ایهبراین پاشراقی دانسته،  حلولی واضافه شدن آن را به نفس اضافه

معنای ادراک واقعی درنزد ایشان ناظر به اصل اتحاد عاقل ومعقول 
یعنی هنگامی كه عاقل به لقای معقول برسد وبا وی متحد  ؛می باشد

نه صرفاً  شود ادراک واقعی رخ داده، كه این ادارک درونی بوده و
 الوجدان و االدراک لیس اال»شده: گفته لذا بیرونی، لقای جسمانی و

وده و بواقع آفرینش نفس  در ماهیت ادراک نظرگاه، بنابراین «النیل
می، وابزاری پراگماتیس تجربی روش ونه آلیستی كارایدهنه از نوع تذ

است كه درآن نفس به حکم  وجودی نوعی تحول وتکامل بلکه
  تازه می یابد. یقاعده ی حركت جوهری با هراندیشه وجود

 ماوراء آنها ارتباط بین مفاهیم ذهنی و ،هویت علمدرتکمیل مبحث 
 لمتألهینصدرادراین خصوص  به عنوان مسئله ای مهم قابل طرح است.

با نگاهی رئالیستی به معرفت، ارتباط مفاهیم را با نفس االمرماهوی 
دانسته و وجود شیء در وعاء ذهن را با وجودش درظرف خارج، 

را مطرح  1ازحیث ماهیت یکسان معرفی نموده و نظریۀ وجود ذهنی
اء یمی تواند اش« وجود ذهنی»می كند. براساس این نظریه، انسان با 

خارجی حقیقی را آنگونه كه هستند درک كند وشناخت انسان با 
ذهن « انطباق»درنتیجه موضوع  عین خارجی منطبق و واحد است و

 شود.خارج ازاین راه، حل وتوجیه می و
را حقیقی ( 4)یادگیریبراساس این تفسیر از معرفت می توان فرایند 

ه تبیین نمود ب كه می آموزدبین یادگیرنده وآن چه نوعی یگانگی 
 انفعال اوصرفاً نه  وباشد یادگیری فعل یادگیرنده گونه ای كه 

 دروجودعلم  ستیبا یم، وبه اصطالح دراثرمواجه با عوامل خارجی
ی فعل وحركتآن به صورت  یرونیگردد تا جوشش ب نهینهاد متربی

 امروزه كه . برهمین اساس آنچهمحسوس باشد ی،منطبق برآگاه
 رفاً می تواند ص شود می تربیت مطرح یادگیری درفرایند عنوان تحت

کر محت فرایند دراین ومتربی یادگیری، ونه باشد اطالعات جابجایی
معلومات به عبارتی به جای درک  دانا و دارای و نه است اطالعات

بهترین چیزها به دنبال دانستن وانباشتن بیشترین چیزها هستند. ضمن 
 هدافا ناظربرتحقق تربیت درفرایند قولمع عاقل اتحاد این كه بحث

 است انتظاری همان باشد كه این نیزمی درسی كتب و تالیف تربیت
 .رود ازتربیت ویادگیری می كه

  2مراتب معرفت
_________________________________ 

1 - Mental Existence 

 دریک نانسا سیردانایی پیوستگی به ناظر شناخت مراتب دربحث دانایی اشتداد -2

 تفکیکی ازبعد علوم بندی، طبقه دربحث كه آن حال است و طولی رابطه ی

 .گیرند قرارمی مطالعه مورد هم ودرعرض

 انسان و علوم و در راستای ترسیم اندیشمندان همواره در مسیرتکامل
 و مراتب سلسله درقالب بشر را علمی دستاوردهای معرفت، سازمان

برخی مبتنی بر مراحل رشد و به منظور  .اندنموده فرایندی ارائه
ودیگری نیز بر مبنای  4وعده ای مبتنی برموضوع درسی 3تسهیل آن

وگروهی نیزمتناسب براستعدادوسلسه مراتب  5قلمرو و فرایند دانش
 (. 4اجتماعی متربی برای معرفت مراتبی ارائه كرده اند )

 رفتمع به شناسی وانسان شناسی با هستی وجودی و متناسب اما نگاه
 به نسبت صدرا شناسی متمایز ازمعرفت متعالیه تصویری درحکمت

 معرفت، كه این نگاه متفاوت به مراتب داده نشان سایرنگره ها
 ،برهستی های سه گانه ازچند وجه قابل بررسی است. درابتدا منطبق

ه این سه واجد سه مرتبه ی حسی، خیالی وعقلی است كنیز شناخت
رابطه ای تشکیکی میان آنها  و شتهدا درطول هم قرار مرتبه

ارتباطی مقدمه وذی المقدمه  نظر از تعبیریبه  برقراراست، و
ا دیگر ت ی مرتبه به مرتبه از یک ارتحال با تا محسوب می شوند

 عقلی بر گردد. این مرتبه ی محقق عقول عالم به برآمدن درنهایت
ب مراتوقوام سایر، جامع آنها بوده  اشراف داشتهكیله ادراكات انسان 

ه آمد ادراک حکیمانه چنینبدین خاطردرتوصیف  ؛برپایه آن است
علماء اهل نظركه ایشان را حکماء گویند اول اشیاء را به » است:

آن  كنند، بعد ازآن به خیال انتزاع صورتى ازحس ادراک مى
 ادراک كلى كرده، به تعقل انتزاع صورت عقلى ازآن كنند، بعدمى
همچنین صدرا ازبعد یقینی برای علم سه مرتبه ی علم « نمایند.مى

مرتبه اول برهانی، دوّم » ؛قائل استحق الیقین  الیقین، عین الیقین و
شهودی وسوم اتصال وجودی است. بیان مراتب فوق نشان می دهد 
كه راه رسیدن به واقعیت انحصاری نیست، بلکه ازهركدام از این 

رتبه علم دراین  ه راه می توان به واقع دست یافت، گرچه درجه وس
 علم تفاوت بیان دیگرودرمقام ازمنظری( 5«)سه راه متفاوت است.

