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فلسفه مالصدرا و حل چالش "هست" و "بايد" تربيتي
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چکيده
هدف اين مقاله جستجوي راهكاري است كه بتواند چالش "هست" و "بايد" را در تعليم و تربيت حل نمايد .از اين نظرگاه مربيان تربيتی با يك چالش
منطقی روبرو هستند كه در مبانی تعليم و تربيت قابل حل نيست .به اين صورت كه يك مربی نمیتواند با پيش فرضهاي علمی پديدهها به "بايد" تربيتی
برسد .لذا در تعليم و تربيت بايد به دنبال تبيينی بود كه بتواند ارتباط بين "هست" و"بايد" را حل نمايد .اين تبيين در فلسفه مالصدرا به شيوهاي تحليلی
–استنتاجی ممكن میشود .روش اين پزوهش كيفی در مرحله گردآوري اطالعات از نوع اسنادي و در مرحله تحليل اطالعات از نوع استنتاجی است.
از نظر مالصدرا اعمال نفس را میتوان به دو دسته طبيعی و اختياري تقسيم كرد .در اعمال طبيعی چون جذب و دفع نفس مبدأ اصلی است و صدور
عمل از نفس تابع آثار ذاتی نفس است در اينجا پيش فرضهاي علمی میتواند كارساز باشد .اما در اعمال اختياري كه مسبوق به علم و اراده میباشد
افعال نفس نيازمند تبيينی غايتنگر است كه بتواند "بايد" تربيتی را با توجه به جهت مشخص شده تعيين نمايد .اين مقوله در ديدگاه مالصدرا با نگاه
غايتمندانه به تربيت انسان قابل حل است كه در اين مقاله به آن پرداخته شده است.
كليد واژگان :فلسفه مالصدرا ،تعليم و تربيت ،غايت تربيت ،اعمال نفس« ،هست» و «بايد» تربيتی.
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مقدمه
بحث در مورد «هست» و «بايد» تربيتی از جمله مباحثی است كه بدون بررسی جنبههاي دقيق فلسفی آنها ،نتيجهاي در بر نخواهد
داشت .در نگاهی اجمالی به تاريخ فلسفه میتوان متوجه شد كه همواره نظرات فيلسوفان درمورد رابطه بين «هست» و «بايد» يا «واقعيت» و
«ارزش» و يا «جهان بينی» و «ايدئولوژي» و همچنين رابطه بين «نفس» و «بدن» مختلف و متنوع بوده است .ضرورت پرداختن به اين موضوع
نيز از اين جا بيشتر آشكار میشود كه در عرصه تربيت انسان كه موجودي است با ساحت هاي مادي و نفسانی ،رابطه "واقعيت» و «ارزش»
و يا «جهان بينی» و «ايدئولوژي» چگونه باشد تا زمينه سعادت وي فراهم آيد .در بين فالسفه گروهی قائل به روابط بين «هست» و «بايد»
هستند و گروهی نيز معتقدند كه بين آنها هيچ رابطه منطقی وجود ندارد .هيوم ،جی ال مور و سروش از جمله كسانی هستند كه به داليل
مختلف معتقدند كه رابطهاي منطقی بين «هست» و «بايد» وجود ندارد .در نگاه برخی انسان يك بعدي تصور شده و تنها واقعيت مادي و
جسمانی او ،واقعيت انسان فرض شده است .در نگاهی ديگر انسان دو بعدي و داراي دو بعد «روح» و «بدن» تصور شده است؛ كه البته در
رابطه و نحوه ي تعامالت بعد روحانی و بعد جسمانی نيز نظرات مختلفی وجود دارد و بعضاً معتقدند كه "بايد يا ايدئولوژي" از غايتمندي
روح بر می خيزد .ارسطو معتقد است كه روح و بدن انسان از هم مجزا نيستند .ماده انسانها ،همان بدن آنهاست و روح آنها همان صورت
آنها .بنابراين روج انسان چيزي مجزاي از بدن او نيست بكه بيشتر شبيه يك سازمان است كه مسئوليتش زنده نگاه داشتن و كاركرد صحيح
بدن است

