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Abstract
In the field of education, the same as in the

other  field  of sciences , there are different
schools and approaches which have major
challenges and disagreements . Differences
between the  different worldviews underlie those
disagreements which are resulted from the
differences between different recognition
foundations. In Philosophy  realm discussion
about  foundations of  recognition with two
branches about "ontology of knowledge and
understanding" and "epistemology "(observing
the aspect of storytelling) are followed.

In this research, investigation the quiddity and
geometry of the "philosophy of knowledge" in
“Transcendental Philosophy “ specifically
“Mulla Sadra’s approach” definition of
knowledge are chased  to make inferences of
prescriptive propositions in the form of principles
and rules in order to obtain results for "Islamic
Education"

This research is conducted with qualitative
and analytical-deductive method within the
"Philosophy of Islamic Education" framework
and with posteriori orientation.

The result of the research is formulating five
prescriptive propositions that are in the form of
principles which three of them denote the
regulation of knowledge foundations in the
"Philosophy of Education" and the other two
cases observe the "process of education" and have
operating aspect.
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مقدمه
از مسائل اساسی در تاریخ همواره مسأله شناخت، 

مکاتب و رویکردهاي فکري . استتفکر بشر بوده
مکاتب تربیتی، مختلف، از جمله مکاتب فلسفی و

گون آن مسئله و محورهاي گوناهمواره پیرامون این 
زاویه میان اساساً. اندهاي اساسی و چالشی داشتهبحث

هاي بینی، حاصل جهانمکاتب و رویکردهاي مختلف
است که از اختالف در مبانی مربوط به هاآنمتفاوت
.گیردت میأشناخت نشمسئله 

از آنجاکه تعلیم و تربیت پیوندي وثیق با شناخت و 
در راستاي تمهید و هدایت متربی ادراك دارد و اساساً

در مسیر تحقق و توسعه معرفت راستین، صورت 
گریزي از حل مسائل و ،پذیرد، مکاتب تربیتیمی

دانش «فلسفه تعلیم و تربیت،. زه ندارندمباحث این حو
که است که با عقل فلسفی، » تحلیلی-فرانگرانه توصیفی

متولی تنظیم مبانی زند ومیعلم و عمل تربیتی را محک 
.گیردقرار میشناختی تعلیم و تربیت 

عنوان نهاد اساسی مکتب تعلیم و تربیت اسالمی، به
و نیز ) ع(و اولیاي الهی) ص(م اصیل، که پیامبر اکرماسال

علماي ربانی در خط مقدم آن قرار دارند، فلسفه تعلیم و 
طلبد که در مقام مبانی و روش تربیت خاص خود را می

فلسفه . با اهداف واالي این آیین الهی متناسب باشد
به تعلیم و را فلسفه درواقعتعلیم و تربیت اسالمی، 

و رویکرد تحلیلی و استنتاجی افزایدمیمی تربیت اسال
هاي مختلف خود را از مبانی اصیل اسالمی، شامل حوزه

علوم و معارف اسالمی، از جمله حکمت الهی آغاز 
دتوضیح این نکته ضرورت دارد که رویکر. کندمی

و نیستاز منبع وحیانیجدااصیل در این رهگذر، 
رویکرد رجوع به مکاتب حکمی و فلسفی، فرع بر

.عقلی حکماي الهی به منبع وحی و عصمت است
هاي ، با ویژگیدر این میان، حکمت متعالی

اي در فلسفه تعلیم و فرد خود، نقش ویژهمنحصربه
، در راستاي موضوع این ویژهبه. تربیت اسالمی دارد

لهین در حل أمایه صدرالمتهاي گرانمقاله، نوآوري
هاي ارزشمندي براي مسائل مربوط به شناخت، زمینه

است که از علیم و تربیت اسالمی فراهم آوردهفلسفه ت
آن به تنظیم مبانی و استنتاج اصول و قواعد طریق

رویکرد وجودي صدرا به علم و ادراك، . تربیتی بپردازد
زند که حیطه مباحث فلسفه معرفت متفاوتی را رقم می

در چارچوب معرفت(نمایی هاي واقعرا از دغدغه
و وجودشناسی معرفت را فراتر برده) شناسی فلسفی

.بخشدقوت می
در این تحقیق، در سه بخش مجزا در جستجوي 

:خواهیم بودزیر تحقق سه مقصود
تبیین چیستی وجودشناسی علم در فلسفه معرفت . 1

؛صدرایی و نسبت آن با فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی
عریف اساسی تمسئله بررسی رویکرد صدرا به . 2

در فلسفه؛» علم، عالم و معلوم«حث علم و جایگاه ب
استنتاج و تحلیل نتایجی از رویکرد صدرا به . 3

چیستی علم و جایگاه بحث از آن در فلسفه براي فلسفه 
.تعلیم و تربیت اسالمی و رویکرد تربیتی آن

و جایگاه آن در دانش » فلسفه معرفت«ماهیت .1
»فلسفه تعلیم و تربیت«

، مسائل و »فلسفه معرفت«چیستی ین بخش، در ا
مباحث آن، و تاریخچه این شاخه فلسفی بررسی 

و » فلسفه تعلیم و تربیت«چیستی سپس به . شودمی
به تبیین و در نهایت، » تربیت اسالمیوفلسفه تعلیم«

» فلسفه تعلیم و تربیت«در » فلسفه معرفت«جایگاه 
.خواهد شدپرداخته

»ه معرفتفلسف«چیستی . 1- 1
هاي فلسفه ترین شاخهاز جمله مهم» فلسفه معرفت«

هاي فلسفه«رود که نحوه تحقق آن از جنس شمار میبه
هرچند فلسفه ). 27: 1389خسروپناه، (ستا»1مضاف

شود، اما شناخته می» شناسیمعرفت«معرفت بیشتر به 

1. philosophy of…
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این دانش فلسفی شاخه مهم دیگري نیز دارد که 

.شودنامیده می» وجودشناسی معرفت«
هاي مضاف به از جنس فلسفه» فلسفه معرفت«

حاصل »معرفت«فلسفه به از افزودنحقایق است که 
:1389مصباح، (استنام گرفته»مطلق آگاهی«شده و 

، که از سنخ حقایق مربوط به ساحت )151- 152: 1ج
از » مطلق آگاهی«کید بر تأ. رودشمار مینفس است، به