ی می توان مراتب و اشتدادی تشکیکی ی رابطه اعتبار به ومعرفت
 ود و معرفت علم كه معنی بدین. شد برای علم ومعرفت قائل دیگر
االتر و ب معرفت البته كه دهند می تشکیل را آگاهی ازمراتب مرتبه

 یانم نسبت مانند دو آن میان ونسبت شده شناخته تر ازعلم نیرومند
و  تفرقه هرگونه كه پذیرفت باید همه این با. است روح و جسم

 الدنب به را آنها و تباهی سستی تواند می ومعرفت علم میان جدایی
 معرفت را دگرگون تواند می علم و اختالل در موازین داشته
 به وهرچه است معرفت به ورود ی دروازه علم بنابراین( 6.)نماید

 معرفت مرزهای به ترشود آمیخته ما وجود با و غوركنیم علم ژرفای
 و اطالعات سطح تا را ما  علم قضیه این وعکس ایم ترشده نزدیک

 .كاهد می فرو خام و پایدار نا های داده
 و تمام ذات وحقیقت یک شیءبه آن كه یا  علم به اعتبارهمچنین 

واجد دو مرتبه ی عالیِ علم به  تعلق گیرد، وجهی از وجوه آنبه یا 
ایند درفر این نگرش به مراتب معرفتكنه وسافلِ علم به وجه است. 

 ی خام به ها معرفت از داده مراتب میتواند ناظر برسلسله تربیت

 دیدگاه روانشناسان رشدگرا  -3
 (subject orientation)موضوعی  رویکرد -4

 (disciplines orientation)دیسیپلینی  رویکرد -5 
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 باشد. دراین حالت وسپس حکمت وازآنجا به دانش سمت اطالعات
 تا شود می هدایت عمیق های دریافت سمت به گام به گام متربی

ر د به حقیقت موضوع، پایدار و اشراف ساختار معرفت با یادگیری
گردد به عبارتی از تکاثر اطالعات و داده ها، گام  نهادینه وجودش

 پایین ترین ها دراین فرایند داده. به وادی كوثر حکمت می گذارد
 به آن از اطالعات كه است خامی و ماده مشاهدات محصول وسطح 
 پاالیش را اطالعات كه دانش الیه ی عمیق تری است آیدمی دست

 العملدستور صورت به تا كند می تلفیق تفکر با وپردازش سپس
 دوكارآم مؤثر صورت به را كاری شخص كه شود می درآیند و باعث

 شده، پردازش و پاالیش دهد. ژرف ترین الیه پس ازدانش انجام
 ره مدت طوالنی عواقب دیدن است كه متربی با آن توانایی حکمت

  1را دارد. (كلی) ایده یک براساس آن و ارزیابی ضمن عمل كاری
 طبقه بندی علوم 

 پرداخته بدان تربیتی و فلسفی هرمکتب كه اهیمت پر ازمسائل یکی
 از منظر مسأله این بررسی است؛ علوم بندی طبقه پردازد، می و

 حال در 2پوزیتیویسمی نگاه كه آن به توجه با صدرایی قویم فلسفۀ
 و. تاس یاقته مضاعف ضرورتی است، شدن نهادینه بلکه و گسترش

 و مقع جهت به فلسفی رویکرد با علوم بندی طبقه دیگر سویی از
 یتاهم حائز بسیار مترقی تربیتی نظام یک ریزی پی برای دقت،
 . شود می پرداخته آن به اجمال نحو به لذا. است

اى گونه  حصولی: گاهى شناسائى یک شىء واقعى به علم حضوری و
است، كه هستى شناخت با هستى عینى شىء شناخته شده یکسان و 

می گویند كه سرسلسله  "شناخت حضوری"یگانه است كه آن را 
. اما گاهى هستى شیء مورد (7) معارف ودانش های بشری است

خارج ازهستى قواى ادراكی كه  شناخت خارج ازهستى خودمان و
 "دانش حصولى"گونه دانش، باشد. بدیندر وجودمان نهفته است، مى

 می گویند.
 شناسی معرفت اسالمی، در مباحث فالسفۀ بزرگ دستآورد این

 می موج شکاكیت كه حاضر درعصر خصوصاً دارد ویژه ای جایگاه
 دهنمو عاجز خویش معارف برای بنایی گسن یافتن در را بشر و زند

 چه هر التفات و حضوری علم بدیل بی ازسرمایۀ بهرمندی. است
 تحقیق ازصراط گیرخروج چشم كاهش آن موجب به نسبت بیشتر

 رعلمب اتکاء وتعلم تعلیم درمقام پایه براین. است علوم درتحصیل
 .  نظرقرارگیرد مد وسرآغاز، اصل عنوان به بایست می حضوری

ازبعد مبدأ شناخت، علم را به  3دیگر علم فعلی و انفعالی: درتقسیمی
كه  است دو دسته فعلی وانفعالی تنویع كرده اند. علم انفعالی علمی

می گویند كه عالم « انفعالی»ازاین جهت آن را و معلوم مبدأ علم 
علم ودرازمعلوم منفعل می شود؛ مانند علم انسان به اشیاء خارجی. 