(كارن ،رندل1.)2335 ،

او ادعاي افالطون را كه روح از بدن مستقل است رد میكند و میگويد رابطه روح با بدن همانند رابطه برندگی با چاقو يا ديدن با
چشم است (زيبا كالم .)11 :1037 ،به همين دليل "بايد" جسمانی نيز از روح سرچشمه میگيرد.
مالصدرا از جمله فيلسوفانی است كه معقتد به دو بعدي بودن وجود انسان است .ايشان كه واضع حكمت متعاليه است معتقد است
كه انسان موجودي دو بعدي است و داراي روح و جسم میباشد ،روح بعد اصلی و تمام حقيقت انسان را تشكيل میدهد و در دامن جسم
متولد میشود .اين تبيين در «اصالت وجود» و «حركت جوهري» كه به زعم نويسندگان ازجمله اصول بنيادين فلسفه صدرايی است بيان
شده است ،كه از آن میتوان بر مبناي اصل اصالت وجود و رابطه بين روح و بدن و يا حركت جوهري ،تبيين «هست» و «بايد» تربيتی را
دنبال كرد .به اين منظور براي محقق دو سوال اصلی مطرح است:
 -1آيا بين «هست» و «بايد» تربيتی رابطهاي وجود دارد؟ به عبارت ديگر آيا میتوان از واقعيات ،نتايج ارزشی و اخالقی و يا "بايد"
تربيتی به دست آورد؟
 -2در صورت وجود رابطه بين "هست" و"بايد" ،نوع رابطه به چه صورت است و چگونه میتواند در مسايل تربيتی اثرگذار باشد؟
1

- Curren, Randell
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روش اين پزوهش كيفی در مرحله گردآوري اطالعات از نوع اسنادي و در مرحله تحليل اطالعات از نوع استنتاجی است.
سابقه تاريخي بحث
جهت بررسی هر چه بهتر مسأله و پاسخ به سوال اصلی ،بهتر است كه به سوابق تاريخی بحث در تاريخ فلسفه و آراء فالسفه مختلف
در اين زمينه اشاره اي شود .از نظر افالطون و ارسطو ارزشها در ساختار جهان به طور ثابت و مطلق و ابدي و كلی وجود دارند و در هر
موقعيت زمانی و مكانی بدون تغيير باقی می مانند .بنابراين در ديدگاه مبتنی بر فلسفه ايدئاليستی و رئاليستی ،وظيفه اوليه تعليم و تربيت
پاسداري و انتقال عناصر بنيادي يا ماهوي فرهنگ بشري به نسلهاي آينده است(گوتك .)039 :1031 ،

