
  
  
  
  
  

  چرخش از عالم دوقطبی به جهان سه درجه ای
   ٭الهدیجمیله علمدکتر 

  

  دهیچک
. قطبی بنا شده است     شناختی یا عالم دو     اساس فلسفی تعلیم و تربیت رایج بردوبنی جهان       

عالم دو قطبی که به جوهرهای مستقل ماده و معنا یا اندیـشه و امتـداد اشـاره دارد، تفکیـک                   
تفکیک فیزیک از متافیزیـک یـا   . جامعه و انسان را توسعه بخشیده است  های عالم،     میان بخش 

. آورد ماده از معنا به تدریج به گسترش قطب مادی یا فیزیکی انجامید و ماتریالیـسم را پدیـد  
شناسی دو قطبی ماتریالیسم تربیتی، تفکیک گرایی، تصلب تربیتـی وسکوالریـسم              پیامد جهان 
چـرخش از  . صالحات تربیتی در گرو نوآوری فلسفی اسـت هر نوع نوسازی و ا . تربیتی است 

عالم دو قطبی به جهان سه درجه ای، راه مناسبی برای تحقق اصالحات تربیتـی و رهـایی از                   
ای در گـرو وحـدت گرایـی جهـان            تبیین جهان سـه درجـه     . های عالم دو قطبی است      آسیب

اند با پر کردن حد فاصل عـالم        عالم مثال می تو   . است) خیال(شناختی و اعتقاد به عالم  مثال        
ای  بـرای تعلـیم و تربیـت           جهان سه درجه  . طبیعت و عالم عقل، وحدت جهان را محقق کند        

ها عبارت اند ازاتحاد فیزیـک و متافیزیـک،    ترین آن   های متنوعی دارد که برخی از مهم        ارمغان
 ویژه حکمت متعالیه    فلسفه اسالمی به  . آشتی آدم و عالم، عبور از مجاز و نگرش زیباشناسانه           

اسـی بـرای اعتقـاد بـه جهـان سـه            پشتوانه نظری محکمی را در معرفت شناسی و وجود شن         
  .آورد ای فراهم می درجه

                                                           
  )ir.ac.sbu@Galamolhoda(استادیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران .  ٭
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ای، مـاده و معنـا، فیزیـک و متافیزیـک،      عالم دوقطبی، جهـان سـه درجـه       : هاکلیدواژه
الم و آدم، فلسفۀ    شناختی، آشتی ع  گرایی جهان ماتریالیسم تربیتی، سکوالریسم تربیتی، وحدت    

  متعالیه
  

  مقدمه
تعلیم و تربیت، مجموعه ای از فرآیندهای غیر اتفاقی یا عمدی را شامل مـی شـود کـه بنـابر                     
مقاصدی و به منظور دستیابی به اهدافی صورت می گیرد و البته معطوف به یکسری مبـانی نظـری                   

 نظام تربیتی وابسته است و   طور کلی در دوران جدید، تحقق اصالحات اجتماعی به توسعه           به. است
آموزش عمومی فراگیر و  دولتی بر مبانی        . برای تعلیم وتربیت نوعی درخواست عمومی وجود دارد       

تربیت جدید بر اساس تعریفـی ویـژه از عقالنیـت، دانـش،آزادی،          . نظری خاصی استوار شده است    
 ویژه کـه در بـستر فلـسفه         این تعاریف . تکوین و استمرار می یابد    ... نظم، صیانت نفس، توسعه  و       

کننـد کـه      ها و اهداف خاصی را برای تعلیم و تربیت تعیین می            جدید غرب رشد نموده اند، رسالت     
باتبیین های ارائه شـده از سـوی همـان فلـسفه دربـاره ماهیـت انـسان، ماهیـت جامعـه، تعریـف                        

تفکیـک ایـن    . تخوشبختی، راه های کمال و ترسیم جامعه سعادتمند و فرد سعادتمند متناسب اس            
هر گونه  نـوآوری واصـالح در آمـوزش و           .  ها از تعلیم و تربیت ناممکن است        نوع مبانی و ارزش   

هـای تربیتـی،  همچنـین تحـول عناصـر              که  شامل تغییر اهداف و اصـول حـاکم، شـیوه            _پرورش
و  در پیوند نزدیک با تغییر دیدگاه فلـسفی و مبـانی نظـری تعلـیم          _ساختاری و کارکردی آن است    

اصوال هرگونه اصـالحات آموزشـی، فـرع بـر نـوعی تلقـی ناکارآمـدی در نظـام                 .تربیت قرار دارد  
هـا و فرآینـدهای       کفایتی برنامه ها، اهداف، روش      آموزشی است و معطوف به چاره جویی برای بی        

 - تغییـر انتظـارات عمـومی، ب       -این نوع تلقی احتماال مسبوق بـه الـف        . شود  آموزشی طراحی می  
بدون شک تغییر انتظارات مردم مـستلزم       . رمانی از تعلیم و تربیت یا انسان مطلوب است        تصویری آ 

در این مقالـه    .ای در اهداف، برنامه ها، فرآیندها و ساختار نهاد تعلیم وتربیت است             تحوالت گسترده 
آوری و تمدن جدید به جهـان سـه           گانه گرایی حاکم بر فلسفه، علم، فن        شود انتقال از دو     تالش می 

ای در دیدگاه اسالمی، نه تنها به عنوان یک نوآوری در فلسفه و فلسفه تعلیم و تربیت، بلکـه                     درجه
  . های پی درپی در نظریه و عمل تعلیم و تربیت معرفی شود همچون خاستگاهی برای نوآوری
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 عالم دوقطبی 

متـافیزیکی  در ادیان باستانی و همچنین هنر و اندیشه شرقی یـا تفکـر مـا قبـل           دوگانه گرایی   
 بـا   شد و  با دکارت آغاز    در فلسفه جدید   1 دوآلیسم طور مشخص،    جریان داشته است؛ ولی به     یونان

 دو جـوهر کـامال      عـالم از   ،دکـارت در نظـر     ). 1372مگـی،   ( گشت  علوم ما عجین   تمدن جدید  و   
وقطبی این تفسیر د. است بعد ، اندیشه و ماهیت ماده، ماهیت نفس تکوین یافته؛مستقل نفس و ماده  

دکـارت آغـاز مـی      » مـن «؛ زیرا فلسفه غرب مدرن از        است  استوار  انسان شناختی  از عالم بر دوبنی   
 مرکب از دو جوهر کامال مستقل روح غیرمـادی و بـی مـرگ و جـسم مـادی و                      دکارت»من «.شود

 »کـه جـوهر مـاده عبـارت از بعـد اسـت              چنـان  ؛جوهر روح عبارت از اندیـشه اسـت        «.فانی است 
بلکـه  .  کامالٌ از تنم متمایز اسـت      ، او آنچه هستم، هستم    هکه به واسط  ) نفس(روح  « .)1363کرسون(

ــر اســت و اگــر هــم تــن نمــی  شــناختن او از تــن آســان ــود ت ــه  روح ،ب  همــان بودکــه یتمــامب
  ).1363کرسون(»هست

 ها ها، شهودها و شناخت    احساس _های معرفتی  یعنی مطلق دریافت   _اندیشه» من«اگر ماهیت   
 خاصـیت ذاتـی آن       کـه  ت خارج نیز بعد یا امتداد در طول، عرض، عمـق، یـا فـضاست               ماهی باشد،
های کیفیتی جهان مثل رنگ، صدا، مزه، بو، حقیقتا اموری           باشد و جنبه    می )همان مکانمندی  (کمیت

  .اند وحاصل برداشت انسانی) 1363دکارت (ذهنی هستند

تـرین مـسئله    ، اساسـی م و روان دو جوهر مستقل ذهن و عین یا جس       یا   دو قطب    هتوجیه رابط 
 بنابر تعریف دکارتیان از جوهر مستقل، ارتباط دو جوهر          .شود  فلسفه جدید بعد از دکارت تلقی می      

افزوده شدن جوهر خدا به این دو        . )1375ژان وال،   (یست ممکن ن  طور منطقی    به جسمانی و متفکر  
 زیرا به قول اسپینوزا،     ؛ا حل کند  ردو جوهر مستقل ذهن و عین        مشکل ارتباط     نمی تواند  جوهر نیز 

 یکی از آن دو نمـی توانـد علـت دیگـری             ،اگر دوشیء هیچ چیز مشترکی با یکدیگر نداشته باشند        
 در   ، اسـت   مـستقل  دو جوهر جسمانی و روانـی     آن  باشد و جوهر خدا نیز که طبق شرح دکارت از           

 پیوسـتگی جوهرهـای     ت کـه  این درحـالی اسـ     ).1368پاپکین استرول (ها تأثیر گذار نخواهد بود     آن
 مقتضی است که نفس با بدن پیوسـتگی و  ،هستیم که ما جسم  و روان غیرقابل انکار است و آنچنان  

                                                           
  انتخاب شده، همچنین Dualism ثنویت گرایی واژه جایگزینی است که در دائره المعارف مصاحب برای - 1

دوگرایی، دوبنی، دوگانه انگاری، دوبن انگاری،دوگروی نیز واژه های دیگری است که مترادف با ثنویت یا در ترجمه 
  )1371جانیانبری.(دو آلیسم توسط مترجمان و نویسندگان بکار رفته است
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ها مانعی جدی در راه توجیه عقالنی این          ولی استقالل آن   ،)1367دکارت  (یگانگی کامل داشته باشد   
  .پیوستگی است

اسـت؛   انکار عالم خـارج از ذهـن         بی،عالم دوقط  فوری و ضروری     هجینت  به اعتقاد ژیلسون،    
 عبـارت  خـود  خـود بـه  مفهوم ماده .  مقتضای طبیعت ذهن این است که فقط مفهوم داشته باشد زیرا

 محتوی هیچ چیزی نیست کـه    مفهوماین    واقعا  ولی  است؛ ازامتداد در حیز، بر حسب ابعاد سه گانه       
   ).1402ژیلسون ( به دست آورد است  ذهنیازاء مفهوم هماباقعیت عینی را که  بدان وسیله وبتوان

 توجیـه  های خـود را بـرای    ظرفیتپس از دکارت بخش وسیعی ازفلسفه جدید    ،در حقیقت  
های گوناگونی ارائه گشت و در مجموع، دوقطب در فلسفه            کارگرفت،  نظریه     عین به   و ذهنارتباط  

 گرایی حضور دارند که به     گانه  ه جهان دوقطبی و دو    های پذیرند  نگرشدریک قطب   . غرب پدید آمد  
 مونـادولوژی و همـاهنگی   .پردازنـد  توجیه ارتباط جوهرهای هم عرض و دوگانه مـاده و روح مـی           

از   و نظریه علـل اعـدادی یـا تقـارن مـالبرانش            پیشین بنیاد الیبنیتس، نظریه اصالت موازات اسپنوزا      
ه رغم برخـی اختالفـات،      هایی است که ب     قطب دیگر شامل کلیه دیدگاه    . ها هستند   جمله این نگرش  

بـه عنـوان     یکی از جوهرها ی روح یا ماده را          ها  آن. اند  در انکار دوگانگی و جهان دوقطبی مشترک      
 ذیـل   لیلی آراء بارکلی، هگل، هیوم و باالخره فلسفه تح        .جوهر اصیل و نهایی عالم معرفی می کنند       