علم مخترع نسبت به آنچه اختراع می  مبدأعلوم است مثل علم ،فعلی
 است متجلی فعلی درعلم مُبدعیت و خالقیت كه جا ازآن  (8كند.)

 و نماید می ایفاء را آفرینش گری راهبردی نقش مقام این در نفس و
 هر مهم اهداف از آفرینش گر و خالق ذهن تربیت دیگر سوی از

 شرو و رویکرد مربیان می بایست لذا است مترقی تربیتی نظام
_________________________________ 

1 -http://www.wisdompage.com/twdown73462.html 

2 - Positivism 

. مایندن ظرفیت شگرف این به معطوف را خویش تربیتی و تعلیمی
 علومم از متأثر ادراكی دستگاه آن در كه انفعالی دیگرعلم ازجانبی

 استایر در باشد، می فعال نیز تأثر دراین البته و است پیرامون جهان و
 ترهیاف از این. دارد حساسی نقش اكتشاف گری استعداد شکوفایی
شناخت آفرینش  میان وهمسویی هماهنگی تعامل، با ایجاد

هره ب علوم شکوفایی كالن راهبرد در مسیر توان می گرواكتشافی،
 .شد مند

یق التصوروالتصد "تصور و تصدیق: صدرای شیرازی در رسالۀ منطقی 
انحصاراً به این تقسیم بندی پرداخته و دراین خصوص آورده  "

ء فی العقل الذی هو العلم إما تصورلیس صورۀ الشیحصول »است:
 بعینه حکم، أومستلزم للحکم بمعنى آخر، بحکم وإما تصورهو

 «یسمى باسم التصدیق،واألول الیسمى باسم غیرالتصور. یالثان والتصور
 راینددرف اساسی گام لذا است تصور ی پایه بر تصدیق كه جایی ازآن
 ظورمن به درمتعلم و دقیق تدرس تصوری ایجاد معرفت گیری شکل
 تبایس می اصطالح به. باشد می صحیح تصدیقات به او یابی دست
 واهیگ منطقی صورت به سپس كرد ایجاد آگاهی درفراگیرنده ابتدا

 .شد خواهد حاصل
ر معلوم خارجی تغییر یجزئی و كلی: علم كلی آن است كه با تغی
برمصادیق خارجی علم ما نمی یابد. این نوع علم را به اعتبارتقدمش 

 قبل الکثرۀ نیزنامیده اند.علم جزئی به ادراكی اطالق می شود كه در
ر معلوم خارجی و از این حیث علم آن علم متغیر است به جهت تغیّ

 صورت به نکته بدین توجه ( با9) ما بعدالکثرۀ نیزخوانده شده است.
 اعتبار دانش و نافی گرایی حس دیدگاه داشت اظهار توان می كلی

 ام آموزشی كشور بر نظام آگاهانه غیر یا آگاهانه امروزه كه عقلی
 مازعلو یک هر ونقش جایگاه به التفات عدم از ناشی افکنده، سایه

 یصدرای شناسی معرفت بر تکیه با و رو ازاین. است كلی و جزئی
 متدادا در عقلی مرتبۀ تا حسی مرحلۀ از را شناخت تکوینی  سیر كه
 كلی به جزئی از نیز علوم اكتساب منطقی برنامۀ مسیر داند، می

 علوم یبرا گاه تکیه عنوان به فلسفه همچون كلی علوم نقش و نمایان
 همچنان اساس براین. گردد می آشکار دانش چرخۀ تکمیل در جزئی

 كه دیدگاهی است، واساس پایه بی وعقلی كلی علوم اعتبار نفی كه
 ود،ش می یکدیگر به نسبت علوم وبیگانگی گسستگی موجب

 .   باشد می منحط شناسی معرفت زاییدۀ و خطرناک
بدیهی ونظری: علوم حصولی چه تصوری و چه تصدیقی یا حصولشان 
محتاج اعمال فکرو نظراست كه آن را نظری می خوانند و یا بدیهی 

 از بحث است. بالبداهۀ حاصل وضروری بوده كه باالضطرار و
 هم درمنطق هم كه است ای گستردۀ موضوعات جملۀ از بدیهیات

 نیز امروز شناختی معرفت مهم مسائل جزء و است مطرح فلسفه در
 كه می باشد این است اهمیت حائز اینجا در كه ای مسأله. باشد می
 چه و تصورات در چه) مجهول به معلوم از رسیدن و تفکر نظام در
 کاءات نقطۀ و پایه عنوان به معلومات از ای دسته باید( تصدیقات در

 یم ایفاء بدیهیات را اساسی نقش این و باشند، مطرح معلومات دیگر
 .كنند

 دیگری از تقسیم پیشین است.این تقسیم بیان  -3 
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 1400 ستانمز، 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

علوم حقیقی واعتباری: حوزۀ شمول ادراكات دربرگیرندۀ دو نوع 
آزاد ازنفوذ احتیاجات  ادراک می باشد یکی حقیقی، مطلق، ثابت و

می شوند طبیعی وعوامل محیطی كه ادراكات وعلوم حقیقی نامیده 
تابع احتیاجات طبیعی وعوامل  و دیگری فرضی، نسبی، متطور و

محیطی كه آن ها راعلوم وادراكات اعتباری می خوانند. یکی 
، ضرورت مرزبندی میان این در مبحث معرفت ازمطالب بسیارمهم