برخالف فالسفه سنتی ايدئاليست و واقعگرا ،جان ديوئی با اعتقاد به اينكه ارزشها در نتيجه پاسخهايی بروز میكنند كه انسانها به
شرايط مختلف محيطی میدهند ،وي نسبيتگرايی را در اخالق پذيرفت .او استدالل كرد كه روش خرد مشترک علمی را بايد در خصوص
پرسشهاي ارزش شناختی در اخالق و زيبايیشناسی اعمال كرد تا بتوان به يك "بايد" نسبی در تربيت رسيد (گوتك.)107 :1031 ،
نمايندگان جنبش تحليلی از جمله مور 1و برتراند راسل كه دقت را تنها از آن علم تجربی و گزارههاي منطقی و رياضی میدانستند،
 55برآن بودند كه گزارههاي دقيق يا گزارههاي تجربی هستند كه موضوعهاي واقعی دارند و يا گزارههاي منطقی و رياضی كه سرانجام به
نوعی به همانگويی بر میگردند .ايشان هرگونه نظريهپردازي و سيستمسازي را با ديد شك و انكار مینگريستند ،حتی فلسفه اخالق را
نيز با همه اهميتی كه براي انسان و زندگانی او دارد ،تنها به بررسی چگونگی قضاوتهاي اخالقی محدود كردند و به اين نتيجه رسيدند
كه گفتههاي اخالقی چه بسا جز بيان حالتهاي گوينده نيستند و از اينرو آنها را به معنی دقيق نمیتوان درست يا نادرست شمرد و
بدينسان گزاره ناميد.
مور ( )1930در كتاب اصول اخالق 2نتيجه گرفت كه "بايد" را از «هست» يا «است» نمیتوان استخراج كرد و اين اقدام را خطا
شمرده و اصطالح «خطاي طبيعتگرايانه» 0را براي آن به كار برده است .معنی اين سخن آن است كه از قضاوتهاي علمی نمیتوان به
قضاوتهاي اخالقی رسيد (نقيب زاده.)17 ،1035 ،
هيوم 1نيز اعتقاد داشت كه از ديدگاه منطقی ،استنتاج «بايد» اخالقی از «است» درست نيست .يعنی گزارههاي اخالقی را نمیتوان
بر بنياد علم بنا كرد .چون اخالق علم نيست و سخنگفتن در مورد اخالق و ارزشها ،سخن گفتن درباره واقعيت نيست بلكه سخن گفتن
دربارهي حالتها و تأثيرهاي گوينده است (نقيب زاده.)17 ،1035 ،
1

- G. E. Moore
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- Principia Ethica

0

- naturalistic fallacy
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)- D. Heum (1511-1551
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كارناپ و اير 1بهعنوان نمايندگان پوزيتويسم منطقی ،همهي گزارههاي با معنی را بر دو گونه میدانند :يا گزارههاي منطقی و رياضی
كه موضوع واقعی ندارند و يا گزاره هايی كه موضوع واقعی دارند و تجربه پذيرند .از اين ديدگاه ،گزارههاي اخالقی كه مانند بسياري از
گزارههاي ديگر بيرون از اين دايرهاند« ،بی معنی» شمرده میشوند (نقيب زاده.)11 :1035 ،

اريك فروم2

با

ابداع

اصطالح «اخالق انسانگرايانه» 0در مقابل «اخالق سلطهگرايانه» 1در كتاب

” “Man for Himselfمعتقد است كه قاعدههاي اخالقی را بايد از طبيعت انسان و بر زمينهي روانشناسی به دست آورد نه اينكه به او
تحميل كرد .برخی از فالسفه معتقدند كه اين گونه سنجيدن از قلمرو اخالق -كه با بايدها سروكار دارد -بيرون است؛ زيرا از «چنين است»
نمیتوان به «چنين بايد كرد» رسيد ( فروم.)13 :2332 ،
عدهاي از انديشمندان معاصر از جمله مرحوم شهيد مطهري نيز معتقدند كه بين «است» و «بايد» يا «جهان بينی» و «ايدئولوژي» يك
رابطهي استنتاج منطقی وجود دارد .يعنی «بايد» يا «ايدئولوژي» از «است» يا «جهانبينی» قابل استنتاج منطقی است .ايشان معتقدند كه:
«يك ايدئولوژي كارآمد از طرفی بايد بر نوعی جهانبينی تكيه داشته باشد و بتواند عقل را اقناع و انديشه را تغذيه نمايد و از طرفی
ديگر بايد بتواند منطقاً از جهانبينی خودش هدفهايی استنتاج كند كه كشش و جذبه داشته باشد » ،همچنين در جايی ديگر بدين صورت
بيان كردهاند كه حكما حكمت را تقسيم میكنند به حكمت عملی و حكمت نظري :حكمت نظري دريافت هستی است ،آنچنان كه هست
و حكمت عملی دريافت مشی زندگی است ،آنچنان كه بايد .اين چنين بايدها نتيجه آنچنان هستها است باالخص آنچنان هستهايی كه
فلسفه اولی و حكمت مابعدالطبيعه عهدهدار بيان آنها است (سروش.)099 :1039 ،
اما در مقابل چنين ادعايی سروش با مرادف قراردادن ايدئولوژي با تكليف و جهانبينی با توصيف يا فرضيه معتقد است كه تكليف
از توصيف اخذ نمیشود؛ به عبارتی ديگر" ،بايد" از "هست "يا "است" بر نمیخيزد .از نظر او ،عكس قضيه هم البته صحيح است ،يعنی
"هست" هم از "بايد" نتيجه نمیشود و توصيف هم از تكليف اخذ نمیشود و بين اين دو ،سيم خارداري است كه عبور از يكی به ديگري
را غير ممكن میسازد (همان ،ص .)133ايشان با ذكر نمونههايی به گسستگی منطقی يا به نفی رابطهي منطقی بين ايدئولوژي و جهانبينی
میپردازد كه در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود:
 -1اصناف نسب و روابط ميان اشياء و مفاهيم رابطهي علی نيست .مثالً رابطهي سقف اتاق و كف اتاق از جنس رابطهي زبري و
زيري است ،كه در عين رابطه بودن ،از جنس رابطهي علی و معلولی نيست.
1