ن شود فلسفه معرفت پیرامون آن جهت است که روش
گوید، فارغ از مصادیق جزئی و حقیقت ادراك سخن می

. هاي مختلف علمی و معرفتیانواع آن در شاخه
»فلسفه معرفت«محتواي . 2- 1

دو شاخه » فلسفه معرفت«چنان که گفته شد، هم
، »شناسی معرفتهستی«و » شناسیمعرفت«: اساسی دارد

محتواي فلسفه . شودخته میبه شاخه اول شناکه عمدتاً
بندي، شامل مجموع مسائل و ع این تقسیمبتَمعرفت، به

.مباحث این دو شاخه است
یا » شناسیمعرفت«یا به تعبیري شاخه اول، 

، در یک تعبیر موجز عبارت است از »شناسیشناخت«
هاي انسان و ارزشکه درباره شناخت«علمی فلسفی 

ها بحث حت و خطاي آنیابی انواع، و تعیین مالك ص
ماهیت و محتواي ). 153: 1ج:1389مصباح، (»کندمی

و » گريحکایت«ه از فلسفه معرفت ناظر به این شاخ
اساسی مسئله . علم و معرفت انسانی است» نماییواقع«

، امکان شناخت حقیقی براي انسان »شناسیمعرفت«در 
ورود به ساحت علم و اندیشه بدون حل این . است
اي سست استوار اساسی امکان ندارد و بر پایهمسئله

).146-147: 1ج:1389مصباح، (خواهدبود
شاخه دوم فلسفه معرفت، که کمتر بدان توجه شده، 

دارد و حاصل تعلق » وجودشناختی«رویکردي 
واقع در. به علم و شناخت است» وجودشناسی فلسفی«
شناسانه معرفت بحث از اصل هستی در مباحث هستی«

اي است که پیرامون نحوه و شناسانهحکام هستیو ا
، آملیجوادي(»شودچگونگی وجود علم مطرح می

هایی از این این مباحث پیرامون پرسش). 253: 1386
علم امري وجودي است یا «: گیرددست شکل می

ماهوي؟ جوهر است یا عرض؟ مجرد است یا مادي؟ 
اه، خسروپن(»رابطه آن با عالم و معلوم چگونه است؟

1389 :29.(
فلسفه «و » فلسفه تعلیم و تربیت«ماهیت . 3- 1

»تعلیم و تربیت اسالمی
مالت فلسفی پیرامون تعلیم و در بررسی تاریخی تأ

هاي فیلسوفان در اشارات و دیدگاهبا دو مسئلهتربیت، 
و زمینه مسائل مربوط به تعلیم و تربیت و فلسفه تعلیم

مستقل با هویت عنوان یک حوزه معرفتیتربیت، به
قدمت مواجهه اول بسیار . شویم، مواجه میآکادمیک

توان آنرا در اقوال و آثار فیلسوفان طوالنی است و می
شده، مانند سقراط، افالطون و ارسطو پیگیري شناخته

مواجهه دوم عمري بیش از چند دهه ندارد و . کرد
هاي تخصصی و حاصل فعالیت اندیشمندان و انجمن

و (علمی و فلسفی در قرن بیستم میالديتخصصی غیر
این ). 9: 1386بهشتی، (است) شاید اواخر قرن نوزدهم

توجهی هاي اساسی، ارتباط قابلرغم تفاوتدو حوزه به
که مواجهه دوم طوريبهشناختی دارداز حیث روش

باقري و (ناظر به نگاه اول و  برگرفته از آن است
).16: 1389همکاران، 

هاي ه در بستر دانشگاهی و انجمنرویکرد دوم ک
شکل گرفت، در ) تخصصیتخصصی و نیمه(علمی 

مسیر خود نقاط عطفی را تجربه کرده که بیان مختصر 
سیر فلسفه تعلیم و تربیت از : آن از این قرار است

تعبیر » هارویکرد ایسم«از آن به آنچهرویکرد سنتی یا 
ردهاي آغاز گردید و در مسیر خود با رویک،شودمی

و رویکردهاي » رویکرد تحلیلی«دیگري همچون 
پساساختارگرایی،مدرنیسمستپساتحلیلی مانند پ،

نوپراگماتیسم و مانند آن، دچار ، هرمنوتیک،فمنیسم
: 1386و 275: 1389بهشتی، (تحول و دگرگونی شد

23-10.(
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الزم به ذکر است که ظهور و بروز رویکردهاي 
شین را تحت تاثیر جدید، هرچند رویکردهاي پی

هاي جدیدتر با ان گفت دورهتوگذاشته اما نمی
براي مثال، . اندین شکل گرفتههاي پیشیافتن دورهپایان

وجود رونق گرفتن رویکرد تحلیلی در پی نقد و نفی با
هنوز هم در «رویکرد سنتی، این رویکرد از بین نرفته و 

).271: 1389، بهشتی(»ادبیات این رشته مطرح است
فعالیت پژوهشگران در چارچوب رویکردهاي پیشین، 

.این مدعا استگواهی
چه بیان شد ناظر به سیر تحول فلسفه تعلیم و آن

با توجه به اینکه . تربیت در حوزه معرفتی غرب است
خاستگاه رشته فلسفه تعلیم و تربیت در آن حوزه بوده، 
ممکن است چنین برداشت شود که پژوهش در این 

. زیر از ارجاع به رویکردهاي غربی استرشته، ناگ
لیفات و أتمرکز منابع درسی دانشگاهی و بسیاري از ت

هاي صورت گرفته در حوزه فلسفه تعلیم و پژوهش
تربیت در ایران، بر رویکردها و منابع غربی، از یک 

، بهشتی(وابستگی بسیار جدي و فعال حکایت دارد
1386 :24 -23.(

یختگی پیچیده مواجهه جدي فرهنگی و درآم
اجتماعی، هايزندگی از جمله جنلهمختلفهايجنبه

سو و فرهنگی، اقتصادي با فرهنگ و تمدن غربی از یک
تعارضات بنیادین مبانی و بنیادهاي عقیدتی و فرهنگی 
حاصل از این مواجهه و آمیختگی از سوي دیگر، و نیز 

ها و مسائل جدید در این میان، بروز نیازها، پرسش
گیري رویکردهایی اصیل و هماهنگ با یزي و پیرپی