نظـر  از تـضاد نظـری          صرف ،خیطور تاری  هثنویت دکارتی ب  در واقع    .گیرند  این قطب دوم قرار می    
  ).1402ژیلسون (شتگ ها آن هر دو  أمنش،  ماده گرایی آلیسم و ایدهبین 

 و   عقل نظری   با نقد  او.بدون شک کانت در تقویت دو گانه گرایی نقش بی بدیلی داشته است            
  عقل نظری خارج   ه مسائل جدلی الطرفین را یکسره از حوز       ،   فاهمه قوالت استعالیی م  هویتن  بییت

دوگانگی جدید دست یافت که در واقع تفصیل دو      به سه نوع     و کرد و متافیزیک را به اخالق سپرد      
 دو گـانگی میـان       دوگانگی میان حساسیت و واهمـه در ذهـن،         گانگی ذهن و عین دکارت هستند؛     

 دوگانگی میان انسان    است و  جوهرهای مادی    علت که از مقوالت فاهمه است با معلول که یکی از          
 حیث که ساکن مختار عالم عقل عملی است و ازآن حیث که عضو مجبور عالم مـادی اسـت           از آن   

  ).1402ژیلسون (
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  های عالم دو قطبی برای تعلیم و تربیت ارمغان
تقسیم عالم به دو قطب فیزیک و متافیزیک، تفکیک انسان از جهان، تجزیه انسان به دو بخش               

ی و عقل عملی، تجزیه عقل نظـری بـه حقیقـت و             ذهن و بدن، تجزیه ذهن به دو بخش عقل نظر         
هـای    درپی تکثیر قطـب   . ترین و اساسی ترین مفروضات فلسفی تعلیم و تربیت است           ارزش، وسیع 

هـا    گرایی فلسفی آغاز شد و با برجسته شدن یکی از قطب            دو گانه، به تدریج، ساز و کارهای تقلیل       
شناسی با تحوالت اجتمـاعی یـا         ه و معرفت  سازی فلسف   هم. کم کم قطب مقابل به حاشیه رانده شد       

تاثیر متقابل تطورات معرفتی با تحوالت اجتماعی موجب غلبه قطـب مـادی بـر قطـب معنـوی یـا              
  .فیزیک بر متافیزیک، یا انسان برجهان گردید

 تربیت در گرو علوم تربیتی اسـت و علـوم   بدون شک فرآیند تعلیم و   ماتریالیسم تربیتی      3.1
ضات  فلسفی علوم انسانی که درواقع مفتخر به پیـروی از علـوم طبیعـی هـستند،                  تربیتی ذیل مفرو  

ترین اصل فلسفی زیرساخت علوم، تقسیم عالم به دو قطب است؛ یک قطب عالم                مهم. جریان دارد 
، اندازه ناپـذیر،    1جسمانی، عینی، کمیت پذیر و قابل شناخت است  و قطب دیگر ذهنی، ناشناختنی             

 رابطه این دو قطب که از جوهر های مستقلی تشکیل شده اند، علـی االصـول                 .غیر مادی یا معنوی   
طور ضمنی وجود و تاثیرات قطب دوم را قبول           اند وگرچه به    علوم به قطب اول معطوف    . قطع است 

می کنند، ولی بنابر تنگناهای روش شناختی، رویدادهای آن را یا به حاشیه می رانند و یا بـا زبـانی                     
  .ول تفسیر می کنندمتناسب با قطب ا

 در رشـته   گـشت و علـم جدیـد  ، خاستگاه لی و ماتریالیسملی تح هفلسفدر واقع پس از کانت،      
 نه تنها در علوم طبیعی به جریـان          عقل نظری،  ه از حوز   متافیزیک  دفع .نفوذ کرد  علوم   فهای مختل 

م طبیعی و سپس علوم ، علوبراساس رویکرد ماتریالیستی. افتاد، بلکه در علوم انسانی نیز ادامه یافت       
وتمام آنچه بـه    . پذیر و مادی و روش شناسی تجربی استوار شدند          انسانی بر مبنای مقوالت مشاهده    

  .شد، به نام امور غیر علمی از قلمرو مطالعات علمی خارج گشت حوزه متافیزیک مربوط می

های حقیقی که در فلسفه، تحلیل منطقی دو قطب عقل نظری، یعنی مجموعه گزاره  پس از این
فیلـسوفان دریافتنـد کـه چـون         یا خبری و گزاره هـای ارزشـی از یکـدیگر جداشـدند، عالمـان و                 

بخش و حقیقی هم نیستند و در نتیجه از قلمرو علـوم          های ارزشی حاوی خبر نیستند، معرفت      گزاره
                                                           

  دستیابی به قطب معنوی از طریق تجربه متافیزیکی و شهود ممکن تلقی می شود ولی شناخت عینی و قطعی با -1
  شیوه های علمی نسبت به آن ممکن نیست
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ش سرو کـار    ها ،آداب و همه آنچه که با ارز         از این رو اخالق، متافیزیک، هنر، دین، سنت       . اند  خارج
کلی درحوزه غیر علمی قرار گیرند و یا پس از ورود به گفتمان علمی و تنها برمبنای  دارند باید یا به

بدین . آثار مشهود، قابل ارزیابی هستند و کنترلشان، شایسته حضور در قلمرو مطالعات علمی است             
قـسیم ذهـن بـه دو     و ت1ترتیب پس از تقسیم عالم به دو قطب ذهن شناسنده و موضـوع شناسـایی             

  .هاست که تقلیل معرفت به علم تجربی آغاز می شود قطب توصیفی و تجویزی  یا حقایق و ارزش

درسیطره  اثبات گرایـی و در فـضای شـگفت انگیـز اکتـشافات علمی،بـه تـدریج عالمـان و                      
های انـسانی نظیـر اقتـصاد، حقـوق، سیاسـت،       های مربوط به کنش فیلسوفان مدعی شدند که دانش  

های طبیعی باید مبتنی بر گزاره های         شناسی نیز همچون دانش     زش و پرورش، مدیریت و جامعه     آمو
در واقع الزم است    . کلی پاالیش شوند    معرفت بخش حقیقی شکل گیرند و از گزاره های ارزشی به          

طور کلی اخالق تفکیک گردند تا علـم مـدرن پدیـد              های اجتماعی از گزاره های ارزشی یا به         کنش
یرا به قول یورگن هابرماس، تفکیک میان حقیقـت و ارزش یـا اسـتقالل متقابـل هنجارهـای                   آید؛ ز 

  ).1380نوذری، (اخالقی و گفتمان حقیقت بارزترین ویژگی رویکرد مدرن است

ماتریالیسم علمی علیت فیزیکی، علیت بیولوژیک و علیت اجتماعی کانون مطالعـات            در سایه   
درنتیجـه، رویـدادهای    . کلی از این قلمرو بیرون رانده شـد         ی به علمی قرار گرفتند و علیت متافیزیک     

آنچه ماحوادث نفسانی می نـامیم      «های مذکور تبیین می شوند ازاین رو        شناختی در سایه علیت     روان
پـاپکین و   (»چیزی جز یک دسته حوادث جسمانی در نظام عالی عـصبی و مغـزی مـا نیـست                 . …

هــای علــوم   وعلــوم تربیتــی همچــون دیگــر رشــتهشناســی شناســی، روان جامعــه).1368اســترول، 
جوی روابط علی   و   علیت اجتماعی را پذیرفتندوهمچنین به جست      ،انسانی،تحت تاثیر سنت دکارتی   
 اگرچـه دو گانـه گرایـی لـوازم و           .)1998بـاروو،گیلمن و لنـون،       (میان پدیده های مادی پرداختند    

 توسط بیولوژی، علوم اعـصاب و   نیزد ثنویت  خو لیو به همراه آورده،     اقتضائاتی برای علوم انسانی   
  ).1999دابل، ( استشناسی گسترش یافته روان، علوم کامپیوتر و روان

، مفروض علوم نبوده و ایده یگانگی و بی         »عاقل مختار «انسان همچون موجود      بدین ترتیب، 
نـه بـه عنـوان      علوم طبیعی انسان را     . همتایی انسان توسط علوم طبیعی و انسانی متزلزل شده است         

                                                           
و انسان ) ابژه( دربرابرعلم جدید و فلسفه های نوکانتی که بر تقسیم عالم به جهان همچون موضوع شناسایی-1

سخن » انسان درجهان«برخی فیلسوفان اگزیستانسیالیست به ویژه هایدگر از , تکیه دارد) سوژه(اسنده همچون فاعل شن
  .می گویند
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هـای معینـی اسـت،         یک موجود برتر، بلکه همچون تمام موجودات طبیعی کـه  تـابع  قانونمنـدی               
های ثابت ومعـین در رفتـار       همچنین فرض اساسی علوم انسانی، وجود قانونمندی      . کند  توصیف می 

لـوم  اثبـات گرایـی  ع  . های رفتاری به طریق علمـی اسـت   ها و امکان شناخت  آن قانونمندی  انسان
هـای    انسانی، بیش ازهمه عقل و اراده راکه نه تنها ممیز انسان تلقی می شود بلکـه درکـانون تبیـین                   

است به چالش کشیده و مقام ممتاز انسان را  تا سطح موجودات نازل طبیعـی                  تربیتی فلسفه ها واقع   
  .فرو کاسته است

یی بـرای بهبـود ایـن       هـا    حرکـت  نقدهای وارد بر رویکرد ماتریالیستی علوم انسانی سبب شد        
 و تقریبـا   رفـت بدن کانون توجـه قـرار گ      – حل مسئله رابطۀ ذهن    برای مثال . وضعیت صورت گیرد  

ایدۀ جهان های سه گانه پـوپر نیـز تالشـی جهـت              همچنین    1 . پدید آمد  زمینه   این   شش نظریه در  
راگیـر و   طـور ف    امـا هنـوز بـه      ).1902پـوپر   (شـود   محسوب مـی  دو گانه گرایی    فائق آمدن برمسئله    

گذار، حرکت اصولی و متفاوتی در نفی جهان دوبنی انسان شناختی صورت نگرفته تا بازتـاب                تاثیر
  .آن بر علوم مشهود باشد و تحولی در تعلیم و تربیت پدید آورد

 اصرار برتفکیک انسان از جهان، روح تعالیم دینی و اندیـشه هـای               تفکیک گرایی تربیتی   3.2
دوبنـی  . ت گسترده و عمیقی بر آموزش و پرورش مدرن گذاشته استفلسفی غرب  است که تاثیرا  

تـداوم یافـت و در فلـسفه        ) عمـل (و عقل عملـی   ) نظریه(دکارتی که باتمایز کانت میان عقل نظری      
های توصیفی و تجویزی انجامید، روح جدایی را بـه علـم، فنـĤوری،                تحلیل منطقی به ثنویت گزاره    

زیرسـاخت فلـسفی    ) غرب و غیر غرب   (اکنون در همه جا     . یداقتصاد، سیاست و تعلیم و تربیت دم      
  .معنوی است/عینی یا مادی/آموزش و پرورش، عالم دوقطبی ذهنی

  همچـون  هـا و دوگـانگی هـا     ی از تفکیـک  بـی پایـان     فهرست برخی معتقدند دو گانه گرایی،    
 –مرد   عمومی،     – بدن،  خصوصی     – جزئی، روح    – عین،کلی   – دیگری،  ذهن     –دوگانگی خود     

 را پدید آوردکه کانون شـکل        طبیعت و نظایر آن    – عاطفه،  فرهنگ     – رعیت،  عقل     -زن،  ارباب      
گیــری و تــداوم تمــدن جدیــد هــستند و اندیــشه و عمــل مــردم  عــصر حاضــر را هــدایت مــی  