- A. J. Ayer

2

)- Erich fromm (1915

0

- Humanistic ethics

1

- Authoritarian
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 -2از اعداد صحيح ،فقط اعداد صحيح به دست میآيد ،همچنين است در مورد قضاياي «بايد»دار كه از تركيب آنها فقط به قضاياي
بايددار میرسيم .يعنی توصيفها ،توصيف میزايند و تكليفها ،تكليف؛ گندم از گندم برويد ،جو زجو.
 -0از جمع جزئیها تصور كلی حاصل نمیشود و بالعكس؛ يعنی شما چه قضاياي شخصی را به هم بريزيد و بخواهيد يك قضيه
كلی نتيجه بگيريد ،و چه تصورات جزئی و شخصی را بر هم بريزيد و بخواهيد يك تصور كلی نتيجه بيگريد ،در هر دو حال به نتيجه
نمیرسيد .چون رابطهي توليدي و زايشی منطقی بين اينها وجود ندارد .اما ممكن است روابط ديگري بين آنها وجود داشته باشد كه در
هر حال رابطهي كلی حاصل نمیشود.
 -1از جمع تصورات ،تصديق حاصل نمیشود؛ به اين صورت از جمع چند تصور نمیتوان به يك تصديق رسيد.
 -7از علم خالص ،فلسفه به دست نمیآيد و بالعكس :مقدماتی كه صرفاً از جنس مطالب علمی محض باشند ،اگر شما آنها را منطقاً
در يك قياس منطقی تركيب كنيد ،نتيجه هم حتماً علمی است و فسلفی نخواهد بود ،و بر عكس.
اگر چه سروش از نگاه منطقی بين جهانبينی و ايدئولوژي رابطهاي نمیبيند ،اما از جهات ديگر ميان اين عوامل روابطی متصور
 55شده كه بعضی از آنها عبارتند از:
 -1جهانبينی شرط الزم (نه كافی) براي ايدئولوژي است.
 -2جهانبينی ،دهنده تصورات ايدئولوژي است.
 -0جهانبينی ،معينكننده حدود ايدئولوژي است.
از نظر سروش اين روابط از رابطهي منطقی بين "هست" و "بايد" بر نمیخيزد و يك رابطهي اعتباري است.
اكنون كه به سووابق تاريخی بحث در تاريخ فلسوفه و آراء فالسوفه مختلف اشارهاي مختصر و مفيد شد ،الزم است كه به ديدگاه