منظور تنظیم و هاي دینی و فرهنگی خودي را، بهبنیان
ایرانی، - تدوین اصول و قواعد تعلیم و تربیت اسالمی

: 1384الهدي، بهشتی و علم(استساختهالزم و ضروري
11-9.(

یکی از رویکردهاي موجود براي پاسخ به این نیاز 
مبناي زي فلسفه تعلیم و تربیت برریبسیار مهم، پی

فلسفه اسالمی است که از آن به فلسفه تعلیم و تربیت 

عنوان فلسفه تعلیم و تربیت . شوداسالمی تعبیر می
برخی اندیشمندان . آمیز استاسالمی البته تعبیري مناقشه

لیف آثار و نظران، تحت همین عنوان به تأصاحبو 
مطلق یا صورتکه بهاند هایی پرداختهپژوهشانتشار 

حداکثري و یا با رویکردي میانه از فلسفه اسالمی 
عنوان فلسفه در چنین آثاري یا به . اعراض دارند

جهت پذیرش روش فلسفی اشتراك لفظی است یا به
همچنین  در . استوضع شده) در عین نفی محتواي آن(

که تحت عناوین مشابه، مواردي با آثاري مواجه هستیم
سازي یا تفسیر مکاتب و رویکردهاي غربی گبه هماهن

اند و از اساس با موازین و معیارهاي اسالمی پرداخته
دغدغه ابتناي فلسفه تعلیم و تربیت بر پایه مکاتب 

.ها وجود نداردفلسفی اسالمی در آن
وبررسی و نقد این رویکردها به فلسفه تعلیم

ن به طلبد که پرداختتربیت اسالمی، بحث مجزایی می
در اینجا تنها به طرح . پذیر نیستن مقاله امکانآن در ای
سو نظرانی که از یکصاحب: کنیمال بسنده مییک سؤ

به اعراض مطلق یا حداکثري از محتواي فلسفه اسالمی، 
باقري، (انددلیل بشري یا التقاطی دانستن آن فتوا دادهبه

، چگونه انتظار دارند آثار و نظریات)32-29: 1389
خودشان که تحت عناوینی همچون فلسفه تعلیم و 
تربیت اسالمی یا فلسفه تربیت اسالمی انتشار یافته و در 

اند و به آن حاصل فکر و اندیشه خود را عرضه داشته
و نظریات و نیز هاي مختلف، از آثاربحثمناسبت

شده از سوي اندیشمندان مختلف غرب هاي ارائهروش
اند، اسالمی اسالمی بهره بردهو شرق و اسالمی و غیر

د؟نبودن مبرا باشدانسته شود و از قیود بشري و التقاطی
توان در دو فلسفه تعلیم و تربیت را از سویی می

رویکرد بررسی کرد؛ یکی فلسفه تعلیم و تربیت با قید 
ها و با شریعت اسالم و آموزهسوییهماهنگی و هم

تعلیم و ) لیا عم(و دیگري اضافه علم موازین آن
مراد ما ). 277: 1389بهشتی، (1تربیت اسالمی به فلسفه

1. Philosophy of Islamic Education
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عبارت دیگربه . در این پژوهش، مورد اخیر است

یکی از علوم فلسفی «فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی 
هاي مضاف است که با روش تعقلی و اسالمی یا فلسفه

استداللی به تحلیل و تبیین و اثبات مبادي تصوري و 
).همان(» پردازدیم و تربیت اسالمی میتصدیقی تعل

، این دو رویکرد شدهکار بردهبهلحاظ روشبه
فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی، به دو طریق قابل 

با رویکرد ثبوتی «یکی پژوهش انی، که :گیري استپی
هاي موجود و محقَقِ تعلیم از مفاهیم و گزاره) نه اثباتی(

کوشد تا با جستجو میکند و و تربیت اسالمی آغاز می
هاي الي متون و منابع فلسفه اسالمی، بنیاندر البه

ها را بازیابی، کشف یا خلق فلسفی مطابق با آن
روش دیگر پژوهش لمی ). 278: 1389بهشتی، (»کند

شود و به از مبانی فلسفه اسالمی آغاز می«است، که 
پژوهش ). همان(»یابدتعلیم و تربیت اسالمی بسط می

چنانکه در مقدمه بدان اشاره شد، مبتنی بر همحاضر،
.روش لمی است و رویکردي استنتاجی دارد

و فلسفه تعلیمجایگاه فلسفه معرفت در . 4- 1
تربیت

وتربیت وتربیت، که فلسفه تعلیممبانی فلسفی تعلیم
نی بدان آدر رویکرد لمی از آن آغاز و در رویکرد 

جمله هاي مختلف از به حوزهکند، رجوع می
و » شناسیانسان«، »شناسیمعرفت«، »شناسیهستی«
ودر فلسفه تعلیم.شودبندي می، دسته»شناسیارزش«

با (شناسی مبتنی بر حکمت الهی هستیتربیت اسالمی، 
، شامل دو »شناسیهستی«، )کید بر حکمت متعالیتأ

احکام عامِ وجود دربرگیرنده ، »شناسی عامهستی«حوزه 
، واالعم معروفه به الهیات بالمعنیبما هو وجود ک

که به خداشناسی فلسفی »الهیات بالمعنی االخص«
» شناسیمعرفت«،از سوي دیگر.شود، استمربوط می

مسئله در کنار بخش دیگري از مباحث فلسفی پیرامون 
، حوزه »وجودشناسی معرفت«شناخت، یعنی همان 

» شناسینانسا«. دهدرا تشکیل می» فلسفه معرفت«مبانی 

خود ابعادي دارد؛ بخشی از آن ناظر به مباحث 
شناسی روان«و بخشی از جنس مباحث » وجودشناسی«

نسبت » شناسیانسان«ضمنا مباحث . است» فلسفی
داشته و بسیاري از » فلسفه معرفت«وثیقی با حوزه 

.مباحث این دو حوزه با یکدیگر اشتراك دارد
فلسفه «زه در مورد جایگاه مبانی مربوط به حو

مبانی : توان گفتدر فلسفه تعلیم و تربیت می» معرفت
این به آن «فلسفه معرفت بر همه مبانی دیگر تقدم دارد، 

دلیل است که هرگاه دیدگاه فلسفی در ارتباط با هستی، 
الوجود، انسان، و اخالق، ریشه در چگونگی راه واجب