  .)1998باروو،گیلمن و لنون، (کنند

                                                           
ثنویت تعاملی، ثنویت متوازی مالبرانش، ثنویت پی فنومنالیسم، وحدت فنومنالیسم، ماتریالیسم : که عبارتند از - 1

   )1999, دابل(.حذفی و ماتریالیسم غیر حذفی
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 عواطـف را در بـر       عقالنیت پیشا مدرن، عقالنیت فراگیری بود که حوزه های  نظـر، عمـل و              
گرفت؛ ولی در رویکرد مدرن، که حوزه عقل نظری را از عقل عملی یـا شـناخت را از اخـالق                       می

بیـانی بـه حـوزه هـای خاصـی از عمـل             /عملی و عقالنیت هنری   /وهنر جدا کرد، عقالنیت اخالقی    
تماعی طور اساسی سازماندهی نیروهای اج      ابزاری به /اجتماعی اختصاص یافتند و عقالنیت شناختی     

  .را برحسب تعیین اهداف و گزینش ابزارها برعهده گرفت

های نظـری و   تفکیک آموزش : های مختلفی بروز می کند      ها و صورت    تفکیک تربیتی در شکل   
هـای علمـی،      های هنری از آموزش     عملی، تفکیک میان تربیت بدنی وتربیت عقلی، تفکیک آموزش        

های هنـری     های اقتصادی، آموزش    مدنی، آموزش های علمی، تربیت      تفکیک تربیت دینی از آموزش    
  .و همه آنچه به زندگی  دنیوی مربوط می شود

هـای تربیتـی در       نوسازی تربیتی مستلزم تحوالت مبنایی است، ولی نظـام         تصلب تربیتی    3,3
آموزش و پرورش بـه عنـوان       .اند و در برابر نوآوری مقاومت می کنند         برابر تحوالت مبنایی متصلب   

جتماعی، دارای حیثیت التفاتی است؛ یعنی نه تنها از آراء  دانـشمندان و نظـرات عامـه                  یک پدیده ا  
مردم متاثر است، بلکه در واقع  حاصل ساختارهای اجتماعی است و  ذیل ساز و کارهای اجتماعی                  

سـو    حیثیت التفاتی آموزش و پرورش موجب می شود که از یک          . گیرد و استمرار می یابد      شکل می 
ای داشته باشد و از سوی دیگرساختارهای پایـدار           ماعی بر آن تاثیرات فوری وگسترده     تحوالت اجت 

  .اجتماعی موجبات تصلب و سرسختی آن را در برابر تغییرات عمدی یا اصالحات  فراهم کند

 هر نوع اصالح و نـوآوری آموزشـی در گـرو  فراغـت آمـوزش و پـرورش از سـاختارهای                      
ماعی است؛ ولی درواقع گریز آموزش و پـرورش از فرآینـدها و          متصلب وسازوکارهای با دوام اجت    

. تـر اجتمـاعی اسـت       ساختارهای متصلب اجتماعی به نوبه خود مقتضی تحوالت گسترده و عمیـق           
تصلب ساختارهای اجتماعی مربوط به تفکیک های نهادی است که براساس تعریف ماکس وبـر از                

امعه مدرن، بر اساس دو گانه گرایـی معرفـت           ماکس وبر، نظریه پرداز ج     . عقالنیت صورت گرفت  
را مطـرح سـاخت و      ) عقل عاطفی وعقل استرا تژیـک     (شناختی، نوع جدیدی از دو گانگی عقالنی      

میان نهادهای اجتماعی با نهاد خانواده ونهاد دین تفکیک قائل شـد؛ زیـرا خـانواده و دیـن محمـل                     
پـس تعلـیم و تربیـت همچـون         . بودند) عقالنیت ابزاری (عواطف، باورها و التزام های غیر عقالنی      

  .نهادهای سیاست و اقتصاد باید بر عقالنیت استراتژیک استوارشوند
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 شامل احساسات انسان دوستانه اخالقی      - عقالنیت استراتژیک عقالنیتی است که از احساس      
 تفکیک  شود و معطوف به هدفی کامال تعریف شـده بـا اجـزاء و                 -و یا احساسات عاطفی و لذایذ     

عقالنیت استراتژیک عالوه براهداف صریح وخـوب توصـیف شـده، بـر     . ابط آشکارومعین باشد  رو
تعیین دقیق وسایل نیل به اهداف استوار است که مبتنی بر محاسبه دقیـق کـارآیی و کفایـت نـسبی                

البته عقالنیت استراتژیک همواره در معرض مداخله عوامل غیرعقالنـی نظیـر            . ابزارهای بدیل است  
تی، تعهدات ارزشی، احساسات، عواطف و تاثرات است، ولی جهت گیری کلی آن بایـد               عادات سن 

  .به سوی حذف این عوامل مداخله گر باشد

ای شکل گرفت که  اساسا  براین اساس، آموزش و پرورش همچون فنĤوری و اقتصاد، به گونه     
دا شـد و بـر      عـاطفی اسـت، جـ     / از تربیت سنتی، که مبتنی بر روابط شخصی و مداخالت اخالقی          

مندی که  از تقسیم کار دقیـق          های قاعده   بوروکراسی یعنی تاسیس سازمان   .  بروکراسی سوار گشت  
. کنـد   و مسئولیت مبتنی بر سلسله مراتب و شرح وظایف و دسـتورالعمل کامالآشـکار تبعیـت مـی                 

و عینی های شخصی کارگزاران با نیازهای مادی  آمیز مهارت ای که بر هماهنگی وسواس بوروکراسی
ها ،باورهـا     کند و عواطف انسانی، روابط، نگرش        غریزی را کنترل می    های  سائقسازمان استوارشده،   

نظیر ایده هـای سیاسـی و سـودهای       -و عالیق مذهبی را نیز بر اساس اهداف عقالنیت استراتژیک           
  .  تحت نظارت وکنترل درمی آورد-اقتصادی

رایی در سه حـوزه فـرد، جامعـه و دیـن  از              گ  سکوالریسم یا عرف   سکوالریسم تربیتی    3,4 
شـجاعی زنـد،    (گرایی است و با گسترش رویکرد تفکیکی مـدرن همـزاد اسـت              های دوگانه   ارمغان
که قبال گفته شد،  در سایه دوگانه گرایی به ماتریالیـسم علمـی و سـپس ماتریالیـسم                     چنان). 1381

  . تربیتی مبتال شدیم

 دیگری وجود ندارد؛ پس اهداف تربیتـی فقـط بنـابر            در عرف گرایی، ماورای انسان قلمروی     
هـا و آرزوهـای مـا     میل. ها و آرزوهایی که از طریق تجربه به دست آورده ایم تدوین می شوند  میل

اند، ولی به شدت بر حسب تحـوالت   گرچه وجوه مشترک ما هستند و به طبیعت مشترک ما وابسته  
های تربیتی بایـد برمبنـای        گیری   تربیتی و تصمیم   تعیین اهداف . محیط اجتماعی ما متحول می شوند     

ولی علوم تربیتی بـه امکانـات       . های علوم تربیتی تکیه کند      گیرد و به تعمیم     نیازهای کودکان صورت  
ها و آرزوهای کودکان را سامان می دهنـد و تفـسیری کـه دربـاره         موجود در محیط، که درخواست    

هـای تکنیکـی،       همچنـین ابـداعات علمـی، نـوآوری        .آورند، وابـسته اسـت      نیازهای انسان پدید می   
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. گـذارد  های اقتصادی و اقتضائات مدنی بر تفسیر و برداشت ما از نیازهای کودکان تأثیر می               سیاست
  .تر از ذهنیتمان ریشه می گیرند نه از طبیعتمان درواقع نیازها برساخته هایی انسانی هستند و بیش

ماورای آنچه در محیط فـراهم اسـت را تجربـه کنـد؛             تواند تصوراتی     محقق علوم تربیتی نمی   
کنـد؛ پـس روایـت        چون محیط، به ویژه محیط اجتماعی، تفسیر ما از نیازهای انسانی را محدود می             

در صـورت فقـدان     . شـود   گیری تربیتی باشد به سختی حاصل مـی         دقیقی از نیازها که مبنای تصمیم     
یـت  بایـد تـسلیم عـرف شـود و بـه نفـوذ                های محیطـی، تعلـیم و ترب        تفسیری ماورای محدودیت  

حکومـت، قـانون و نهادهـای       . گویـد   آمد  های صاحبان قدرت خوش     های اجتماعی و سلیقه     سیاست
  .شوند اجتماعی ابزارهای تامین رفاه و حمایت از ما برای برآورده ساختن نیازهایمان تلقی می

دنیـای ملمـوس،    .  دارد بدین ترتیب تعلیم وتربیت، دامنه انتظارات و میـدان عمـل محـدودی            
هـای   های تربیتی را کوتاه، موقعیت جا و اکنون، فرصت های محتمل، امکانات موجود در این     واقعیت

در بهترین حالت نتیجه تربیـت، فردعاقـل،   .یادگیری را نامطمئن و اهداف تربیتی را لغزنده می سازد   
بخـش اجتمـاعی و جلـب         ههای نتیج   جویی است که برای شرکت درفعالیت       موقعیت شناس و فایده   

  .ترین لذت، پشتوانه نظری را در اختیار دارد بیش

  در چنین تعلیم و تربیتی که عقالنیت بـه هـدف گـزاری، برنامـه ریـزی و تـامین وسـایل و                      
هـای اخالقـی و حرکـت         های پاسخگویی به نیازها فروکاسته می شود، برای مراعـات ارزش            روش

 و امکانی بـرای تحقـق   1تر فرصتی باقی می ماند ید ادیان کمهای مورد تاک ها و آرمان    درجهت غایت 
هـای آموزشـی براهـداف برخاسـته از           بنـابراین دروازه نظـام    .های ماورای مادی  وجود ندارد       آرمان
  . های متافیزیکی ودینی فروبسته است نظام

ظـام  تواند ضامن اصالح ن     از این روتعیین اهداف و اصول تربیتی توسط فلسفه های الهی  نمی            
های سخت اجتمـاعی بـه حـوزه          دیانت نیز در سازوکار تفکیک و تمایز و مرزبندی        . آموزشی باشد 

ها و وظـایف معقـول هـر شـهروند تعلـق دارد و                حوزه اجتماعی به نقش   .شود  خصوصی منتقل می  
صـرفا  (های نامعقول است، محلـی بـرای ابـراز عالیـق مـذهبی              حوزه خصوصی  که متعلق به نقش      

  .عقالنیت ابزاری مانع ظهور دیانت در زندگی انسانی است. آید  میبه شمار) عالیق

                                                           
های  اخالقی  معموال در فهرست اهداف آموزش و پرورش  بسیاری از کشورها قرار می گیرد، ولی  به  ه ارزش  البت-1

  .ها برای  تحقق این اهداف به خاطر ناسازگاری شرایط چندان قرین توفیق نیست واقع  تالش
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بدون شک  تفکیک علم و دین، همچون تفکیک بدن و روح، همچون تفکیک جامعه و فرد و         
از ایـن رو  . های منطوی در تمدن مدرن به تضادی آشـتی ناپـذیر  اشـاره دارد                همچون همه تفکیک  

کنـد و برقـراری رابطـه میـان            میان علم و دین بروز مـی       تعارضی دائمی میان عقالنیت و دیانت  یا       
ولـی روح حـاکم بـر علـوم تربیتـی           . شـود    به دغدغه مهم انسان معاصر بدل می        های معارض   قطب