صاحبنظران در حوزه ي تربيت و فلسفه تعليم و تربيت نيز اشاره شود .باقري ( ،)1035معتقد است كه مفهوم تربيت هرچند در ظاهر
به صوورت توصيفی بيان شود ،همواره جنبه هنجاري و تجويزي دارد .بدين سبب هرگاه تعبير «تربيت عبارت است از  .» ...بكار
میرود در حقيقوت معنواي آن اين اسوووت كه« :تربيت بايد عبارت باشووود از .» ...ماهيت هنجارين مفهوم تربيت از آنجا ناشوووی
میشوووود كه هر نظام تربيتی ،بر حسوووب ارزشوووهاي مد نظر خود ،به تعريف تربيت میپردازد لذا تربيت داراي تعريف واحدي
نيسوت كه مورد توافق همگان باشود بلكه تعاريف متعددي وجود دارد كه هريك به نحوي ،نظام ارزشی معينی را در پس خود
پنهان كرده اسوت .موجه بودن هر تعريفی از تربيت فرع بر موجه بودن ارزش ها و هنجارهاي بنيادين زير سواز آن است (باقري،
.)99 :1035
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ويليام فراكنا براي حل مسوأله "رابطه هسوت و بايد" با استفاده از الگوي قياس عملی ارسطو پيشنهادي را به صورت يك
الگوي روشومند مطرح نموده اسوت ،كه روش او مورد پذيرش باقري ( )1035اسوت و مورد نقد صوادق زاده قمصري و حسنی
( .)1091صووادق زاده قمصووري و حسوونی با تكيه بر نظريه اعتبارات مرحوم عالمه طباطبايی ،معتقدند كه بين مفاهيم و گزارههاي
ناظر به هسوت ها و بايدها در فلسوفه تربيت رابطه اي توليدي (ضوروري و منطقی) وجود ندارد كه بتوان آن را به شيوه اي از قبيل
قياس عملی ارسوطويی (الگوي فرانكنا و روايت بازسوازيشوده آن) بهطور قطعی استنتاج نمود .آنها بر اين باورند كه بر اساس
نظريوه اعتبوارت و داللوت هواي آن ،اسوووتنتواج مفواهيم و گزاره هواي هنجاري در باب تربيت ،امري اعتباري و ترجيهی عقاليی
محسووب می شوود .البته اين اعتباربخشوی موضووعی سليقه اي و بدون مالک نيست ،بلكه به مثابه عملی خردورزانه و عقاليی با
توجه به مجموعهاي از واقعيتها و ارزشهاي مفروض صورت میپذيرد (.)213-205 :1091
مفهوم تربيت از ديدگاه مالصدرا
در اولين گام براي درک بهتر از مفهوم تربيت صدرايی بايد به تعريف صدرا از فلسفه توجه خاص نماييم كه خود در بردارندهي
عناصر اصلی نظام فكري -فلسفی وي به طور عام و وجوه بارز و اصلی معرفت شناسی او به طور خاص است .صدرا فلسفه را اينگونه
تعريف مینمايد« :اعلم أن الفلسفة استكمال النفس االنسانية بمعرفة حقائق الموجودات علی ما هی عليها و الحكم بوجودها تحقيقا بالبراهين
ال أخذا بالظن و التقليد بقدر الوسع االنسانی و إن شئت قلت نظم العالم نظما عقليا علی حسب الطاقة البشرية ليحصل التشبه بالباري تعالی»
(مالصدرا ،1113 :ج ،)23 :1كه ترجمهي فارسی آن عبارت است از :بدان كه فلسفه به كمال رساندن نفس انسانی است از طريق شناخت
حقايق موجودات ،آنچنان كه در واقع ،وجود دارند و حكم به وجود آن حقايق از طريق برهان و نه از طريق گمان و تقليد صرف ،به قدر
استعداد انسانی و اگر بخواهی ،می توانی بگويی فلسفه نظم بخشيدن به جهان است ،نظمی عقلی براساس استعداد بشري ،تا تشبه به خداي
خالق ،براي انسان به دست آيد.