.شناخت و نوع ابزار معرفتی صاحب آن دیدگاه دارد
راي مثال، اگر پیروان یک مکتب فلسفی، شناخت را به ب

هاي حسی و تجربی محدود کنند و منکر امکان شناخت
هاي فراتجربی و عقالنی در و صحت شناخت

هاي تصورات و تصدیقات شوند، ناچار در عرصه عرصه
متافیزیک نیز دایره موجودات را به محسوسات و 

).همان(»مجربات فرو خواهندکاست
شود که تحلیل مباحث گرفتهشکال ااینستممکن ا

هاي آن، متوقف و اثبات مفاهیم و گزاره» فلسفه معرفت«
شناسی هستیها، خصوصاًبر مبانی فلسفی دیگر حوزه

با قبول تقدم فلسفه معرفت تناسب امر است و این 
ها تر روشن شد که تقدم قضایاي سایر حوزهپیش. ندارد

در مقام اثبات است؛ بر قضایاي فلسفه معرفت در
هاي دیگر، در مقام ثبوت پس از تمامی حوزهکه صورتی

.دنگیرفلسفه معرفت جاي می

بررسی رویکرد خاص صدرا به چیستی . 2
علم

قصد داریم تا رویکرد متفاوت بخشدر این 
لهین به چیستی علم را که قائل به بداهت أصدرالمت

وي همچنین  موضع. مفهومی آن است بررسی کنیم
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طوردرباره جایگاه بحث علم، عالم و معلوم را به
.سازیممختصر روشن 

بداهت مفهومی علم. 1- 2
توان داند و معتقداست نمیمیرا بدیهی» علم«صدرا 

این بداهت، تبیینِ . یافتمنطقی براي آن  تعریفی 
. جاي خود امري وجدانی استاستداللی دارد، اما در
به علم، که در ادامه با ابعاد لهین أنگاه وجودي صدرالمت

شویم، در همه شئون تحلیل علم و آن بیشتر آشنا می
در مقام تعریف نیز بیان . ارکان معرفت حضور دارد

.صدرا در مورد علم با تحلیل بداهت وجود متناظر است
: گویدوي در تبیین بداهت مفهوم وجود می

مین التعریف إما أن یکون بالحد أو بالرسم و کال القس«
أما األول فألنه إنما یکون بالجنس و . باطل فی الموجود

الفصل و الوجود لکونه أعم األشیاء ال جنس له فال فصل 
و أما الثانی فألنه تعریف باألعرف و ال . له فال حد له

أعرف من الوجود فمن رام بیان الوجود بأشیاء على أنها 
وجود هی أظهر منه فقد أخطأ خطأ فاحشا و لما لم یکن لل

).25- 26: 1ج:ق1419، مالصدرا(»حد فال برهان علیه
دلیل عدم تبیین بداهت مفهومی علم به. 1-1- 2

امکان تعریف حدي
در در تحلیل بداهت وجود روشن شد، طورکه همان

ست که مفهوم، قابل پذیر اتعریف حدي زمانی امکان
. ذاتی، یعنی جنس و فصل باشدتجزیه به اجزاي

) جنس(جزء اعم » معرَف«زم است تا ال،عبارتیبه
. تحدید شود) فصل(باشد و از طریق جزء مساوي داشته

.چنین مفهومی ناظر به یک حقیقت مقید است
داند که هویت صدرا حقیقت علم را امري مقید نمی

و ماهیت آن قابل تفکیک باشد تا بتوان با استفاده از 
ن العلم من یشبه أن یکو«: را تعریف کرداجزاي ذاتی، آن

الحقائق التی إنیتها عین ماهیتها و مثل تلک الحقائق ال 
یمکن تحدیدها إذ الحدود مرکبۀ من أجناس و فصول و 

، مالصدرا(»...هی أمور کلیۀ و کل وجود متشخص بذاته
).278: 3ج:ق1419

اشاره دارد که از » تشخص«صدرا در اینجا به وصف 
ص در مقابل تشخ. و وجود استماهاحکام وجود بِ

ت و شمول قرار دارد و صدرا در این تعبیر با وجود کلی
کل وجود «،»تشخص«را واجد وصف دانستن علم، آن
، و در تعارض با مفاهیم کلیِ ماهوي »متشخص بذاته

و » تشخّص«اند که حکما ثابت کرده«: کندمعرفی می
مساوق یکدیگرند، هر جا وجود است تشخّص » وجود«

گویند تشخّص است وجود است، و مىاست و هر جا 
کلّیت و عدم تعین شأن ماهیت است و در حقیقت 

یعنی ). 547: 5ج:1387مطهري، (»اعتبار ذهن است
.پذیر نیستذاتی امکانيتعریف علم از طریق اجزا

دلیل عدم تبیین بداهت مفهومی علم به. 1-2- 2
امکان تعریف رسمی

م، متوقف بر معلوم شد که تعریف مفهوم به رس
وجود مفهومی است که اعرف باشد، یعنی از مجهول 

تعریف علم به این نوع . تر باشدما روشن) معرَف(
دلیل این امتناع، . پذیر نیستمعارفه منطقی نیز امکان

تعریفه «: تر از مفهوم علم استمفهومی روشننبود
-ء أعرف من العلمبالرسم التام أیضا ممتنع کیف و ال شی

حالۀ وجدانیۀ نفسانیۀ یجدها الحی العلیم من ذاته ألنه
ابتداء من غیر لبس و ال اشتباه و ما هذا شأنه یتعذر أن 

ء یظهر عند العقل یعرف بما هو أجلى و أظهر و ألن کل شی
، مالصدرا(»ء غیر العلمبالعلم به فکیف یظهر العلم بشی

).1- 25: 26ج:ق1419
وم علم امري کید دارد که بداهت مفهأصدرا ت

وجدانی است و انسان آگاه با مراجعه به خویشتن 
علم براي ما روشن از طریقیابد که همه چیز درمی

ششود، حال چگونه علم را به چیزي غیر از خودمی
علم روشن کنیم؟ بداهت مفهومی علم، از سویی بر 

روي اصل بدیهی امتناع تسلسل بنا دارد و از این
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تسلسل مورد نظر از این . استآورترتر و یقینمحکم

تر از قرار است که هرچیزي باید توسط چیزي روشن
خود تعریف شود، حال اگر بخواهیم علم را تعریف 