ایمان به استقالل انسان و خوکفایی او درتدبیر زنـدگی و بـی نیـازی ازهرنـوع                 «اومانیسم به معنای    
حاظ تاریخی، تمام تحوالت فکری در عـصر جدیـد بـر        که به ل    چرا  . است» دخالت مؤثر متافیزیکی  

  . )1380نوذری(اومانیسم تکیه دارند
  

  جهان سه درجه ای
 در گرو سه چرخش فلسفی است؛ چـرخش         1چرخش از عالم دوقطبی به جهان سه درجه ای        

. از ماهیت به وجود، چرخش از کثرت به وحـدت، چـرخش از تمـایز ذاتـی بـه تمـایز تـشکیکی                      
حاصل تطورات تدریجی اندیشه اسالمی است که نـه تنهـا در حـوزه فلـسفه،                های مذکور     چرخش

چـرخش از   .خـصوص عرفـان اسـالمی رخ داده اسـت           بلکه در حوزه اخالق، حدیث، تفسیر و بـه        
ماهیت به وجودبا چرخش از کثرت به وحدت و چرخش از تمایز ذاتی به تمایز تـشکیکی همـزاد                   

طور خالصه بـه برخـی ازمباحـث اساسـی درفلـسفه        ها الزم است به     در توضیح این چرخش   . است
  .اسالمی  اشاره شود

وجـوی حقیقـت       فـرض واقعیـت و جـست       :مقدمات ضروری جهان سـه درجـه ای       .  4,1
تـرین پرسـش در       نهایی. شود  های معرفتی تلقی می     موجودات، موضوع و دغدغه اصلی ما در تالش       

از این رو در مورد هر چیزدست       . آن است ) ماهیت(و چیستی   ) وجود(مورد هر چیزی شامل هستی    
کم دو تعبیر وجود وماهیت پدید می آید؛ ولی چون هر چیزی در عالم واقع فقط یکـی اسـت و از                      

                                                           
های مستقل بلکه همچون    در فلسفه اصالت وجود، بر وحدت وجود تاکید می شود و موجودات نه به عنوان ذات -1

های متعین و تمامیت یافته چندان مطرح نیستند  ها و شئون  حقیقت یگانه وجود مورد توجه اند؛ بنابراین ذات صورت
با روح  این فلسفه ناسازگار ) در عالم  چند قطبی(و یا قطب ) درانسان دوبعدی(کار گیری مفاهیمی همچون بعد  و به
ها  تمایز موجودات تمایز تشکیکی است و آن. د تشکیک مبتنی بر رتبه و درجه استکانون فلسفه اصالت وجو. است

طور اساسی  بر حقیقت یگانه و  ذوات متعین و مجزا از یکدیگر تلقی نمی شوند؛ از این رو فلسفه اصالت وجود که به
از مفهوم درجه و رتبه استفاده چند مرتبه وجود  و تغییرات تدریجی مراتب آن  تاکید دارد، بیش از مفاهیم بعد و قطب 

  .کند می
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توانند هر دو اصالت داشته باشند؛ بنابراین برخی  دیگران  نیزمتمایز است، پس وجود و ماهیت  نمی       
تمیز و شناخت هر چیز از  دیگری  وجود را اصیل دانستند و برخی تصور کردند ماهیت که موجب        

  .است اصالت دارد

های موجودات  معطوف است، بالفاصله به کثرت و جهان             نظریه اصالت ماهیت که برتفاوت    
ای شهودی داریم که چیزهای متنوع و متکثـر           متکثر معطوف می شود؛ ولی ما تمایلی ذاتی یا تجربه         

وم سازی و ادراک کلیات خصیـصه آدمـی اسـت و           اصوال مفه . کنیم  بندی    را ذیل مقوالت کلی دسته    
های گسترده ای برای انتقـال از   براین اساس تا کنون  تالش. اند مقوالت کلی شرط ادراک و معرفت    

شناختی فالسفه برای ارجاع کثرت    تفسیر جهان . کثرت و گوناگونی به وحدت  صورت گرفته است        
هرهای دو گانه یزدان و اهـریمن، نـور وظلمـت،     موجودات به نور، مثل، ذره، اندیشه، ماده و یا جو       

  .هاست اندیشه و امتداد و ارباب انواع و خدایان، همه و همه از جمله این نوع تالش

که بر فلسفه یونان، فلسفه اسالمی، فلسفه مـسیحی و فلـسفه            » اصالت ماهیت « به رغم نظریه    
  به اعتقاد    1.تاکید کرد » صالت وجود ا«های جدید سیطره دارد، صدر المتالهین در حکمت متعالیه بر           

او گرچه چیستی هر چیزی موجب شناخت و تمیز آن  از دیگران است، ولی اصالت به معنای منشأ   
هـا نـسبت    اثربودن در عالم واقع، تنها به هستی نسبت دارد و نمی تواند فارغ از هستی چیزها به آن           

. هاسـت    عینی  برعهده دارد هستی خـاص آن        پس آنچه  منشأ اثر بودن چیزها را در عالم         . داده شود 
ها و خصایـصی اسـت کـه از هـستی هـای               البته این هستی خاص، جزئی و شخصی دارای ویژگی        

ها ماهیـت نامیـده مـی     خاص جزئی و متشخص دیگر متمایز است و مجموع این تمایزها و تفاوت          
 در پـی مراحـل      یعنی ماهیت هر چیز یک برسـاخته ذهنـی اسـت کـه             ). 1378جوادی آملی،   (شود

پدیـد مـی   ) نه عالم خارج (پیچیده پردازش مفاهیم کلی و تعیین مصادیق جزئی و فقط درعالم ذهن           
  . آید

درمجموع برمبنای حکمت متعالیه، وجود تنها امر محقق در جهـان خـارج از ذهـن ماسـت و       
ود جز وجود، هرچه تصور شود، تنها با کمک وجود محقق می شود وحقیقت هر چیزی عین وج                  به

البته وجود هرچیزی بـا ماهیـت آن مالزمـت عقلـی دارد و میـان هـستی و چیـستی          . آن چیز است  

                                                           
های عرفانی و  صدرالمتالهین پس از تالش طوالنی درشرح فلسفه ابن سینا و با الهام از فلسفه سهرورودی ونگرش  -1

 حکمت متعالیه را به گونه ای بنیان نهاد که همچون صورت استعالیی اندیشه اسالمی ،های متون دینی ذیل اصول آموزه
  .از نحله های تفکر اسالمی تلقی می شودیا تلفیقی 
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؛ )1372طباطبـایی، اصـول فلـسفه،    (هرچیزی اتحاد واقعی و مالزمت عقلی غیر اتفاقی برقراراسـت         
طوری که ماهیت هرچیز قبل از تالزم با وجود آن واقعا موجود نیست و ماهیـت هرچیـزی تـابع                   به

  . استوجود آن

هـا بـه      هـا و کثـرت      چرخش از ماهیت به وجود، بال فاصله توجه ما را به چرخش از تفـاوت              
خواند؛ زیرا در صورتی که  ماهیت اصالت نداشته باشـد، تفـاوت        سوی مشترکات و وحدت فرا می     

هـای    یا به تعبیر بهتر، چون ماهیـت هرچیـزی تنهـا فهرسـت ویژگـی              . موجودات نیز اصالت ندارد   
ها ارجاع می یابد واین درحـالی اسـت           ن است، تمایز چیزها از یکدیگر  به وجود آن         وجودجزئی آ 

وحـدت  ( بدین ترتیب اشتراک چیزهـا    . که وجودهرچیز دقیقا بخش مشترک آن با دیگر چیزهاست        
  . است) کثرت اشیا(تراز تفاوت چیزها تر، واقعی تر و بنیادین بسی مهم) اشیا

هـای    د براتحاد موجودات، گرایش غالب در عموم جریـان         از این رو اعتقاد به وحدت و تاکی       
که صدرالمتالهین پس از اثبات اصالت وجـود، فـورا بـه اسـتدالل بـرای                فکر اسالمی است؛ چه این    

وحدت حقیقی وجود پرداخت و ثابت کرد که هستی چیزها هم در معنا مـشترک  اسـت و هـم در       
بـه تبیـین ایـن ادعـا پرداخـت کـه تنهـا        »  یقهبسیط الحق«او در نظریه معروف   . واقعیت یگانه است  

است که نه جزء دارد و نه غیر را بر می تابـد و تمـام چیزهـا                  » وجود«امرحقیقی واحد بسیط همانا     
بدین ترتیب مسئله کثرت  وارجـاع آن        ). صدرالمتالهین، اسفار، بی تا   (صورت یا شأنی از آن هستند     

ه که معرکه متفکران و فیلـسوفان گذشـته بـود در            به جوهر یگانه  یا جوهرهای دو گانه و چند گان          
  .حکمت متعالیه صدر المتالهین راه حلی اساسی یافت

با چرخش از ماهیت به سوی وجود، نه تنها حقیقت یگانه هستی زمینه اشتراک تمام چیزهای                
گردد، بلکه  تفاوت موجودات جهان از یکدیگر نیز بـه اشتراکـشان بازگردانـده مـی                جهان تلقی می  

به یـک میـزان از وحـدت گرایـی تفریطـی و             » وحدت در کثرت و کثرت در وحدت      «نظریه  . ودش
گیـرد و صـدرالمتالهین اثبـات توأمـان وحـدت وجـود و کثـرت                  کثرت گرایی افراطی فاصـله مـی      

  ).1372طباطبایی، (موجودات را به کمک نظریه حقیقت تشکیکیه وجود به سر انجام می رساند

کیه وجود، اگرچه وجود امری بـسیط و یگانـه بـدون جـزء و غیـر             بنابر نظریه حقیقت تشکی   
وجودات جزئی درجات و مراتب وجودند که      . است، ولی حقیقتی تشکیکی و صاحب مراتب است       

گونه تباین ذاتی بـا       موجودات هرگز هیچ  . هاست  ها ناشی از شدت و ضعف وجودی آن         اختالف آن 
 بـه عبـارت دیگـر، موجـودات بـا یکـدیگر             ). 53-33، صص 1376جوادی آملی،   .(یکدیگر ندارند 
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، وحـدت در  )مـشابهت (، وحـدت در کیـف    )مجانـست (وحدت اتحادی دارند؛ وحدت در جـنس        
؛ )مـساوات (و وحدت در کم   ) مماثلت(، وحدت درنوع    )مناسبت(، وحدت در اضافه   )مطابقت(وضع

لبته مراتـب  ا. ولی عالوه براین، موجودات از جهت هستی داشتن از وحدت حقیقی نیز برخوردارند  
ترین وجود یعنی     شدیدترین وحدت مربوط به شدیدترین وجود یا کامل       . وحدت نیز متفاوت است   

ولی درمراتب بعـدی، وحـدت      . گونه تصوری از کثرت بدان راه ندارد        واجب الوجود است که هیچ    
 بنـابر حکمـت متعالیـه کثـرت موجـودات در            1.حقیقی وجود با درجاتی از کثرت همراه می شـود         

نظریـه وحـدت    .  وجود مستغرق است و این استغراق ناشی از وحدت حقیقی وجود است            وحدت
های پیچیده ای است که از حوصله ایـن مقالـه             تشکیکی وجود مشتمل برمباحث مفصل و استدالل      