همین عدم تفکیک »دانایی می باشد. شفافیت در دونوع ادراک و
از پا درآورده است كه بعضی است كه بسیاری ازدانشمندان را 
با روش های عقالنی مخصوص  اعتباریات به حقایق قیاس كرده و

 ه یحقایق دراعتباریات سیركرده اند و بعضی به عکس، نتیج
مطالعات خود را درمورد اعتباریات دربارۀ حقایق تعمیم داده اند 

 وتابع احتیاجات مفاهیمی نسبی ومتغیر وحقایق رامانند اعتباریات
  (10) «یعی پنداشته اند.طب

 بسزایی نقش واعتباری حقیقی دانش مرزهای از آن روكه شناخت
 دانش كه اصل بدین دارد، توجه تربیت و فرایند علوم ی درتوسعه

 یتولید ای و رابطه می شود بنا حقیقی های دانسته برپایه حقیقی
اشند، ب می تولیدی ارتباط وفاقد بوده نیاز تابع اعتباری وعلوم دارند

 كه آموزش را علمی ماهیت لذا شایسته است مربی .ضروری است
ولید ت با شناخت منطق اعتباری، تا است یا بشناسد كه حقیقی دهد می
  علمی گام بردارد. ومصالح احتیاجات با متناسب علم

 منابع و ابزار شناخت
 ربیتت درفرایندسهم به سزایی  معرفت وابزارتحصیل منابع بررسی

. این مبحث درمقام پاسخ به این سؤال معرفت اصیل داردكسب و
؟ وازچه چیستمبدأ جوشش وپیدایش ادراک ومعرفت است كه 

 (11)ابزاری برای نیل به دانش می توان بهره برد؟ 
 ار معرفت كسب ابزار و امکان با قبول این پیش فرض كه انسان

تا  نیاز دارددارد، برای یافتن پاسخ به مجهوالت به دانشی هویت ساز 
 به نیازهای درفرایند تربیت همه ی ظرفیت های ممکن برای پاسخ

ناشی ازمجهوالتش به كارگیری شود.  های بست متربی وگشایش بن
لذا معرفت شناسی برآمده ازهستی شناسی الهی صدرایی بر خالف 

،  وسیع نگاهی نگاه بخشی وتک بعدی مکاتب مادی وغیر الهی با
 متربی نیازهای برای است قادر معرفت ی حوزه به وجامع عمیق

 (.1باشد) داشته مناسب پاسخی

 
 معرف منابع

 ( عالم طبیعت 1
جهان محسوس وعالمی كه درآن زیست می كنیم به عنوان نخستین 

 شناخت انسانساختار سرچشمه معرفت محسوب می شود. ، منبع
مواجه ی حواس با پس از  حركتی -حسی با مکانیسمازبدو تولد 

_________________________________ 
كر )  توانی گذر طریقت كوی به بیرون / كجا روینمی طبیعت سرای كز تو -1 

 حافظ(
2 - Reason 

 35:1،ج(الحدیث دار - ط) ر.ک: اصول كافی -3 
4 - Intuition 

 سیر هب توجه مرور با به ، البتهجهان واشیاء پیرامون شکل می گیرد
. ودش می نیزدریافت انتزاعی مطالب و روحی ازنظرجسمانی تکاملی

 دعوت یاربسبراین پایه درتعالیم دینی به سیرآفاقی ومطالعه طبیعت 
و اكتفاء بدین نوع شناخت  1هرچند توقف دراین مرحله ،شده

 .(1)مطلوب نیست

 
 2عقل( 2

رسول  عقل وخرد منبعی درونی برای معرفت و به عنوان حجت و
درمکاتب ونحله های فلسفه اسالمی به ویژه حکمت متعالیه  3باطنی

مورد توجه بوده است. مقصود ازعقل به عنوان یکی ازمنابع شناخت 
ردش ك عقل ابزاری كه كار با مستقالت عقلی بوده و همان فطریات و

 خواهد آمدكه درمبحث ابزاروقوای شناخت استدالل وبرهان است 
 .استمتفاوت 

 
 4( شهود3

 بوده گوش به آغوش از رمیدن ازعلم به عین واز آن رو كه  شهود
و ارزشی  ،علمی حضوری است خصائص آن را نیز واجداز سنخ و

و  ( و نظام صدرایی3) براین اساس درمبانی اسالمی (.12واال دارد )
 یا هژیو یاعتبار یدارابرخی دیدگاه های روانشناسی تربیتی غربی 

 هیپا نیا را بر یان فلسفه خویشبن تا آن جا كه صدرا؛ (13) است
 ،یرنگ فلسف از شیبی او  هیاستوار كرده ومکتب حکمت متعال

 نینبوغ صدرالمتأله نیتوان شاخص تر یدارد. لذا م یعرفان یصبغه 
شهود متربی را واجد  وشهودات دانست. اتیكردن كشف یرا دربرهان

نگاهی جامع وكل نگر به معرفت می كند ومیان پدیده ها ازمنظر 
دائم برقرار می كند. واین  اختالف او نوعی ارتباط واتصال به جای

 كلی و ادراک خالق زمینه ی دست یابی متربی را به تفکر
 5.فراهم می آورد برون و درون نگرحاصل و وحدت جهان

 
 6( وحی4

 معارف و جامع علوم سلطان اسالمی شناسی معرفت در مبانی وحی
. (14دارد ) خویش پوشش تحت را وشهود عقل وخیال، حس كه است