شود و این چیز خود به علم بر ما روشن میکنیم، آن
رسد و دچار دور باطل و تسلسل مسیر به پایان نمی

) لسلابطال دور و تس(این ابطال عقلی . شویممعرِف می
بدین ترتیب که . در مورد تعریف حدي هم صادق است

اگر فرضا بتوان تعریف حدي از علم ارائه داد، آن 
خود، یعنی تعریف علم به تعریف چیزي جز تعریف به

انجامد و چنین دوري به تسلسل می. خود علم، نیست
).25: 1389خسروپناه، (باطل است

معناي بهبداهت وجدانی و تحلیلی مفهوم علم هرگز 
نیازي از تحلیل و تحقیق پیرامون حقیقت، ارکان و بی

یگر پذیرش بداهت عبارت دبه. احکام علم نیست
چون وجود و علم راه را بر تحقیق مفهومی اموري هم

:کهبندد؛ چه ایندر کنه آن نمی
مشیاء  و کُاالَظهرُن اَفهومه مفاءت الخَنهه فی غای

ز مقام تعریف و تحلیل نفی احکام ماهوي از علم، ا
شود و در سراسر فلسفه معرفت صدرا ادامه آغاز می

بناي پیکربندي فلسفه واقع سنگاین امر در. یابدمی
.معرفت براساس اصالت وجود است

علم از عوارض ذاتی وجود بما هو وجود . 2- 2
است

ل اي را شامفلسفه در معناي عام، حیطه گسترده
بندي شود؛ این مجموعه گسترده در یک تقسیممی

شود ه نظري و فلسفه عملی تقسیم میدوگانه، به فلسف
اولی متوجه شناخت حقایق عالم، و دیگري متوجه که

. شودشناخت اموري است که از اراده انسان ناشی می
:استتعریفقابل فلسفه نظري خود در سه سطح 

شود، فلسفه شامل میفلی که علوم طبیعی را فلسفه س
سطی که شامل ریاضی است، و فلسفه اولی که معناي و

با رویکرد شناسیاخص فلسفه بوده و محور آن هستی
عنوان فلسفه، در سنت چه بهآن. عقلی و فلسفی است

اي دارد، همین فلسفه در معناي اسالمی، اعتبار ویژه
ود شهمین معنا شناخته میفلسفه بهاخص بوده، و غالباً

).24- 25: 1388جوادي آملی، (
شود، و آن بسیار مهم مطرح میمسئله جا یک در این

صدرا در این زمینه .چیستی موضوع فلسفه است
هوبماالموجودأحوالعنباحثۀاألولىالفلسفۀ«: نویسدمی

یعرضأنیمکنأیالتیاألولیۀأقسامهعنوموجود
» ...یاطبیعأوریاضیایصیرأنمنغیرللموجود

بر همین اساس، و ). 28: 1ج:ق1419صدرالمتالهین، (
: شودناظر به فلسفه در معناي اخص است که گفته می

ع آن این است که موضومسئله مالك فلسفی بودن یک «
: 1389خسروپناه، (»شودشمرده» موجود بما هو موجود«

49.(
در سنت فلسفه اسالمی، پیش از مالصدرا، علم با 

روي موضوع شد و از اینتحلیل میتعریف ماهوي 
آمد و در مباحث فلسفی، فلسفه اولی به حساب نمی

. گرفتنحو بالعرض مورد بررسی قرار میبه
مالصدرا تحلیل بداهت مفهومی علم را در پی این 

از » بودنعالم، علم یا معلوم«کند که ح میمبنا طر
من عوارض «: عوارض ذاتی موجود بما هو موجود است

هو کونه عالما أو علما أو ... وجود بما هو موجود الم
معلوما فالبحث عن العلم و أطرافه و أحواله حري بأن 
یذکر فی الفلسفۀ األولى التی یبحث فیها عن األحوال 

، مالصدرا(»الکلیۀ العارضۀ للموجود بما هو موجود
وقتی علم از عوارض ذاتی وجود . )28: 1، جق1419

زمره مسائل اصلی در فلسفه و شمار آمد، در مطلق به
شناسی فلسفی داخل در حوزه فلسفه اولی، یعنی هستی

این تحول، نتایج بسیار مهمی در فلسفه . خواهد بود
شناخت و مباحث منبعث از آن دارد که در این مقاله به 

.اي از آن پرداخته شدبررسی گوشه
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هاي تربیتی از استنتاج تعدادي مدلول.3
هشدمبانی بررسی

هاي تربیتی در این فصل برآنیم تا شماري از مدلول
شده گانه بررسیحاصل از مباحث فصل اول و مبانی دو

آمده، دستهاي بهمدلول. در فصل دوم را تحلیل کنیم
در پنج گزاره تجویزي و در قالب اصول مربوط به 
فلسفه تعلیم و تربیت و اصول مربوط به رویکرد تربیتی 

.گرددارائه می
اصول ناظر به ساحت تنظیم مبانی فلسفه . 1- 3

تعلیم و تربیت اسالمی
گردد و این اصول مستقیما به رویکرد تربیتی باز نمی

با توجه به . متوجه دانش فلسفه تعلیم و تربیت است
هاي رایج در این زمینه، پرداختن به این اختالف نظر

.آیدنظر میضروري بهمسئله 
فلسفه تعلیم و «ي ناپذیراصل تفکیک. 1-1- 3
در شاخه ویژهبه؛ »فلسفه اولی«از مبانی » تربیت

.»شناسی معرفتهستی«
بر اساس این اصل، پژوهشگر فلسفه تعلیم و تربیت 
و اندیشمند حوزه تربیت و آموزش و پروش، در 

هاي خود براي ساختمان تعلیم و ریزيها و طرحبررسی
ام آن، تربیت، از دانستن فلسفه اولی و لحاظ احک

.مباحث باب علم، ناگزیر استخصوصاً
ناظر به پیوند ناگسستنی ،بیان ضرورت در این اصل

که علم  این. م و تربیت و فلسفه اولی استفلسفه تعلی
یکی از عوارض ذاتی وجود مطلق شناخته شود، 

کید دارد، بحث علم را از أصدرا بر این امر تهمانطورکه 
وع مرتبه اول براي مراتب دومی و چندمی به یک موض

مدخل مستقلیعلماز همین رو. سازدفلسفه مبدل می
. شوددر مباحث فلسفه اولی بررسی و تحلیل میاست