بازشناسی و تبيين عناصر اصلی اين تعريف ما را به مفهوم تربيت از سوي وي رهنمون میشود .در هندسه معرفتی صدرا كمال خود
بخود حاصل نمی شود .نفس كه جزء آگاه بدن است از درون ،جوهر حركت ،و شرايط بيرونى ،آمادگى براى حركت را فراهم مىآورند
و اين هر دو نيازمند هدايت و تنظيم از سوى نفسى برترند .كمال حاصل نمىشود مگر به مدد تربيت .از سوى ديگر ،در بيان ضرورت
تربيت مىتوان گفت كه «تربيت» نيز همچون ساير پديدهها خود ،در مرحلهاى از وجود خلق شده ،پس ضرورت نيز داشته است و باين
ترتيب« ،امكان» آن نيز بديهى مىنمايد .بجز اين چون انسان نيز همچون هر پديدهاى قوه و فعل دارد و تبديل قوه به فعل در ذات هستى
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است ،پس تربيت امكان پذير مىگردد .بدينگونه تربيت عبارت است از پر كردن فاصله وجود ،و كمال عبارت است از دخالت نفس (عمل
آگاهانه نفس رشد يافته انسان) در فرآيند خلق مدام .چنين عملى ،خود ،موجب تكامل نفس كنشگر مىگردد (خسرونژاد.)71 :1059 ،
نفس انسانی برخالف ساير موجودات طبيعی و نفسی و عقلی كه داراي جايگاه و مرتبهاي معيّن در هستی میباشند ،فاقد هويّت و
مرتبهاي معيّن است ،بلكه داراي مراتب و مقامات و درجات و نشآت متفاوتی است.
صدرا براي نفس وجوه سه گانه حسی ،خيالی و عقالنی را در نظر می گيرد و به تبع آن براي ادراک نيز سه نشئه و مرتبه ترسيم
می نمايد كه بر همديگر ترتب دارند .نخستين و نازلترين مرتبه ،ادراک حسی ،مرتبه برتر از آن ادراک خيالی و سومين مرتبه كه برترين
مرتبه نيز میباشد ادراک عقلی است .اين همان ترتب عوالم هستی است -عالم ناسوت ،ملكوت و جبروت  -كه در سازمان هستی شناسی
صدرايی همواره مورد توجه و حاكم است .نفس انسان آنگاه به حقيقت متعالی خود رسيده است كه به باالترين مرتبه ،يعنی مرتبه عقالنی
رسيده باشد (صدرا .) 172-171 :1037 ،از ديگر سو چون علم با وجود مساوق است پس چون وجود قائل به تشكيك است و شدت و
ضعف بر آن مترتب؛ و ديگر آنكه بازگشت و ارجاع علم حصولی به علم حضوري است .لذا شكل گيري ادراكات در آدمی اينگونه است
 56كه انسان بحكم قاعده اتحاد حاسّ و محسوس و اتحاد عاقل با معقول و قاعده وحدت علم و وجود ،موجودي است آگاه كه با ادراک و
آگاهی خود در هر نشئه و مرحله وجودي (حسی ،خيالی ،عقلی) با موجودات آن نشئه و آن مرحله متحد میشود.
نكته شايان ذكر در توجه به اين ترتب و اشتداد وجودي و معرفتی آن است كه هريك از مراتب ادراک با مرحله باالتر از خود
قوام می يابد .در نظر صدرا هر ادراک حسی با ادراک خيالی و هر ادراک خيالی با ادراک عقلی قوام میيابد و هيچ ادراكی محقق
نمیشود ،مگر آنكه به اين ترتب محكوم باشد (صدرا ،1113 ،ج .)231 :3به تعبير ديگر در هر كدام از مراتب ادراک ،اساس و عامل تحقق
ادراک ،مرتبه برتر هستی ادراكی است.
از ديگر سو گرچه ادراکهاي جزئی توسط حواس يا قوا حاصل میشوند اما در نهايت همه حواس و قوا و ادراكات حاصله براي
آنها ،تحت تدبير نفس بوده و فرمانبردار او هستند و ادراک در تمام مراتب و اقسام ،در حقيقت براي نفس تحقق میيابند نه براي حواس
و يا اعضا لذا در همهي ادراكات نفس نقش محوري دارد.
لذا میتوان گفت تربيت از منظر صدرا« :تالش بی وقفه آدمی است براي شناخت خويشتن خويش و عوالم هستی ،جهت ارتقاء
مرتبه وجودي خود و اتحاد با عالم عقل كه همانا تشبه به حضرت حق است».
مولفههاي اصلی اين تعريف عبارتند از:
مداومت :كه بر فرايند مستمر تربيت و «ز گهواره تا گور» دانستن گسترهي آن توجه و تاكيد دارد.
شناخت :كه بر جنبهي آگاهی و خواست متربی براي تحقق آن صحه میگذارد.
خود شناسی :كه ناظر به جنبهي درونی تربيت ،و نشان از اهميت آن دارد.