  2.خارج است

اساس وحـدت جهـان در اندیـشه اسـالمی وحـدت فاعلیـت یـا                 اساس وحدت جهان     4,2
د خالق و پروردگار حکیم جهـان یگانـه اسـت جهـان مخلـوق و                که خداون   همچنان. خالقیت است 

هرنوع ایده ای از کثرت و اسـتقالل بـا اصـل            . ها یگانه است    پرورش یافته او نیز به رغم گوناگونی      
درتعارض است؛ از این رو میـان وحـدت خـالق یـا وحـدت واجـب بـا                   ) توحید(یگانگی خداوند 

                                                           
و واحد عددی ) مثل انسان، اسب(واحد نوعی) جسم مطلق، جسم نامی، جسم حاس یا حیوان( مانند واحد جنسی-1

شخصی که هم بر واحدهای غیر قابل تقسیم نظیر نقطه وهم برواحدهای قابل تقسیم نظیر واحد ترکیبی و واحد 
  .شود اتصالی اطالق می

حقیقت شخصی و واحد وجود صاحب مراتب است و به اطوار  :که ه نظریه صدرا عبارت است از این خالص-2
گوناگون و مراتب متفاضل تجلی می کند و مقاماتی همچون مقام اسما و صفات حق، مقام عقول، مقام نفوس، مقام 

 و موجب می شوند 2ند اقدمبرخی مراتب وجود بر برخی مراتب دیگر مت. برزخ و مقام عالم جسمانی را شامل است
اختالف مراتب وجود در عالم جسم . شوندمتفاوت ) غنا و فقر/ کمال ونقص (مراتب وجود از حیث شدت و ضعف

اگرچه حقیقت وجود که از هر . زیرا وجود مادی دارای عالمات و لوازم مادی است. به عوارض مادی آن مربوط است
خاطر حدود و نقایصی که  هنی ظهور وتجلی دارد، ولی مراتب وجود بجهت واحد است در تمام مراتب وجودات امکا

 وجود .)1375صدرالمتالهین، شواهد ربوبیه، (ها منزه است  متضمن صفاتی هستند که وجود واحد حقیقی از آن،دارند
تشان  ازاین رو اختالف موجودات در صفات و کماال؛هر چیزی عین قدرت، علم، زیبایی و تمام کماالت آن می باشد

وجود که خود امری متشخص و متعین . )1375صدرالمتالهین، (ها بازگشت می کند  به اختالف مراتب وجودی آن
های کلی و جزئی را متحقق ومتعین می سازد ودر تمام موجودات مختلف حضور و ظهور  بالذات است تمام ماهیت

عنی وجود برتمام موجودات شمول دارد و  ی؛)1375صدرالمتالهین، (ها مختلف است دارد و به سبب اختالف آن
  .شمول آن به نحو سریان وتعین یافتن در مراتب متعین می باشد
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از این رو دو بنی یا چند بنی        . م می خورد  وحدت مخلوق یا وحدت جهان ضرورتی منطقی به چش        
  . ها نیز با تربیت اسالمی متعارض است در هستی شناسی، شرک تلقی می شود و تربیت مبتنی بر آن

که اصل و حقیقتش در سعه        سراسرهستی فعل واجب الوجوداست و موجودی نیست مگر این        
م الهی دارد؛  پـس گرچـه        هرچه هست در سراسر عالم غیب و شهود صورتی در عل          . وجود اوست 
لـیس کمثلـه    (الوجود درغایت احدیت و جاللت است و با هیچ چیزی شـباهت نـدارد               ذات واجب 

 در اشرف مراتب و عاری از حـدود و          -ها  ، ولی صورت تمام موجودات واصل و حقیقت آن        )شیء
  ).1375صدرالمتالهین، ( درسعه وجود اوهست-قیود و قصور مادی

بنـابراین  . جودند، از این رو هویتی مستقل از علت خویش ندارند         موجودات معلول واجب الو   
ها عین صدور از  هایی منفصل و مستقل از واجب الوجود نیستند، بلکه آن         موجودات به منزله هویت   

واجب الوجودند و عین ربط به اویند از این رو در سراسرعالم  نه تنها واجب الوجود واحد اسـت                    
هرچه هست،  تجلیات و     . بلکه هیچ وجود دیگری غیر از او نیست       و واجب الوجوددیگری نیست،     
  .الوجود است شئون و ایجاد و صدور واجب

 جز اضـافه   حتی اگر موجودات را معلول واجب الوجود بدانیم، بازمعلول نیز حقیقتی اصیل به      
ر و ربط به او ندارد؛ درواقع تنها یک وجود اسـت کـه درتمـام شـئون و مراتـب و مرائـی و مظـاه                   

مختلف خود نمایی می کند و هرگونه ثنویت، به عنوان نور وظلمت، یزدان و اهرمن، خدا و جهان،                  
هـا در وجـود باشـد،         علت و معلول، درصورتی که متضمن استقالل طرفین و اشتراک یـا تبـاین آن              

آن وجودی را که ما علت نام نهادیم، اصل و مبدا و حقیقت وجـود اسـت و معلـول،                    «.منتفی است 
 است از شئون او و در حقیقت علیت و تاثیر به معنی تطور علت وتفنن وی به فنـون وجـود                      شانی

مبدل گردید، نه به معنی انفصال وجـودی از وی کـه منقطـع و منفـصل از وجـود او و مـستقل در                  
نسبت موجـودات بـه واجـب الوجـود هرگـز           ). 83، ص 1375صدرالمتالهین،  (»وجود خویش باشد  

  ی تواند باشد؛ چون اتحاد و حلول نیز مقتضی دو طرف استنسبت حلول یا اتحاد نم

های فلسفی و عرفانی ناظر         در مجموع، با توجه به نظریه        درجات سه گانه جهان هستی     4,3
 می توان گفت که وجود، طی تنزل طـولی و تـدریج             1به پذیرش وحدت وجود و کثرت موجودات      

                                                           
 و درعالم عقول از مراتب ده گانه  یاد کرد ابن سینا مراتب موجودات را در دو عالم عقول و اجسام دسته بندی - 1

به منزله حد وسط آن دو ،  جسمانی به عالم مثالیو عالم) عالم انوار قاهره( ولی سهروردی عالوه برعالم عقل .کرد
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ولین درجه بندی، وجود در سه مرتبه  وجـود  در ا. پی در پی، به مراتب متعدد درجه بندی می شود    
و وجـود   ) نفس رحمانی یا فیض منبـسط یـا صـادر اول          ( ، وجود مطلق    )حق تعالی (واجب بالذات 

، خـود بـه مراتـب       )جهان(ولی مرتبه وجود مقید     ). 1379دینانی،(شود  درجه بندی می  ) جهان(مقید  
  .شود عقل، خیال و جسم درجه بندی می

ای    سـاختاری سـه درجـه      - به رغم تنوع و تعدد مراتـب وجـود         -ی  بدین ترتیب، جهان هست   
موجودات عـالم   . و عالم جسم است   ) خیال(این سه درجه  عبارت از عالم عقل، عالم مثال           . یابد  می

ای و بر مبنـای  ترتیـب تجـرد و شـرافت، درایـن سـه عـالم واقـع                       برحسب این ساختار سه درجه    
ض هستند که از تمام عوارض و قیـود و حـدود مـادی              موجودات عالم عقلی  عقول مح     . شوند  می

عالم مثالی مشتمل بر موجوداتی است که گرچه حال در ماده یا محـل هیـوالنی نیـستند و         . مجردند
. انـد   اند، ولی حاوی صـورت، مقـدار، وضـع و انـدازه             فاقد مادیت و مجرد از برخی عوارض مادی       

اند و دارای مادیت و تمام عوارض موجودات  باالخره در عالم جسم، موجوداتی هستند که جسمانی
  .اند مادی

. اند  ها، حیوانات، نباتات و جمادات       موجودات عالم جسم، البته خود شامل چهار درجه انسان        
نباتات . شوند  ترین مراتب وجود قرار دارند و محتوی صورت جسمانیت تلقی می            جمادات در نازل  

حیوانات . اند اتی و آثار تغذیه و نشو و نما وتولید مثلموجوداتی جسمانی  هستند که دارای نفس نب
انـد و آثـار تغذیه،نـشو ونمـا،           نیز موجوداتی جسمانی هستند که دارای نفس نباتی و نفس حیـوانی           

 هـستند،    ها نیز در زمره موجـودات جـسمانی         انسان. دهند   حرکت را بروز می    تولید مثل، احساس و   
اند وعالوه بر تغذیه، نـشو و نمـا، احـساس و              ولی دارای نفس نباتی،  نفس حیوانی و نفس انسانی         

 .حرکت، از علم و تمییز نیز برخوردارند

ی که قوام هر مرتبـه      های سه گانه با یکدیگر پیوند وجودشناختی عمیقی دارند؛ به گونه ا             عالم
بـه عبـارت دیگـر، همـواره        . ها پیوندی علی برقرار است      به مرتبه مافوق آن وابسته است و میان آن        

مراتب فراترعالم بر مراتب فروتر احاطه و اشراف دارد و تدبیر مراتب نازل برعهـده مراتـب عـالی                   
مراتـب نـازل، همـواره      تدبیر مراتب عالی موجب تحقق استعدادهای مراتب نازل است و در            . است

                                                                                                                                              
درنهایت حکمت . ابن عربی نیز برعالم خیال همچون در برگیرنده دو عالم عقلی و جسمانی تاکید نمود. بودمعتقد 

  .و جسمانی را پذیرفت) خیالی( مثالی،متعالیه نیز عوالم سه گانه عقلی
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شور و اشتیاقی برای صعود به مراتب عالی وجود دارد که ازاین کشش و کوشش، حرکت سراسری    
  .آید درعالم پدید می

البته چون عقل از بساطت و تجرد محض برخوردار است و عالم ماده بـا کثـرت و انقـسام و                     
 دورند و عالم مثال که نـه عقـل          تبدل وتغییر آمیخته است، عالم عقل و عالم حس بسیار از یکدیگر           

محض و نه ماده صرف است، می تواند واجد خصوصیاتی از هریک باشـد و واسـطه آن دو شـود؛              
وساطت عالم مثـال بـین دو عـالم عقـل و            . چون هم با عالم عقل و هم با عالم جسم سنخیت دارد           

اله الحشر،  صدرالمتالهین، رس (عالم حس  برحسب ضرورت سنخیت علت با معلول ضروری است            
  ).بی تا

 میان عوالم سه گانه نوعی تطابق برقرار است؛ یعنی آنچه در عالم طبیعت واقـع  اسـت،  بـه                     
بنابراین هیچ  . تر در عالم مثال و نیز با بساطت محض در عالم عقل وجود دارد               تر و بسیط    نحو کامل 

مـا مـن    «ه باشـد؛      موجودی در جهان طبیعی نیست که در عالم مثالی وعالم عقلی صـورتی نداشـت              
صـدرالمتالهین، رسـاله الحـشر،      (»موجود من الموجودات الطبیعیه اال وله صوره مثالیـه فـی اآلخـره            

  ).104ص

در اندیشه اسالمی، به خصوص درحکمت متعالیـه،         نسبت انسان با جهان سه درجه ای         4,4
ورت در تمـام    ای از مراتب وجود است که امکان حرکت در تمام مراتب هستی و صیر               انسان مرتبه 

جا که آزادی خصیصه ذاتی آدمی است و آدمی باید حرکتی              از آن . عوالم وجود برای او فراهم است     
استعالیی درجهت تقرب به خداوند و کسب مقـام خلیفـه اهللا را آغـاز کنـد، الزم اسـت وسـایل و                  