تحلیل صحیح از حقیقت این بدان معنا است که فهم و 
نظر از مباحث فلسفه اولی در باب علم و علم، با صرف

براي فهم ايمباحث دیگر این دانش عقلی که مقدمه

بر . بودپذیر نخواهدعلم الزم است، امکانیل فلسفی تحل
این اساس، فلسفه تعلیم و تربیت که ناچار از تنظیم 
مبانی شناخت است، از مباحث مذکور گریزي ندارد و 

شدت کاسته دقت و عمق آن بهنظر، از در صورت صرف
.شدخواهد

اهمیت این اصل از آن جهت است که بسیاري از 
فالسفه نیز، که خود در درون حوزه ترین حکما و بزرگ

شوند، بر اساس مبانی غیر فلسفه و حکمت تعریف می
دقیق، در فهم و تحلیل حقیقت علم به گمراهی رفته و 

ارائه هاي ناقص و ناصوابی از آن تعاریف و تحلیل
نهادن تعلیم و تربیت بر روشن است که بنا. اندداده

علم و تعریف و تحلیل ناقص و ناصواب از حقیقت
احکام و ابعاد آن، ساختمان این بناي حیاتی را سست و 

پذیر آفات، شکننده و آسیبها ودر برابر آسیب
این در حالی است که برخی از . ساختخواهد

نظران و پژوهشگرانِ فلسفه تعلیم و اندیشمندان، صاحب
تربیت، خود را مستغنی از مبانی فلسفه اولی دانسته و 

کیک ساحت این رشته علمی از دامان به لزوم تفاصوالً
.اندفلسفه فتوا داده

اصل لزوم لحاظ تقدم ثبوتی مبانی فلسفه . 1-2- 3
فلسفه ) فلسفی و غیرفلسفی(معرفت بر سایر مبانی 

تعلیم و تربیت اسالمی
در این اصل، یک ضرورت اساسی براي فلسفه 

ن این ضرورت گویاي ای. گرددت طرح میتعلیم و تربی
ر تنظیم مبانی فلسفه تعلیم و تربیت، مبانی است که د

یعنی الزم است مبانی . فلسفه معرفت تقدم ثبوتی دارد
فلسفه معرفت و مسائل اساسی شناخت تنظیم گردد تا 

.طرح مبانی دیگر، در بستري استوار صورت پذیرد
دلیل این ضرورت، اصل کلی تقدم ثبوتی مبانی 

فی، معرفتی و فلسفه معرفت بر کل مبانی و مباحث فلس
در فصل نخست مقاله دانستیم که مبناي . علمی است

اساسی تفاوت مکاتب و رویکردها به اختالف منظر 
گردد و این اختالف خود حاصل بینی ایشان بازمیجهان
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اختالف مبانی در ساحت مسائل شناخت است، که 
. فلسفه معرفت طرح و حل این مسائل را بر عهده دارد

فلسفه تعلیم و تربیت هم صدق این تقدم در مورد
چه از آن حیث که در مقام تحلیل مبادي و ،کندمی

مبانی دانش تعلیم و تربیت باشد و چه در مقام تحلیل 
).فارغ از دانش تعلیم و تربیت(پدیده تربیت 

گردد جا به این واقعیت بازمیدر ایناهمیت ضرورت 
هاي اساسی رایج در ها و چالشکه بسیاري از بحث

نحو پیشینی ریشه در ساحات مختلف تعلیم و تربیت، به
اصوالً. مبانی فلسفه معرفت مکاتب تربیتی دارد

شخصیت یک مکتب یا رویکرد تربیتی از موضع 
با این حساب، . گیردبینی آن ریشه میشناختی و جهان

این تقدم و غفلت از این سطح اساسی از نکردنلحاظ
تب یا رویکرد تعلیم و مبانی، ساختمان استواري از مک

رت، در مقام بحث در این صو. دهددست نمیتربیت به
ها و نقدهاي گویی پرسشو نقد نیز، پاسخ

پژوهانه از سوي سایر مکاتب یا اهل نقد و نظر، شناخت
.بودددشوار خواه

اصل ضرورت تنظیم مبانی فلسفه تعلیم و . 1-3- 3
فتتربیت اسالمی، بر پایه هر دو شاخه فلسفه معر

این اصل گویاي ضرورت توجه به تفاوت میان دو 
شناسی علم و شاخه فلسفه معرفت، هستی

شناسی، و متذکر این نکته بسیار مهم است که معرفت
شناسی و نمایی در معرفتبه جنبه واقعصرف پرداختن 

ر شناخت، مباحث پیرامون آن مانند امکان شناخت، ابزا
ظیم مبانی مربوط به ما را در تنمنابع شناخت و غیره

.سازدمعرفت مستغنی نمیمسئله 
شناسی دلیل این مدعا با توجه به آسیب

لهین از رویکرد حکما و متکلمین پیشین به أصدرالمت
مسئله . شودخوبی روشن میتعریف و تحلیل علم، به

شناسی است امکان شناخت هرچند اولین بحث معرفت
ید قرار و بدون حل آن مباحث دیگر در معرض ترد

دارد، اما بدون مراجعه به مبانی اساسی وجودشناختی 

درنظر معرفت، مانند بداهت مفهومی علم و نیز بدون
جایگاه واقعی علم در فلسفه، که در زمره مسائل گرفتن

آید، و یا بدون استناد به مبناي شمار میفلسفه اولی به
بودن طیف جودي و مجردبودن علم و مدرجبنیادین و

مندي آن و نیز  با غفلت از اتحاد حقیقی ارکان هستی
معرفت و بازگشت همه انواع علمِ حصولی به علم 

ریزي حضوري و سایر مبانی وجودشناختی معرفت، پی
. آیدمستحکمی از مبانی شناختی حاصل نمی

صدرا در بحثی مفصل، بناي سست طورکههمان
هاي شناسی پیشینیان را، در غفلت ایشان از جنبهمعرفت

.کندوجودشناختی علم ارزیابی می
اي روشن از خطاي اساسی در عرصه شناخت، نمونه

که از غفلت در زمینه وجودشناسی معرفت حاصل 
ذات منزه آید، تعمیم ناخودآگاه محدودیت امکانی به می

جا که برخی فالسفه با الهی در زمینه علم است، آن
این تالی ماهوي و کیفیت ذات اضافه دانستن علم، از