فلسفه مالصدرا و حل چالش…

عوالم هستی :كه ناظر به بعد بيرونی تربيت و ناظر به سلسله مراتب عالم هستی است.
ارتقاء مرتبه وجودي :كه بر تدريجی بودن تربيت تاكيد و ناظر بر حركت رو به جلو و رشد يابنده آن است.
اتحاد :كه ناظر بر تالش براي برداشتن شكاف بين نظريه و عمل تربيتی است.
عالم عقل :كه حكايت از جايگاه بلند مرتبه و رفيع تربيت داشته و صحهاي است بر غايتمندي آن.
در پايان اين ميحث براي تبيين بهتر معنی و مفهوم تربيت و همنگري ابعاد مختلف آن اشارهاي مختصر نيز به جايگاه تعليم و تربيت
در انديشه و ساختار معرفت شناسی وي می نماييم .صدرا براي علم و دانش اهميت و ارزش بسياري قايل است آنچنان كه مشی عملی وي
نيز مويد آن ،بدان سان كه بايد گفت اعتقاد راسخ وي به  «:ز گهواره تا گور دانش بجوي» است .و در اين ميان بيشترين اهميت را براي
فلسفه قائل میشود و با تاكيد اذعان می دارد كه رفيع ترين جايگاه در ميان اموري كه در زندگانی اين دنيا آدمی به آن اشتغال دارد از آن
فلسفه است ضمن آنكه فلسفه اولی از ديگر شاخهها اهميت بيشتري دارد(مصلح.)1-2 :1070 ،
همچنين با توجه به اهميت ويژهاي كه وي براي شناخت و مباحث مرتبط با آن – ادراكات آدمی ،قائل است بايد گفت كه تعليم
و تربيت هم كه مهمترين راه دستيابی به شناخت و كسب معرفت صحيح است در انديشه او داراي اهميت و جايگاه باال و وااليی است.
راه حل صدرايي براي ارتباط بين "هست " و "بايد"
اكنون كه با اشارهاي اجمالی آراي مختلف پيرامون مسألهي مورد پژوهش ،بررسی شد ،بهتر است كه به راه حل مسأله طبق ديدگاه
مالصدرا پرداخته شود .از آنجا كه فلسفه صدرا پيچيدگی خاصی دارد و بدون بررسی اصول موضوعه فهم آن مشكل مینمايد الزم است
كه گام به گام مقدمات الزم يعنی اصل اصالت وجود مطرح و سپس با توضيح رابطهي نفس و بدن و اصل حركت جوهري به نتايج رسيد.
 -1اصالت وجود :مسأله اصالت وجود يا اصالت ماهيت از اصول زير بنايی فلسفه اولی است (جوادي آملی ،عبداله .)01 :1057 ،از
ميان فالسفه بعضی به اصالت وجود معتقدند و برخی به اصالت ماهيت معتقدند .گروه نخست يعنی معتقدين به اصالت وجود ،ماهيت را
اعتباي و برگرفته از وجود دانسته و گروه دوم يعنی معتقدين به اصالت ماهيت ،وجود را امري اعتباري و برگرفته از انتساب ماهيت به مبدأ
دانستهاند .صدرالمتألهين وجود را در خارج ،موجود و متحقق و ماهيت را امري اعتباري و مجرد را تصور ذهنی میداند و میگويد اصل
گوهر حقيقت و مايهي تحقق هر ذي حقيقتی وجود اوست و كليهي آثار صادره از هر موجودي منسوب به وجود اوست1 .
بنا به نظر صدرالمتألهين ،وجود اصيل است؛ زيرا به صرف تعقل و تصور چيزي ،نمیتوان به بودن آن چيز اعتماد كرد .بلكه بايد
تحقق داشته باشد و تحقق هر چيزي اين است كه در خارج موجود باشد (صدرالمتألهين ،محمد بن ابراهيم.)12 :1079 ،
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در مقايسه ي بحث اصالت وجود از ديدگاه مالصدرا و مكتب اصالت وجود 1بايد افزود كه براساس مكتب اگزيستانسياليسم يك
اصل نقش محوري دارد كه عبارتست از « :وجود انسان بر ماهيت وي تقدم زمانی دارد ،به اين معنی كه انسان بر خالف پديدههاي ديگر،
در آغاز وجود بی ماهيت است ،اين وجود بی ماهيت ،با آزادي دامنه دار ،خويشتن را میسازد و ماهيتسازي میكند .اما بنابر تحليلهاي
فلسفه مالصدرا ،ماهيت حد و مرز وجود است و چيستی هر شيئی از محدوديت هستی او انتزاع میشود و بر اين اساس هر موجود محدودي
داراي ماهيت خاصی است كه تمايز وي با ديگر موجودات به آن است» (كاردان و همكاران.)131 :1033 ،
 -2رابطهي نفس و بدن :نفس جوهري است كه در ذات و حقيقت خويش متحرک بوده و از احساس تا مرتبه تعقل ،تطور و
گستردگی دارد و لذا با هر مرتبهاي از مراتب میتواند متحد گردد ،گاهی با حسن ظاهر متحد میشود كه در اوايل حدوث و تكوين اوست
و آن هنگامیكه به مرحله تخيل برسد با خيال متحد می شود و اين حالت زمانی است كه بتواند صور محسوسات را در ذات خود متخيل
گرداند و چون به مرحله اي رسيد كه صور عقليه اشياء در برابر او حاضر گشت ،نفس جوهري مجرد گشته كه از هر گونه عاليق مادي
آزاد شده است .خالصه اينكه نفس با حركت ذاتی و جوهري خويش همواره به جانب كمال رهسپار است .خواه اين كمال در جهت
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فضيلت باشد و خواه در جهت رذيلت (صدر المتألهين.)15-13 :1053 ،