و برخالف برخی مبانی معرفت شناسی  ییدراندیشه ی صدراوحی 
تنها با یک رجوع ساده  غربیجایگاهی محوری داشته به گونه ای كه

مشاهده ی كثرت استفاده و استناد به آیات و  و وی به كتاب اسفار
منبع معارف درنزد ایشان  روایات می توان دریافت كه مالک و

پایه است كه اعالم می  آن تانزد وی این اندیشه  .(7، 3) وحی است
 «ۀ.والسن مطابقۀ للکتاب غیر لفلسفۀ تکون قوانینها اًتبّ »دارد:

، ممد رشد، آرامش بخش ازاین رو دست یابی به معرفتی عمیق، وسیع
و آسایش سازتنها در سایه ی بهرهمندی از وحی میسور است. انسان 

آنچه كه در این مقام مهم است اثبات اصل شهود و  لزوم توجه بدآن در مسیر  -5 

تعلیم و تربیت است و اما این كه چگونه می توان این ظرفیت را در درون متربی 

 به فعلیت رساند خود تحقیقی جداگانه می طلبد و از عهدۀ این بحث خارج است. 
6 - revelation 
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براین  باریابد. 1به علم نافع وانفع با نور وحی قادر است ازعلم غیرنافع
 ریشه و وحیانی گاهی می بایست تکیه مقبول وتربیت تعلیم اساس

 .باشد داشته الهی پیامبران ساز انسان های درآموزه
 ابزار وقوای ادراكی

به رغم تعدد  نفس "النفس فی وحدتها كل القوی"مطابق قاعده ی 
 ،ستااز وحدت برخورداربه جهت تجردش تحریکی  قوای ادراكی و

وجودی  مراتب ادراک نفس حضور و بدین شرح كه درتمام مراحل
درواقع حواس، خیال، عقل و قلب اعوان و انصار ومجاری  داشته و

به منظور فهم چگونگی ادراک هستند و مُدرِک واقعی نفس است. 
 شرح به ادراكی وقوای ابزار چهار در این مدل به دانش فرایند درک

 می شود. اشاره زیر

 
 ( قوای حسی 1

بخش گسترده والبته عمومی ازمعلومات را  انسان به واسطۀ حواس
محصول آن  محسوسات به دست می آورد و درمواجه با طبیعت و

تا آنجا كه  2می شودمحسوب  شناخت اوی به عنوان مبنا 
ازمنظرحکماء نداشتن برخی حواس مساوی فقدان برخی ازدانش ها 

( به مقتضای این 15) «من فقدحسًّا فقد فَقَدَ علماً» دانسته شده است؛
كلیه ی ادراكات وعلوم انسانی منشأ اصلی : »كه اند قاعده آورده

همانا حواس ظاهره است كه درانسان وغالب حیوانات به 
طورمشترک وجود دارد؛ به طوری كه اگر فرض شود، انسانی ازكلیه 
ی حواس بی بهره باشد ازكلیه علوم نیز بی بهره خواهد بود، 

 (6)«برخی علوم بی بهره است. واگرازبرخی حواس بی بهره باشد، از
كه  3ازاین نکته كه حواس منشاء علوم است نباید حس گراییالبته 

 (.16شود ) استنباط برخی مکاتب غربی به آن اذعان دارند،

 

 ( خیال 2
درحکمت  پس ازبررسی قوای حسّی به عنوان یکی ازابزارشناخت

خیال یکی ازقوای » .قرارداردقوّه ی خیال  درمرتبه ای باالتر متعالیه
وقوع ادراک  است كه صورتها را پس ازاداراكی وتحریکی نفس 

ذخیره می كند. مالصدرا خیال را صورتی  حسی درنفس، انشاء و
درنفس می داند كه پس ازپنهان شدن محسوس باقی می ماند. 

 های مبادی بسیاری ازفعالیت خیالی ذخیره شده درنفس، یصورتها
 با توجه ( براین اساس و17«)دستگاه ادراكی وتحریکی انسان است.

م عله ی تبدیل كنند ه یبه كاربرد نیروی خیال ازآن به عنوان قو
نفس با واقعیت  ه یحضوری به حصولی یاد شده چرا كه پس ازمواج

آن و ذخیره  و دریافت آن به علم حضوری، كارخیال خلق صورتی از
این فرایند تبدیل علم حضوری به  ه یحافظه است كه نتیج اش در

 یبه عنوان یکی ازقوا خیال ه یراین قو. بناب(10) علم حصولی است
صوردریافتی حس مشترک  یباطنی است كه محل نگهدار ه یمدرك
 . (18) زوال محسوس می باشد پس از

_________________________________ 
 )مفاتیح الجنان، تعقیبات نمازعصر(  »یَنْفَع لَا لْمٍعِ مِنْ... ِبکَ أَعُوذُ» -1 

واهلل اخرجکم من بطون امهاتکم »قرآن كریم به این حقیقت اشاره دارد: -2 

 (78/)النحل« التعلمون شیئاً وجعل لکم السمع واالبصارو االفئدۀ لعلکم تشکرون

 )ابزاری( ( عقل3
مالصدرا عقل را موجودی مجرد و بی نیاز ازمادّه  درذات و درفعل 

مدبرجمیع جوارح واعضا وبه خدمت گیرندۀ  دانسته كه محل علوم و
 تمام حواس است.