  .ای در تمام عوالم وجود برای او مهیا باشد امکانات چنین حرکت گسترده و با دامنه

سریان وجود از ذات واجب الوجود در مراتب وجود، به ترتیب تنزل یافته است و موجودات                
در قـوس نـزول و      . انـد   های متنزل حقیقت اسما و صفات حـق         عالم عقلی، خیالی و حسی صورت     

تـرین مقـام و       درانتهای خلقت، موجودی پدید آمده که برای تحصیل اسـماء الهـی و کـسب عـالی                
این موجود که انسان نامیده مـی شـود،   . ترین ظرفیت است  به حق، واجد بیش  ترین موقعیت   نزدیک

تحـصیل صـفات    ). انا هللا و انا الیه راجعـون      (طور صعودی بازگردد    باید تمام مسیر قوس نزولی را به      
بـدون شـک    . ترین مقام به او در گرو حرکت علمی و تکامل معرفتی اسـت              الهی و اکتساب نزدیک   

  . ی به فرآیندهای ادراکی وابسته استحرکت و استعالی معرفت
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از این رو در انسان شناسی اسالمی و به تناسب، جهان شناسی سـه درجـه ای، بـرای انـسان                     
فـاذا اتـم    «. دستگاه ادراکی سه درجه ای مشتمل بر ادراکات حسی، خیالی و عقلی تبیین مـی شـود                

 منها خلیفه له فـی الـدنیا و نایبـا    وجود العالم بصورته خلق هللا نوع البشر من االرض فاراد ان یجعل          
 »منه فی عماره النشأه اآلخره فاعطی لالنسان قوی ومـشاعر هـی آالت الحـس و التخیـل و التعقـل                    

ادراکات سه گانه عقلی، خیـالی و حـسی، مـا بـه ازای              ). 350صدرالمتالهین، الشواهد الربوبیه، ص   (
م والنشئات منحـصره فـی ثالثـه کمـا ان           ان اجناس العوال  «اند؛  عوالم سه گانه عقلی، مثالی و جسمی      

صـدر  (»المشاعر االنسان و مدارکه ثالث درجات و کل عالم و نشئه له مـشعر خـاص مـن االنـسان        
با عالم  ) متخیله(آدمی از طریق حواس با عالم جسمانی ، از طریق خیال          ). 140، ص 1363المتالهین،  

یـق همـین ادراکـات سـه گانـه واجـد            مثالی و از طریق عقل با عالم عقلی مرتبط می شود و از طر             
  . گردد کماالت عوالم سه گانه می

هـا در مرتبـه خیـال،         آدمی درپی مشاهده پدیده های متنوع این جهان و تـصویر سـازی از آن              
  سازی شرط اساسی تفکر ماست و مـا         مفهوم. تواند در مرتبه عقل، مفهوم های کلی را پدید آورد           می

 را از دست می دهیم؛ از این رو انسان، حیوان ناطق، یعنی متفکر       بدون مفاهیم کلی، شناخت و زبان     
اند از مفاهیم  اولیه ناظر بـه          مفاهیم کلی شامل دو دسته مفهوم است که عبارت        . و گویا دانسته شده   

 -1مفاهیم اعتبـاری خـود سـه دسـته مـی شـوند              . موجودات عینی و قابل اشاره و مفاهیم اعتباری       
 مفاهیم اعتباری منطقی نظیـر کمیـت، کیفیـت،    -2ر جوهر، عرض، ماهیت مفاهیم ثانویه فلسفی نظی   

مفـاهیم اخیـر،    . مفاهیم اعتباری خاص یا مفاهیم مدنی نظیـر مالکیـت، ریاسـت، حقـوق             -3نسبت  
قلمرو ). 1372طباطبایی،  (گرداند و الزمه زندگی اجتماعی است         زندگی مدنی را برای ما ممکن می      

ی که شرط زندگی مدنی ماست، به تدریج عالمی سراسر اعتباری  و             گسترده این نوع مفاهیم اعتبار    
تر از طبیعـت مـی        مجازی را پدید آورده که اکنون تمام محیط اطراف ما را فراگرفته و بسیار واقعی              

  .نماید و درمفهوم شناسی قرآنی دنیا نام دارد

رسـد   مال نمیروح یکباره به ک.  استعالی تدریجی انسان درگرو طی شدن مراحل تجرد است     
شود؛ بلکه در ضمن ادراکات گوناگون است  طور ناگهانی به فعلیت نایل نمی       و استعدادهای آدمی به   

کنـد و قـوای انـسانی بـه فعلیـت             های جدیدی یکی بعد از دیگـری دریافـت مـی            که روح صورت  
من شود و فعلیت می یابد، قوای ادراک خیـالی ضـ     قوای ادراک حسی با طبیعت مرتبط می      . رسد  می

ارتباط با عالم مثال  و قوای ادراک عقلی نیز ضمن تعقل و ارتباط با معانی عالم عقل به فعلیت می                     
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فلـه نـشئات ثالثـه بحـسب قـوی      ...وهو بحسب کمال کل قوه یقـع فـی عـالم مـن العـوالم       «رسد؛  
  ).140، ص1363صدرالمتالهین،(»ثالثه

س انـسانی عکـاس عـوالم سـه گانـه      نکته بسیار مهم این است که بنابر نظر صدرالمتالهین، نف   
مذکور نیست؛  بلکه هرگاه نفس با عوالم سه گانه ارتباط برقرارکنـد، موجـودات ذهنـی مـشابه بـا                     

شود؛  های خلق شده خود، متحد می کند و درواقع با صورت موجودات آن عوالم را درخود خلق می     
الم المثال و الملکوت، والعقل     وهی الحس الدراک عالم المحسوسات و الشهاده، والخیال الدراک ع         «

اتحاد عاقـل   ). 557صدرالمتالهین، المبدا و المعاد، ص    (»الدراک عالم الربوبیه و جبروت الحق تعالی      
و معقول، خیال و متخیل و حاس و محسوس، سـبب تغییـرات مـستمر نفـس مـی شـود و امکـان                  

اونـد، تمـام عـوالم وجـود را       استعالی آن را فراهم می آورد؛ تا جایی که انسان به عنوان خلیفه خد             
صـدرالمتالهین،  (»ولالنسان حقیقه مجتمعـه مـن هـذه العـوالم         «طور انباشته حفظ می کند؛      درخود به 

  ). 366الشواهد الربوبیه،ص 

و ) بـدن لطیـف   (، مثالی )بدن(از سوی دیگر، آدمی در عین وحدت شخصی، از مراتب جسمی          
از یکدیگر مجزا نیـستند، بلکـه درجـات سـه           برخوردار است و البته هرگز این مراتب        ) روح(عقلی

و بدن عـالوه بـر      . به عبارت دیگر نفس مشتمل بر بدن است، نه در مقابل آن           . اند  گانه نفس انسانی  
عناصر شیمیایی و ابعاد فیزیکی از تغذیه، حرکت، رشد، تولید مثـل، میـل و نفـرت نیـز برخـوردار                     

 روح وجود ندارد و روح درنتیجـه حرکـت          به واقع هیچ مرز جداکننده مشخصی میان بدن و        . است
کند وبه رغم تجرداز مادیت در استعالی خویش مـدیون            جوهری و تغییرات تکاملی بدن ظهور می      

  .بدن می ماند

 عوالم سه گانه عقلـی،      -در مجموع به نظر می رسد جهان سه درجه ای مشتمل است بر الف             
ـ  مدارج سه گانه وجود انسانی یعنـی         -مثالی و جسمانی ب     مراتـب   -دن، بـدن لطیـف و روح، ج       ب

این مراتب سـه گانـه در هـستی شناسـی،  انـسان شناسـی                . گانه ادراک یعنی عقل، خیال وحس      سه
شـود، از ایـن امکـان         انسان که عـالم صـغیر تلقـی مـی         . ومعرفت شناسی با یکدیگر موازی هستند     

اسـت و بـا کمـک        که مبتنـی بـر اراده شخـصی       ( برخوردار است که بنابر حرکت استکمالی خویش      
های متنزل اسـماء حـق در عـوالم مـذکور             واجد تمام صورت  ) گیرد  مراتب عالی وجود صورت می    

  . گردد و به مقام انسان کامل و خالفت الهی بار یابد
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  های جهان سه درجه ای برای تعلیم و تربیت   ارمغان
رجـه ای در    قبال گفته شد که کانون چرخش فلسفی از عالم دو قطبی به سـوی جهـان سـه د                  

یکپارچگی و وحدت جهان ناشی از آن اسـت         . اعتقاد به وحدت جهان و توجه به عالم خیال است         
هـا    تنوع و اختالف موجـودات بـه اتحـاد آن          . بنیاد واحدی دارد و بدون گسیختگی است         ،عالمکه  
  . استای رتبهوتفاوتشان تفاوت گردد  میباز

وحدت واقعیت جهان . ر حائز اهمیت استدر بحث از وحدت جهان، توجه به یک نکته بسیا        
وحـدت واقعیـت    همچنـین   . )کل گرایـی  (ای حاوی اجزای متکثر نیست      به معنای وحدت مجموعه   

وحـدت  ؛ بلکـه    )وحـدت شـهودی   (واحد نیست چیز   همچون یک      ،جهان به معنای مشاهده جهان    
  .قی داردواحد الهی وحدت اطال امر که این واقعیت جهان وحدت امر یا فیض واحد الهی است

 و مراتـب اسـماء الهـی         شئون مختلف حقیقت واحد وجودنـد      کهموجودات  به تعبیری دیگر    
 که بنابر امر یگانه الهـی  جهان یک واحد متصل حقیقی است   .  با یکدیگر تفاوت شانی دارند     هستند،

ی دارد؛ از ایـن رو قـرآن کـریم مـی            ترتب یـا تـدریج    آید، ولی این امر واحد الهی ظهور م         پدید می 
خلقت که تحقق تدریجی امر واحـد الهـی اسـت موجـب کثـرت در                » اال له الخلق و االمر     «:فرماید

 بلکه ظهورتدریجی و مشروط     ،لق اشیاء متکثرحاصل اوامر متعدد الهی نیست      ولی خ .جهان می شود  
  .ستاامرهمان یک 

هر امر واحد تدریجی و متـصل همچـون زمـان،           ،  انسانسبب می شود     ادراک و منظر     ویژگی
  اسـت والبتـه  مشاهده کثرت مناسب منظر انـسانی     ؛ بنابراین   کند  جهان و نفس را تقسیم و تجزیه می       

مالحظه وحدت واقعیت جهـان در گـرو تامـل          باشد؛ درحالی که       می های ادراکی او   تابع محدودیت 
تعقل و تامل جهت ارجاع موجـودات متکثـر         .ها به حقیقتی واحد است     عقالنی و ارجاع تمام کثرت    

هستی  به حقیقت یگانه وجود مستلزم فعالیتی اضافی است وبه فرآینـدهای پیچیـده ادراکـی                 جهان  
ارجاع کثرت به وحدت به معنای شناسایی مبدا و مقـصد واحـد بـرای اشـیاء متکثـر                   . وابسته است 
  .جهان است

ای و متـضمن  برخـی  از           در مورد عالم مثال، که از ارکان چرخش به سوی جهان سه درجـه             
عمـوم متفکـران اسـالمی بـه        . ی هر دو عالم حس و عقل است، اتفاق نظر وجـود نـدارد             ها  ویژگی