صورت علم الهی نیز اند که در اینفاسد غفلت ورزیده
رو عرَض بوده و محکوم به امکان و از این- معاذاهللا–

ها مثالاین.  ؤخر استنسبت به ذات حضرت باري، م
سازد که غفلت در مبادي وجودشناختی روشن می

.معرفت، تا کجا به گمراهی خواهدانجامید
یکرد تربیتی تعلیم و تربیت اصول ناظر به رو. 2- 3

شناختمسئله اسالمی در حوزه 
» تعلیم و تربیت«ریزي اصل لزوم پی. 2-1- 3

عنوان حقیقتی به» بداهت مفهومی علم«برمبناي 
عنوان درگاه گري بهالجمله الادريوجدانی و نفی فی

گراییشکاکیت و سوفسطایی
تعلیم و «این اصل گویاي این ضرورت است که 

بنا شود باید برمبناي بداهت وجدانی مفهوم علم » تربیت
که کدام مسیر علمی را در پیش آموز، فارغ از آنو دانش

دارد، به این امر وجدانی متوجه شود تا از درافتادن به 
گرایی و گري که سرآغاز سوفسطاییدام الادري

.الجمله، مصون بماندنحو فیشکاکیت است، به
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ه علم و معرفت، است کدلیل این ضرورت چنین
که از کدام نوع باشد، مصداقی از مصادیق فارغ از این

» مطلقِ ادراك«علم و ادراك بوده و تابع احکام عام 
الزم است تا هر جوینده دانشی ،بر این اساس. است

هاي متوجه احکام عامِ ادراك باشد تا از درافتادن به دام
ند گرایی، مصون بماشناختی، همچون سوفسطاییمعرفت

نقطه . و دانش و معرفت او مخلوط به جهل مرکب نشود
چه بسا . آغازین این مراقبه، تعریف علم است

در ورطه که با لغزش در این گام، اندیشمندان بزرگی 
هر جهل مرکب و تومار علم ایشان به مفتادهگمراهی ا

بداهت مفهومی «الزم است روایناز . استشدهباطل 
آن در فصل دوم مقاله روشن ، که تبیین فلسفی »علم

، از منظر عنوان مبناي نخستین تعلیم و تربیتشد، به
امر متوجه اینآموز و دانششناختی، لحاظ گرددمعرفت

.نمایداستدالل بتواند آنرا وجدانی شود و
الزم است توجه شود که اصل مورد بحث نافی لزوم 

و واکاوي ابعاد و کنه آن نیست؛ » علم«تحلیل 
:اندکه گفتهنچناهم

لخفاءو کنهه فی غایتامفهومه من اظهر االشیاء 
الجمله نفی فی«در تعبیر » الجملهفی«لحاظ قید 

نفی ونچ.ناظر به همین مالحظه است» گريالادري
هاي دقیق حثگري متوقف بر بسوفسطایی» بالجمله«

ها نیز بر البته همه آن بحث. بودشناختی خواهدمعرفت
استوار » بداهت مفهومی علم«ن مبناي مهم، یعنی همی

مبناي گذاري تعلیم و تربیت بردر واقع پایه. است
، ضامن قرارگرفتن متربی در »بداهت مفهومی علم«

مسیري استوار است که جستجوي غایات علم را براي 
جمله این این اصل از جهاتی با. سازدپذیر میاو امکان

اندیشم، پس می«: استکلیدي دکارت قابل مقایسه 
.»هستم
اصل لزوم لحاظ تقدم ثبوتی تنظیم نظام . 2-2- 3

شناختی متربی بر توسعه ابعاد آموزشی و تربیتی، با 
لحاظ اصل استمرار و تکامل

در اصلِ دوم از بخش پیشین، به تحلیل لزوم تقدم 
ثبوتی مبانی فلسفه معرفت بر سایر مبانی در فلسفه 

م و اشاره داشتیم که این تقدم تعلیم و تربیت پرداختی
در . ت دارد و در همه ساحات معرفت صادق استکلی

این اصل، در ادامه همان ضرورت، بر لزوم لحاظ این 
کید أتقدم در برنامه تعلیم و تربیت نسبت به متربی ت

.شودمی
دلیل ضرورت در این اصل نیز، مشابه دلیل اصل 

تعلیم و هاي مختلفی که هر نظامآموزه. سوم است
تربیت، متناسب با مکتب و رویکرد فکري متبوع خود، 

اساس آن آموزش داده و مورد تربیت قرار متربیان را بر
بینی مکتب و رویکرد متبوع دهند، تابع منظر جهانمی

بینی نیز ، منظر جهانشدمشخصکه طورهمانبوده و 
جا که مبناي اغلب از آن. بتنی بر مبانی شناختی استم

گردد، روشن ف نظرها به مبانی شناختی بازمیاختال
بینی بر است که تنظیم مبانی شناخت و منظر جهان

.آموزش و تربیت در ساحات دیگر تقدم دارد
اول اینکهدو نکته مهم در این میان وجود دارد؛ 

راحتی ند تا بتوان بهمباحث فلسفه معرفت آسان نیست
به داد، چه رسد در برنامه تعلیم و تربیت جايها راآن

که فلسفه معرفت، نکته دوم این. را تقدم بخشیداینکه آن
در هر دو شاخه، براي تحلیل و اثبات مباحث خود، به 

هاي دیگر اندیشه، اعم از فلسفی و غیر فلسفی، حوزه
جا الزم است این دو نکته را پاسخ در این. مند استنیاز

.گوییم
در دشواري شود که باید گفتهدر مورد نکته اول 

مباحث تخصصی فلسفه معرفت شکی نیست و ورود به 
اما .بردآن بدون گذراندن مقدمات، راه به جایی نمی

بینی لزوما منظور از تنظیم مبانی شناخت و منظر جهان
آموزش مباحث تخصصی نیست، هرچند مطلوب این 
باشد که افراد این مباحث را با دقت و عمق حداکثري 

تواند با آموزش غیرمستقیم، که ایند میاین فر. بیاموزند
مرور و با ست، آغاز شود و بهبیشتر متوجه تربیت ا
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رشد سنی، رشد قواي مانندهاي الزم، گرفتن زمینهقوت

هاي فکري، متناسب با استعداد شناختی و بروز زمینه
هاي این البته روش و شیوه. فرد تکمیل و تعمیق گردد