از منظرفالسفه سیرتکاملی عقل درچهارمرحله تحقق می پذیرد كه 
 عبارت اند از: 

عقل هیوالنی؛ كه مرتبه ای ازعقل است كه نفس از معقوالت  -1
 تهی است.

عقل بالملکه؛ وآن مرتبه ای ازتعقل نفس است كه بدیهیات اعم  -2
 ازتصوری وتصدیقی تعقل می شوند.

دراین مرتبه استنتاج علوم نظری از بدیهی مورد توجه عقل بالفعل؛  -3
 است.

عقل مستفاد؛ هنگامی كه نفس برتعقل جمیع معقوالت اعم  -4
ازبدیهی یا نظری كه تحصیل نموده توانا گردد، دراین درجه ومقام 

درتقسیمی  م عینی.  می علمی است مشابه عالَاست كه انسان عالَ
د شامل دوكاركرسام یافته كه انقدیگرعقل به دوقسم نظری وعملی 

وكنشی یاجنبه ی سخت  تربیتدر یا جنبه ی نرم افزاری  4بینشی
 .(19است) افزاری وعملکردی

 
 ( قلب4

 لیوابزارتحص لهیقلب وس». است یعلم شهود اكتساب ی وسیله قلب
هرآنچه كه درتحت  لیاست، بلکه تحص یاسراراله معرفت خدا و

ابزار ادراک وذوق است، نه  و لهیعلم باطن واقع شود، لذا قلب وس
استاد جوادی آملی درمقام بیان وجوه ( 20« )مركز حب وعاطفه.

تفاوت ادراک قلبی ازعقلی به ارزش ادراک قلبی كه دریافتی شهودی 
قلب نیز معانی مجرده را »است اشاره نموده وچنین می نویسند:

در  ادراک می كند، لیکن قلب درادراک این معانی با ادراک عقل
دو چیز تفاوت دارد: تفاوت اول این كه: آنچه را عقل ازدور به 
صورت مفهوم كلی ادراک می كند قلب از نزدیک به عنوان موجود 
شخصی خارجی كه دارای سعۀ وجودی است مشاهده می نماید. 
تفاوت دوم، كه نتیجۀ تفاوت اول است این كه عقل به دلیل انحصار 

اک بسیاری ازحقایق عاجزاست، در حصار ادراک مفهومی از ادر
اما قلب به دلیل ادراک شهودی بربسیاری ازاسراركلی و بلکه جزئی 

 (21«)عالم نیز آگاه می شود.
زار اب معرفت منحصر در اكتساببه طور كلی باید دانست دامنه ی 

اعم ازعقلی، آن یا منبعی  خاص نبوده بلکه شامل تمام راهبردهای 
ربیت ت فرایند تعلیم و است بایستهلذا دینی، شهودی وتجربی است. 
قوای ادراكی انسان را شامل شود و  تمام ظرفیت های معرفتی و
وای برگیرنده ی تمام ق در نیز آموزشی گستره ی برنامه ی تربیتی و

انسانی باشد به گونه ای كه هیچ قوه واستعدادی به نفع قوه ی 
و  توانش ، دانش ی حیطه ، تابه شکوفایی در سهدیگرتعطیل نشود

 نائل شود. نگرش

3 - Sensationalism 

4- insight 
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 1400 ستانمز، 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 مکانیسم تحصیل معرفت 

بحث فرایند و مراحل شناخت كه به تحلیل عملیات انسان دردستیابی 
به معرفت می پردازد درواقع تکمیل كنندۀ مبحث منابع 

ساختن این موضوع درپی آشکار این بخشوابزارشناخت می باشد. در
 كه معرفت فرآورده ی چه فرایندی است؟هستیم 

می  حصیل دانشت با درنظر گرفتن نقش فاعل شناسا در یک بُعد و زا
شناسائی را شناخت خود فاعل شناسا  توان نقطۀ آغازین عملیات

آن كسی كه ازشناخت خود شروع نمی كند، بیرون از »دانست:
دروازۀ وجود خود است و درخارج از باغ به بیراهه می رود واما 

یافته و به سخن خود گوش  آن كس كه به بوستان وجود خود راه
فرا دهد به ادراک و مجاری آن پی خواهد برد. شناخت انسان مقدم 
برهمۀ بحث ها وفهم ها و به عبارت دیگر مقدم برهر منطوق و 
مفهوم است. لذا این شناخت هرگز شناختی حصولی و مفهومی نیست 

 (22«)بلکه شناختی شهودی و حضوری است.
 یک رابطه ی طولی ادراكات انسان در حکمت متعالیهمبانی براساس 

و تشکیکی، ازجزئی به كلی برمبنای عمق واهمیت دریافت 
لذا مراحل تحصیل علم را می توان به صورت كلی این  ،قراردارند

چنین بیان نمود؛ ادراک حسی، فروترین ونازل ترین مرتبه شناخت 
. (23) بعدی شناخت قرار دارندباالتر  وخیال، تعقل وشهود درمراتب

 "الحدوث و روحانیۀ البقاء  جسمانیۀ النفس "ه یلذا ناظربه قاعد
 ادراكات آگاهی نفس و با توجّه به این كه علم و»چنین نوشته اند:

كلی آن از مبادی بدیهی حاصل شده كه درعالم طبیعی ازعلوم جزئی 
ث نظر حدو با عنایت به اینکه نفس انسانی از اش اكتساب نموده و

ازنظر بقاء روحانی است لذا می تواند ازحس به خیال و  جسمانی و
 (24«)ازخیال به عقل ترقی نماید.