ساختار سه درجه ای جهان اعتقاد دارند، ولی هنوز در باره حدود عوالم مـذکور  بـه ویـژه نـسبت                      
تـرین و فراگیرتـرین عـالم         ابن عربی خیال را بزرگ    . ها توافق کامل حاصل نگشته است       انسان با آن  
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( که در بردارنده دو عالم جسم وعقل است و صدر المتالهین در وجود خیال منفـصل                 کند    تلقی می 
نماید و عالم مثال را حاصل خیال  انسان           تردید می ) یعنی عالم مثالی که منفصل ازخیال انسان باشد       

صـدرالمتالهین،  (اگرچه درآثارصدر المتالهین دو تعبیر مثال اعظم و مثال اصغر وجـود دارد          . می داند 
و این تعابیر به خیال منفصل و خیال متصل اشاره دارند، ولی به اعتقـاد او  ) 439مبدا و المعاد، ص  ال

خیال منفصل حاصل فاعلیت نفس انسانی است و این نفس آدمی است کـه در مرتبـه خیـال، حـد                     
  ) .1366دینانی، (شود و به خلق عالم خیال می پردازد  واسط دو عالم جسم و عقل می

تـری دارد؛   سد که بیان سهروردی در استقالل خیال منفصل از آدمی توجیه بـیش        به نظر می ر   
سو اطالعات به دست آمده از متـون دینـی در بـاره عـالم آخـرت و بـرزخ ، بـا نظریـه            زیرا از یک  

سهروردی در باره انفصال عالم مثال از اشخاص، بهتر تبیین می شود و از سوی دیگر سـاختار سـه                    
ی بدن، بدن مثالی و روح، مقدم بر ادراکات خیالی او هستند و نمی توانند تابع گانه وجود انسان یعن   

به عبارت دیگر فارغ از خیاالت ما و یا هر انسان دیگری موجودات جهان . ادراکات خیالی او باشند  
اند که جسم، جسم مثالی و روح نامیـده مـی             و از جمله انسان دارای سه مرتبه مادی، مثالی و عقلی          

  1.شود

در هر صورت درمعرفت شناسی اسالمی مرتبه خیال نفس بسیار اهمیـت دارد و حـد واسـط                  
نفس در مرتبه خیال چون به دو عالم طبیعت و عقل متـصل اسـت،               . مرتبه حس و مرتبه عقل است     

توجـه بـه طبیعـت موجـب خلـق      . گیـرد  هـا قـوت و ضـعف  مـی     برحسب توجه به هریـک از آن    
هـای     ضـمن تولیـد صـورت       البته در مرتبه خیـال،    . شود  عی می هایی مشابه با موجودات طبی      صورت

هـای   دهد؛ همچنـین تجزیـه و ترکیـب صـورت     ها نیز روی می مشابه، حفظ و یادداری این صورت  
های بدیع و بـی سـابقه را بـرای نفـس مهیـا                خیالی مشابه با موجودات طبیعی، امکان خلق صورت       

سـازی هـای خیـالی، احـساس           و بدون صورت   مرتبه خیال کمال مرتبه ادراک حسی است      . کند  می
  . ناتمام و بی فایده است 

تاکید بر وحدت و یگانگی جهان و توجه به عالم خیال که از ارکان چرخش به سـوی جهـان                  
تـرین ایـن      برخـی از مهـم    . های بـسیاری بـرای تعلـیم و تربیـت دارد              ای است که ارمغان     سه درجه 

                                                           
نظر سهروردی متوجه جایگاه انسان کامل و نقش آن درخلق عالم  البته ممکن است صدرالمتالهین در مخالفت با -1

مثال باشد که در این صورت با دیدگاه عرفان به خصوص با نظریه ابن عربی در باره حقیقت محمدیه و همچنین 
  .گردد اندیشه والیت باطنی نزد امامیه همراه می
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فیزیک و متافیزیـک، اتحـاد آدم بـا عـالم، عبـور از مجـاز و                 های تربیتی عبارت اند از آشتی         ارمغان
  .نگرش زیباشناسانه

شناختی که در نظریه های فلـسفی یونـانی آغـاز              دوبنی جهان  : اتحاد فیزیک و متافیزیک    5,1
های  دینی قرون وسطی تداوم  و با دوگانه گرایی فلسفه جدید توسعه و اسـتمرار                   گشت و در ایده   

جا که این تفکیـک، پنـداری         از آن .  موجب تفکیک فیزیک از متافیزیک شد      یافت، در نظریه و عمل    
های  های مشهود و تبیین     ای درعالم واقعیت خارج از ذهن ندارد، ما همواره درتعارض واقعیت            ریشه

توجه علم جدید برتبیین رویدادهای  فیزیکی و به خـصوص تاکیـد بـر               . مانیم  رسمی سرگردان می  
ی انکار بخش بسیار بزرگ و بسیار مؤثری از جهـان هـستی را موجـب        علیت فیزیکی، غفلت و حت    

این تحریف ناپیدا و احتماال غیر عمدی حقیقت در علوم جدید، به تعلیم و تربیت جدیـد نیـز                   . شد
  :بازتابید وسبب شد

های مربوط به مباحثات متافیزیکی از نظر کمیـت و کیفیـت کـامال متفـاوت بـا               آموزش -الف
ه جهان فیزیکی باشد؛ یادگیرندگان به طور روشن و دقیق در جریـان اطالعـات               های ناظر ب    آموزش

شناختی متافیزیکی اطالعات بسیار  های جهان که درباره نظریه گیرد؛ درحالی علمی از طبیعت قرار می
  .  کنند ای دریافت می اندک، مبهم وبدون پشتوانه

ها  ای برای تثبیت ارزش  بتواند پشتوانهکننده متافیزیکی که های دقیق و توجیه       فقدان تبیین   -ب
هـا بـه حـوزه     باشد و به دنبال آن، تفکیک گزاره های توصیفی از گزاره های هنجاری، انتقال ارزش  

ها درحوزه شخصی، سـبب شـد تعلـیم و تربیـت ارزش آزاد               و تعیین حدود و قلمرو آن     » غیر علم «
تعـارض ذات   ). 1380برزینکـا،   (رین دارد تلقی شود؛ درحالی که تعلیم و تربیت اساسا ماهیت هنجا         

هنجارین تعلیم و تربیت با پندار ارزش آزاد بـودن آن موجـب شـد تـا ضـمن برپـایی آمـوزش و                        
هـای حـاکم بـر آن         پرورش دولتی و انتقال تعلیم و تربیت از نهاد دین به نهاد سیاست، نـوع ارزش               

سته به شرایط، بر آموزش و پرورش       هدایت شده و واب     های سیاسی نا آشکار، غیر      تغییر کند و ارزش   
  .حاکم شود

  فقدان مباحثات علمی درباره موضوعات متافیزیکی در برنامه های درسی موجب نـوعی               -ج
برنامـه درسـی پنهـان،      . شود  ها می   موضع گیری نسبت به ضرورت، اهمیت و صحت این نوع بحث          

ار مطالعـات فلـسفی و      هایی منفی نسبت به ضرورت معرفت شـناختی و اعتبـ            هم متضمن برداشت  
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متافیزیکی است و هم  متضمن تفسیری وجودشناختی درباره جایگاه حاشیه ای و فراموش شـدنی                
  .عناصر متافیزیکی نظیر جهان دیگر، مرگ،  فرشته، دعا وشیطان

گیری   های الزم برای یادگیرندگان جهت موضع        تعلیم و تربیت جدید با فقدان زمینه سازی        -د
گشاید؛ از این رو چه بسا افـراد و حتـی    های ورود اوهام و خرافات را می     راه آشکار درخداشناسی، 

جوامعی به علم و فنĤوری پیشرفته دست یابند و از جمله توسعه یافتگان تلقی شوند، ولی درزمینـه                  
  .متافیزیک به باورهای خرافی، عقل ناپذیر و بی برهان دلبسته شوند

، نه به عنوان بخشی مجزا، بلکه همچون بستر بزرگی          با ساختار سه درجه ای جهان، متافیزیک      
که فیزیک را در بر می گیرد و موجبات حوادث را فراهم می آورد و  از رویدادهای آن متاثر است،                     

بدین ترتیب، ابهامات و اطالعـات      . به حوزه علم و در پی آن به قلمروتعلیم و تربیت وارد می شود             
شـود، بلکـه بـه        همیتی رویدادها و عناصر متافیزیکی تفسیر نمی      تار درباره عناصر متافیزیک به کم ا      

های معرفتی ما نسبت داده می شود؛ نقد وبررسی نظریـه هـای متـافیزیکی بخـش                   کفایتی تالش   بی
گیری آشکار یادگیرندگان به ویژه در موضوعات         شود و زمینه موضع     مهمی از برنامه های درسی می     

های حاکم بر تربیـت تبیینـی ارائـه مـی شـود و       ت به ارزش حوزه خداشناسی فراهم می گردد؛ نسب     
ورود متافیزیـک   . گیرد  های بنیادین و اساسی در پی ریزی تعلیم و تربیت مورد توجه قرار می               ارزش

تواند بـرای شـاگردان اوال امکـان شناسـایی، ارزیـابی و سـامان دهـی بـه                     به برنامه های درسی می    
ی را فراهم نماید و ثانیا فرصت تفکر انتقادی نـسبت بـه             های اخالق   بندی  هنجارهای شخصی و پای   

همچنین یادگیرندگان ضمن آشنایی بـا عناصـر   . خود، دیگران و نهادهای اجتماعی را مهیا می سازد        
ها و یا پرهیز  ها برای اقدامات مقتضی جهت بهره برداری از آن          متافیزیکی و حدود ونوع تاثیرات آن     

   .از تهدیداتشان آماده می شوند

 وضعیت تعارض آمیز ناشی از تفکیک فیزیک از متافیزیک بـا تعمـیم              : آشتی آدم و عالم    5,2
هـا و     کـه مبتنـی بـر بحـث       (ل دیـن  انتقـا . شـود   هـا بـه علـم و مـدنیت جدیـد تـشدید مـی                تفکیک
طور مکرر میان     به حوزه شخصی سبب می شود به      ) باره متافیزیک است    های اساسی در    گیری موضع

هـای رسـمی در       ودی و عالیق شخصی ما با اطالعات علمی و جهت گیـری           عواطف، تجربیات شه  
ذیل مدنیت مدرن البتـه ایـن فردیـت ماسـت کـه  قربـانی                . ای پدید آید    اجتماع ناسازگاری فزاینده  

  .رسمیت نهادهای اجتماعی می شود
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و ما به عنوان سوژه هایی در برابر جهان همچون ابژه، تمنای شناخت و کنترل جهان را داریم                  
ولی به  . باشیم  این بلندپروازی را مدیون  خود شیفتگی سلف خویش در قرن های هفده وهجده می              

ایـم و امیـد خـود را بـرای کنتـرل        ریزی شده   واقع ما در چنگال برنامه های اجتماعی از پیش برنامه         
 کـه   تعلیم و تربیتی  . ترین قلمرو پیرامون خود، یعنی حوزه زندگی شخصی از دست داده ایم             نزدیک

شناختی است و پشتوانه متافیزیکی خود را از دست داده، درغیبت خداوند حکـیم                فاقد مبانی ارزش  
تواند مانع از شرکت ما در رقابت نابود کننده برای بهره کشی از طبیعت و تخریـب                   و حسابگر نمی  