.طلبدفرایند خود بحث مجزایی می
بیان شود کهبه این نکته اشاره میدر مورد نکته دوم 

اصل دوم از بخش اول و این اصل، نافی نیازمندي 
قید تقدم ثبوتی . هاي دیگر نیستفلسفه معرفت به حوزه

خر اثباتی ندارد؛ در مورد فلسفه معرفت و منافاتی بر تأ
.گونه استایننیزهاي معرفتینسبت آن با حوزه

گیريتیجهبحث و ن
اول را بررسی کردیم و مسئله نخست، بخشدر 

هاي مضاف به نخ فلسفهدریافتیم که فلسفه معرفت از س
عنوان یک فلسفه به معرفت، بهافزودنحقایق است که از

همچنین  . آیدحقیقت مربوط به ساحت نفس حاصل می
دانستیم که این دانش فلسفی دو شاخه دارد که عبارت 

گري علم ی است و به جنبه حکایتشناساز معرفت
شاخه دیگر که رویکرد وجودشناختی دارد و . پردازدمی

هویت ادراك و نحوه تعریف علم،مسئله پس از حل
دانستیم که در حوزه . کندرا تحلیل میوجود ارکان آن

فلسفه اسالمی، رویکرد خاص مالصدرا، این شاخه از 
تی فلسفه معرفت را رونق بخشید و به حل معضال

از سویی دانستیم که فلسفه تعلیم و . اساسی انجامید
تربیت نیز دانشی فلسفی و از سنخ فلسفه مضاف به 

دانشعنوان بهاین حوزه معرفتی، . علوم است
حاصل جریانی علمی، پژوهشی ،یافته دانشگاهیسازمان

زمین است که در عمر کوتاه خود و فرهنگی در مغرب
تعلیم و تربیت . یبی داردتجربه تحوالت پرفراز و نش

اسالمی خود نیازمند ساختمان متفاوتی از فلسفه تعلیم و 
ا اهداف عالی تربیت است که در سطح مبانی و روش، ب

هاي که فلسفه یا فلسفهطورمانه.اسالمی هماهنگ باشد
تعلیم و تربیت در غرب با اهداف اساسی ایشان متناسب 

و تربیت اسالمی از این رهگذر به فلسفه تعلیم . است
رسیدیم که قرائت درست آن، اضافه فلسفه به تعلیم و 

علم و عملِ مبتنی برتربیت همان تربیت اسالمی، 
در این ساختمان، فلسفه معرفت در . اسالمی است

جایگاه مبانی شناختی فلسفه تعلیم و تربیت قرار 
.گیردمی

مسئله دوم، رویکرد خاص صدرا بهدر بخش
طه آغاز بحث قرار دادیم و دانستیم که تعریف علم را نق

اثبات بداهت مفهومی علم وي با دو روش به
بدین ارجاع به وجدان است،روش اول: استپرداخته

د پیابنبا مراجعه اولیه به خویشتن درمیمعنی که هرکسی
مفهوم وجودوکه مفهوم علم در اوج بداهت قرار دارد 

در این . استروش دوم استداللی . از این جمله است
حقیقی، دربرابر تعریف لفظی یا (تعریف منطقی ،روش

،تعریف حدي.یا حدي است یا رسمی) شرح اسم
مفاهیمی و تعریف مفهوم به اجزاي ذاتی استدرواقع 

،تعریف رسمی. گیرددربر میکه ماهیتی مقید دارند را 
علم نه ماهیت مقید . تر استتعریف به مفهومی روشن

تعریف حدي از آن ارائه کرد و نه دارد که بتوان
ه بشود به تعریف تر از آن وجود دارد کمفهومی روشن

.پس مفهوم علم بدیهی است.رسمی علم پرداخت
از سوي دیگر صدرا با طرح این بحث که علم از 

وجود است، چارچوب عوارض ذاتی وجود بما هو 
با پذیرش این مبنا، بحث علم، در .متفاوتی رقم زد

جودشناختی، از یک بحث درجه دوم فلسفی ساحت و
هاي اصلی فلسفه اولی به بحثی طراز اول و از مدخل

.رودشمار میبه
دست از این دو فصل چهار مبناي بسیار مهم به

آید که در فصل سوم، بر اساس آن به استنتاج اصولی می
براي فلسفه تعلیم و تربیت و نظام تربیت اسالمی 

گانه ابتدا فهرست عناوین مبانی پنج،در ادامه. پرداختیم
.آمداصول مستنتج از این مبانی خواهدو سپس فهرست



....شناسی ادراك در حکمت متعالی وهستی: و بهشتیگودرزي134

فهرست مبانی
جود بما هو وجود است علم از عوارض ذاتی و) 1

هاي از مدخل» علم، عالم و معلوم«بحث روو از این
.رودشمار میاصلی فلسفه اولی به

مسائل شناخت و فلسفه معرفت که متولی آن) 2
.هاي معرفتی تقدم ثبوتی دارداست، بر سایر حوزه

فلسفه معرفت جامع دو حوزه بحث درباره ) 3
شناخت است که غفلت از هریک به نقصان در 

شناسی و معرفت: انجامدساختمان شناخت می
.وجودشناسی معرفت

نه آن، در اوج مفهوم علم در عین خفاي کُ)4
.بداهت است

فهرست اصول
از مبانی » فلسفه تعلیم و تربیت«ي ناپذیرتفکیک) 1

شناسی هستی«در شاخه خصوصاً،»فلسفه اولی«
؛»معرفت

لزوم لحاظ تقدم ثبوتی مبانی فلسفه معرفت بر )2
علیم و تربیت فلسفه ت) فلسفی و غیر فلسفی(سایر مبانی 

اسالمی؛
ضرورت تنظیم مبانی فلسفه تعلیم و تربیت ) 3

سفه معرفت؛بر پایه هر دو شاخه فلاسالمی،
بداهت «مبناي بر» تعلیم و تربیت«ریزي لزوم پی) 4

الجمله عنوان حقیقتی وجدانی و نفی فیبه» مفهومی علم
گرایی؛سوفسطایین درگاه شکاکیت وعنواگري بهالادري
لزوم لحاظ تقدم ثبوتی تنظیم نظام شناختی ) 5

متربی بر توسعه ابعاد آموزشی و تربیتی، با لحاظ اصل 
.مرار و تکاملاست
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