اساس مراحل ادراک و كسب معرفت مشمول حركت این بر
جوهری بوده و درواقع بخشی از مراحل رشد و تعالی نفس می باشد. 

همه مراحل ادراک و تمام قوای ادراكی بخشی ازشدت و  رو ازاین
كلی است كه هركدام به نوبه خود دارای اهمیت  ضعف یک فرایند

خواهند بود. لذا مالصدرا، شــناخت را ازمحدود شدن به سطحی 
ازدانش خارج كرده و آن را مجموعه ای می داند كه دربردارنده ی 

 ردانیگ با روی وتربیت تعلیم چنانچه درفرایند است. تمامی ادراكات
 و علمی مایگی مت تنکس به دار معنی یادگیری عالی و ازمعارف
 ی هانهب وار با تکیه ی انحصاری برروش تجربی به طوطی یادگیری
متربیان رو آورده 1جمعی دسته درآموزش و ارتقای گرایی پیشرفت

 به همراه خواهد داشت. را به بهای فقردانایی شود، ثروت اطالعات
 هب سطحی از پرورش متربی با هدایت بایست می مربی به عبارتی

ه ب سنی اقدام كرد. این فرایند شرایط با متناسب تربیتی هویت ساز،
 لشام شدن را فرهیخته تا دیدن از آموزش و تدریجی صورت تراكمی

 .(13می شود )

_________________________________ 
1 - social promotion 

2  -http://www.esra.ir/1392/12/1 

 اسباب و موانع شناخت
موانع آن  اجمال به اسباب شناخت و جا شایسته است به نحو این در

اصلی حصول آن ها ود. مالصدرا منشاء تمامی علوم و سبب شاشاره 
را ازعالم قدس می داند كه بر ظرف وجودی انسان متناسب با وسعش 
نازل می شود واسباب وعوامل ظاهری همچون بحث، تکرار، تعلیم 

تعلم و سعی و كوشش را مُعدّ و زمینه ساز می خواند و نه موِجب  و
این راستا مانع وحجاب  و سبب، و به صورت كلی آن چه را كه در

طهارت روح  یكس اگر براین وزان ومعیار نفس آلوده است. می داند
دهد به  دست می علم حاصل از آن رهگذر را از دست داد را از

عبارتی اگركسی تقوای رشته ای ازعلم را از دست داد ازبهره وری 
از آن علم محروم است؛ لذا حرف تازه ای كه انبیاء علیهم السالم 

  2«فَقَدْ فقدَ علما مَن فَقَد تقویً »آوردند این است:
درپی مسائلی كه مطرح گشت، گزینش معرفت مناسب 

تربیت ومباحث معرفت  نیزبسیارحائزاهمیت می باشد كه در امر
 دركتاب آرای تربیت فیض كاشانی بدان توجه می شود. شناسی كمتر

 پیرامون ارزش شناسی معرفت، با استناد به آیه ی شریفه
( درمقابل معرفت ارزشی 24عبس:«)طَعامِهِفَلیَنظُرَاالِنسانُ الی »

ازعنوان معرفت های بیگانه ونامناسب نام برده وچنین آورده 
همان سان كه بدن به  بدن است و انسان، آمیزه ای ازروح و»است:

كه آدمی باید  خوراک نیازمند است، روح نیزغذا می خواهد وچنان
یشد، بی درخوراک جسمانی و درمراحل پیدایش آن به دقّت بیند

شک برای روح خویش نیز باید غذای مناسب و شایسته فراهم آورد 
نها ت ناشایست سخت بپرهیزد و وازمعرفت های بیگانه، نامناسب و

غذای مناسب روح ملکوتی انسان، وحی الهی، یعنی قرآن كریم و نیز 
بدیهی  (23« )روایات اهل بیت عصمت وطهارت علیهم السالم است.

ب باعالقه و استعداد دانش آموزغذای روح ، مولد است معرفتی متناس
و سازنده ی او خواهد بود البته عکس آن نیزنتیجه ی معکوس دارد 

(1.) 

 
 حدود و قلمروعلم

دانش بشرهرچقدرهم گسترده، عمیق و پیچیده باشد، بازهم به 
اعتراف پیشگامان آن محدود و متکامل است ونه كامل. درواقع 

ار موانع ومحدودیت هایی ازجمله انسان دراین دنیا درحص
 3ادراک حقایق است؛ فهم و توانایی های بشر در محدودیت ابزار و

محدودیت علم بشری اذعان  برناتوانی و جناب صدرالمتالهین نیز
واعلم أن أفاضل البشر قاصرون عن إدراک »شته و بیان می دارند:دا

طۀ بدقائق حقائق األمور السماویۀ واألرضیۀ على وجهها وعن اإلحا
ثرون فیها بل األك الصنعۀ وعجائب الفطرۀ  وآثار العنایۀ والحکمۀ التی

درهمین  «عاجزون عن إدراک حقیقۀ النفس التی هی ذات الشخص
 و ریاضی دان انگلیسی ( فیلسوف1872-1970) برتراند راسلراستا 

بیائید بدین قانع باشیم كه بگوییم كه ما عماًل :»نیز چنین می گوید
چیزی ازماهیت و طبیعت واقعی جهان نمی دانیم؛ كه باید به چند 
فرمول ریاضی كه دربارۀ بعضی ازاجزای گسسته ی آن می دانیم 

 34:1404: سینا،چاپ بیروت ،ابنالتعلیقاتر.ک: -3 
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با وجود این نباید از توانایی خود در كشف حقیقت  خرسند باشیم. ...
نین دنیایی اگرمجهوالت درچ كلی نومید و دل سرد گردیم. ...