  .محیط زیست شود

زیـده از   مالحظه وحدت جهان هستی و نشاندن انسان به جای خـود ، همچـون عـضوی برگ                
عالم که از امکان دستیابی به مقام خالفت الهی در اداره طبیعت، توسعه و عمران زمـین برخـوردار                   

اگرچه تـرس از طبیعـت در       . است می تواند روابط مخاصمه آمیز میان انسان و جهان راخاتمه دهد           
ای بهره کشی   دوران باستان زمینه تخاصم آدمی با طبیعت را فراهم نمود، ولی درخواست فزاینده بر             

مالحظه طبیعت همچون مادر یا معلم و توجه بـه مـسئولیت            . از طبیعت، این تخاصم را تشدید کرد      
ارائـه تفـسیری از   . ما در قبال آبادی و حفظ محیط زیست، در گرو جهان شناسـی موحدانـه اسـت               

ها را بـرای      نجهان وابسته به خدا، همراه با معرفی صفات پروردگار جهان به یادگیرندگان، نه تنها آ              
هـا را از محـیط و         کند، بلکه تـرس آن      هایشان در حفظ و آبادانی طبیعت آماده می         پذیرش مسئولیت 

  . کاهد ها را از اقدام مؤثر برای تغییرمحیط می یاس آن

که موضوع مباحثات متافیزیکی در فلسفه، بررسی و اثبات            با توجه به این    :  عبور از مجاز   5,3
ی رسد ورود این نوع مباحثات به حوزه تعلیم و تربیت مـی توانـد امکـانی                 واقعیت است، به نظر م    

برای شناسایی مجاز از واقعیت فراهم نماید؛ زیرا وابستگی ما به ذهن و عدم امکان فراغت مـا ازآن      
از ایـن رو  . باشـد ) اعتبـار (موجب شده که دانسته های ما مشتمل برآمیـزه ای از واقعیـت و مجـاز       

شناسی درگیر اثبات واقعیت و تمییـز    شناسی و هم در معرفت      فه، هم در هستی   بخش وسیعی از فلس   
آن از مجاز است؛ یعنی در حالی که علم به بحث درباره روابط پدیـده هـا و چگـونگی رویـدادها                      

ها   دهد و امکان شناخت آن      اختصاص دارد، بررسی واقعیت پدیده ها درعالم  خارج از ذهن رخ می            
  .کار  فلسفه به خصوص بخش متافیزیک قرار داردتوسط انسان در دستور 

هـای ذهنـی مـشابه بـا عـالم خـارج  و حتـی تولیـد               خالقیت آدمی که زمینه پیدایش صورت     
های بدیع و بی سابقه در عالم خارج را فراهم می آورد، در صورتی که به تولید موجـوداتی           صورت
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شکسته شدن این مرز    . ا درهم بشکند  در عالم خارج گسترش یابد، می تواند مرز واقعیت و مجاز ر           
ممکن است برای انسان و محیط مفید یا مضر باشد؛ از این رو درحالی کـه توجـه بـه عـالم خیـال                 

شـود و دربـاره       بسیار مورد تاکید اندیشمندان اسالمی است، ولی به شدت از خیال بافی حـذر مـی               
  . شود اسارت در خیاالت هشدار داده می

 پرداختن به عـالم خیـال و توجـه بـه فرآینـدهای تخیـل سـازنده،                   تعلیم و تربیت درصورت   
هایی بـرای رشـد علمـی یادگیرنـدگان، در جهـت              تواند ضمن تقویت خالقیت و تمهید فرصت        می

ها را از فروغلتیـدن در        ها فراهم نموده و آن      شناخت مرزهای واقعیت و مجاز نیز امکانی را برای آن         
ای که بر مفاهیم اعتبـاری و ذهنـی مـا بنـا      ، همان جهان مجازیدنیا. خیاالت بافته شده  نجات دهد    

دنیا  کـه مـشتمل بـر بـازی،          . دارد  شده، تمام فضای اطراف ما را فراگرفته و ما را از واقعیت باز می             
سرگرمی، تفاخر و قدرت طلبی و تکاثر و ثروت اندوزی است، سرنوشت ناگزیر ماست و برای ما                 

ولـی غفلـت از ماهیـت مجـازی         . بازی کردن در آن وجـود نـدارد       جز مواجه شدن و       هیچ راهی به  
تواند   تعلیم و تربیت نمی   . تواند تمام سرمایه های ما را برای زندگی کردن تاراج کند            دنیاست که می  

تواند و باید قواعد این بازی  را آموزش دهـد و ماهیـت                ما را به فرار از دنیا ترغیب نماید، ولی می         
  .دمجازی آن را آشکار کن

ما آخرت را که حیـات      . مان بازداشته است    تورم عالم مجازی، ما را از خودمان و منافع واقعی         
،  فرو نهاده ایم و در غیبت تفسیری روشن از جهـان واقعـی و              »واآلخره لهی الحیوان  «واقعی است،   

بـسان  . های مجـازی سـرگرمیم    های اعتباری و برخورداری     عالم مجازی، همچنان به کسب موقعیت     
، از تهدیدات واقعی غافل شـده و اقـدام جهـت کـسب منـافع                »مختال فخور «یالباف فخر فروش،  خ

از این رو بزرگانی همچون ابن عربی به پیروی از قرآن کریم، مـا         . ایم  مان را به تعویق انداخته      واقعی
، حکمـت (واقعیت  برحـذر داشـته انـد         ذات و بی    بافته و بی    را از گرفتار آمدن در چنگ  دنیای خود        

1384.(  

مواجهه با دنیا   . در نگرش اسالمی، دنیا یک  مجاز ضروری است که شایسته عبور کردن است             
وعبور از آن به سوی آخرت،  تنها با عبور از مجاز به سوی واقعیت ممکـن اسـت؛ ولـی عبـور از                        

 .های خیال پردازی انسان، حدود خیال و روابط آن با واقعیت اسـت              مجاز مستلزم شناسایی ظرفیت   
  .بدون شک جایگاه خیال همچون واسطه احساس و عقل به ضرورت عبور اشاره دارد
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شود؛ از این رو مفـاهیم اعتبـاری           درماندن در خیال موجب اسارت در آفریده های خیالی می         
ها استوار است، ابتدا بـه منظـور رفـع نیازهـای      ثروت و قدرت، که تمام ساختار عالم مجازی بر آن        

ایـن مفـاهیم ابزارهـایی در خـدمت بـشریت  بـرای       .  کار اجتماعی پدید آمدندزیستی ما در تقسیم 
تعلیم و تربیت فاقد جهان شناسـی       . دستیابی آسان و سریع به آرامش، سالمت، بقا و منفعت هستند          

تواند تفـسیر روشـنی از ماهیـت مجـازی ایـن مفـاهیم و                 اعتنا نسبت به عالم خیال، نمی       دقیق و بی  
چنین تربیتی، که اتفاقـا در ذیـل نهادهـای قـدرت و     . یار یادگیرندگان قرار دهد  ها در اخت    کارکرد آن 

کنـد و مـا را بـه اسـارت       ثروت شکل می گیرد، به  درهم آمیختگـی مجـاز و واقعیـت کمـک مـی                 
ناشـناخته مانـدن واقعیـت مجـازی نهادهـای          . آورد  مـی   اعتباریات پرداخته شده نهادهای مجازی در     

سازو کارهای اجتماعی، ضمن ناپیدایی مرزهای مجاز از واقعیت، سبب          اجتماعی و ماهیت اعتباری     
، خود به دغدغه بزرگ و اساسی تبدیل شود و تمام           )تفاخر و تکاثر  (شده دستیابی به ثروت وقدرت    

هـای    توجه به عـالم مجـازی، مـا را بـه ربـات              تعلیم وتربیت، بی  . های ما را در اختیار بگیرد       ظرفیت
  .کند ی شده تولید ثروت و قدرت تبدیل میاختیار و برنامه ریز بی

اکنون عالم مجازی توسط رسانه، که تجسم خیاالت پـی درپـی کـارگزاران سـرگرمی اسـت،                  
 که در واقع فضای مجازی در عـالم واقعـا           سیبر نتیک، سیستم  . توسعه یافته و دنیا تکثیر یافته است      

  .کند های خود کمک می ها و آفریدهمجازی دنیاست، به تثبیت خیاالت و گیر افتادن بشر دربافته 

شناسی را به حوزه هنـر         به رغم معرفت شناسی رایج، که زیبایی       : نگرش زیبایی شناسانه   5,4
کند، جایگاه خیال در اندیشه اسالمی،  شناسی دور می کند و به خصوص علم را از زیبایی    محدود می 

آدمـی بـرای درک بهتـر    .دهـد  میم مـی های بشری، از جمله علم، تع شناسی را به تمام معرفت  زیبایی
واقعیت، به کمک خیال از تنگناهای حواس فراتر آمده و برای دستیابی به تبیین عقلی از پدیده هـا،                   

علـم، بـرخالف    . نمایـد   های متنوع ترسیم مـی      ها را در قالب تمثیل      کند و روابط آن     تصویرسازی می 
ت؛ بلکه بیش از همه مدیون خیال است پندار رایج، حاصل مشاهده و تجربه یا احساس و عقل نیس         

علـم شـامل نظریـه هـای        . که با تصویرسازی و تمثیل پردازی، تفسیر رویدادها را ممکن می سازد           
کنـد؛ ولـی    های رویدادها را توجیه و تبیـین مـی   تبیین کننده ای است که روابط پدیده ها را و سبب 

بـرای شناسـایی حـوادث و پدیـده         )  یـال مرتبه خ (هایی هستند که در ذهن      نظریه ها در واقع تمثیل    
  . شناسانه هستند های غیر علمی نیز متضمن رویکرد زیبایی عالوه بر علم، معرفت. هاخلق می شود
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در نگرش اسالمی، عالم، ذاتی نمادین دارد و آیه خداوند است وتمام رویدادها و پدیده هـای          
در . این عالم مقتضی رمزگشایی است    عالم محتوی پیامی از خداوند و دعوتی به سوی اوست؛ بنابر          

تمام معارف و حتی اعتقاداتی     . دیدگاه ابن عربی، سراسر قوس صعود، صحنه هنرنمایی انسان است         
. که هرکس در ذهن خود پدید می آورد، نـوعی اثـر هنـری و مناسـب بـا مرتبـه وجـودی اوسـت                        

آدمی در ضـمن    . شود   می همچنین اعمال ما که در واقع آفریده های ماست، نوعی اثری هنری تلقی            
، 1384حکمـت، (خلق مفاهیم و معارف در ذهـن و آفـرینش، اعمـال و آثـار خـود را مـی آفرینـد                     

  ).229-226ص

، در انتظار رمزگشایی و سپس رمزگردانی ماست و از این رو            نهایت متنوع وجود   های بی  جلوه
د یادگیرندگان را برای    تعلیم و تربیت بای   . شناخت عالم موجودات، نوعی شناخت زیباشناسانه است      

همچنین  باید زمینه پـرورش      . ها آماده و ترغیب کند      های آشکار و پنهان پدیده      گوش فردادن به پیام   
هـای تولیـد اثـر را فـراهم آورد و یادگیرنـدگان را وادار کنـد در                    استعدادهای خلق پیام و ظرفیـت     

 شنوا و بیناست، از طریق وگوی سراسری، ساحت قدس گشوده و خداوند موقعیتی که عالم درگفت
  .خلق عقیده، علم، عمل و اثر به آفرینش خویشتن بپردازند
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