بسیاربرای ما باقی مانده است، به دلیل آن است كه دانستنی درآن این 
( البته این سخن نفی امکان دست یابی به 25) «فراوان است. قدر

معرفت اصیل نیست بلکه بیانگر صعوبت آن است. براین اساس هم 
 ازبعد اخالقی وهم ازبعدعقلی ضرورت دارد مدام متذكر ضعف و

معلومات خویش  اتوانی خویش شویم تا آن كه به دست آوردها ون
الم می علیه الس فریفته نگردیم وچنانکه سرچشمه علم وفضیلت علی

با عجب راه پیشرفت و تعالی  1«االعجاب یمنع االزدیاد»فرمایند:
 ،خویش را سد نکنیم و به جای ادعای سیرابی در وادی معرفت

  .ی یابددرهرگام عطش كسب علم درما فزون
دراین بحث توجه بدین نکتۀ مهم شایسته است كه ظرف وجودی 

به معنای  ما انسانی برای دریافت علم نامتناهی است ومحدودیت
ه لذا چنانچعدم فعلیت تام می باشد؛ ناشی از محرومیت نبوده بلکه

موانع مفقود ومقتضی موجود شود  و یادگیری درفرایند كسب معرفت
می توان ازعالم حس به اقتضای حدوث جسمانی تا عالم عقل به 

 د.  ومقتضای بقای روحانی كسب معرفت نم
 غایت معرفت

كمال برگرفته ازمنبع این جهت انسان موجودی كمال طلب است، 
. علماء تربیت از دیر درغایت علم نهفته است آگاهی وغایت آن نیز

سب با مکتب وگرایش فکری سعی در تبین وتشریح این غایت باز متنا
داشته ونظرات متفاوتی متناسب با گرایش فکری خود داده اند از 

ودیگری حکمت وگروهی عقل  2زندگی غایات مادی تا الهی؛ برخی
علم معتقد است مالصدرا اما  كرده اند. تربیت معرفی را غایت

او را ازحالت قوّه به  كه وادراک درانسان استعدادی ایجاد می كند
كمال نفس می رساند. دراین راستا اشتداد دانایی مساوق با  وفعلیت 

كمال نفس انسان است به عبارتی كمال نفس منطبق بركمال دانایی 
است، بدین معنا كه جوهرنفس انسانی به حکم قاعده حركت 

صیرورت نفسانی با افزایش علم وآگاهی درتکامل خود  جوهری و
صورت جدیدی می پذیرد، ازاین رو گفته اند  می گیرد وشتاب 

  (26« )انسان هرچه آگاه ترباشد كمال بیشتری می خواهد.»كه:
دراین راستا ابتدائی ترین مفهومی كه ازغایت علم به ذهن متبادرمی 

ا امشود.  شود این است كه دانسته های انسان تبدیل به عملکرد او
این است: آیا صرف عمل می تواند سؤالی كه دراینجا مطرح می شود 

به عنوان غایت علم محسوب شود؟ كه اگرجواب مثبت باشد، ما 
رک تح از خود مبحث عمل گرایی در پراگماتیسم را پذیرفته ایم و

ایستاده ایم، ولی اگربه امری باالتر ازعمل به عنوان غایت نهایی علم 
 و دای راهبنگریم بدون شک عمل كردن به دانسته ها، به نوعی ابت

این غایت فوق عمل همان ایمان كه جزء اهداف واسطی ما می باشد؛ 
، است. ایمان است كه به انسان جهت ،انگیزه وتحرک می بخشد

  (27، 22) «ایمان غایت نهایی علم است»گفته اند: ازاین رو
 
 
 

_________________________________ 
 167نهج البالغه،حکمت -1 

 نتیجه گیری
 اوالً؛ كه داشت اظهار توان می گیری نتیجه و بندی جمع درمقام
 ستهشای ازتوان متعالیه حکمت كه است آن پژوهش این اصلی تأكید

 كه ای گونه به است، برخوردار جامع تربیتی نظام تولید درجهت ای
 انسان شناسی، هستی شناسی، معرفت های آموزه دادن قرار مبنا با

 یپ راستا این در را نو طرحی توان می آن شناسی زیبایی و شناسی
  .نمود ریزی
 و دیوجو دیدگاه بر مبتنی و پژوهش این مباحث به عنایت با ثانیاً؛

 سیشنا معرفت وسیع ی ازدامنه و معرفت، به متعالیه حکمت تجردی
 انانس شناختی ظرفیت ی دربرگیرنده جامع نحوی به كه صدرائی

 گونه هب را آن با متناسب وآموزشی تربیتی الگوی توان می باشد، می
 ساسا برهمین و نمود؛ استنتاج انسان های قابلیت ناظربه و جامع ای

 ابتدائی مراتب به شدن محدود از را و آموزشی تربیتی های برنامه
 و معرفت اعماق به ورود و دانش عالی سطوح پیمودن به اطالعات

 لفمخت ابزارهای و منابع از حداكثری ی استفاده ی برپایه معلومات،
 اتاطالع تکاثر نه آن منشأ كه دانشی نمود، وهدایت تنظیم شناخت

 نوانع به ایمان به توجه فرایند دراین البته. است حکمت كوثر كه
 .  باشد نظر مد بایست می معرفت اساسی و غایی مقصود

 

 آموزش وپرورش زندگی است. -2 
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