در مورد رابطه نفس و بدن ايشوان منكر آن است كه نفس ،پيش از تكوين بدن موجود باشد و هم منكر آن است كه نفس مجرد،
به صورت امري مجرد ،بر بدن فرود آيد و در آن استقرار يابد .وي حتی از نظر فلسفی بر اين سخن اشكال وارد میآورد كه وجود نفس،
معطل و بی خاصيت بماند ،از آن رو كه در ظرفی همچون جنين ،هيچ يك از فعاليتهاي عالی او همچون ادراک و تعقل امكانپذير نيست
و اين به دور از حكمت بالغه اي است كه بر جريان آفرينش و بر جهان حاكم است (باقري ،و خسروي.)253 :1035 ،

رابطه نفس با بدن به صورت يك واحد حقيقی در هم تنيده است .رابطه نفس و بدن به مانند رابطه نجار با اره نيست بلكه مانند
رابطه صورت و ماده يك صندلی است كه به وجود واحدي موجودند .اما ،نفس در مسير حركت جوهري خود همراه به درجات بيشتر و
بيشتري از تجرد میآيد به طوري كه ديگر نمیتوان آن را در سطح بدن و حاالت بدنی قرار داد (همان).
بنابراين طبق نظر مالصدرا نفس انسان براي حادث شدن محتاج بدن است و بدن نيز نيازمند نفس است تا استعدادهاي انسانی را
شكوفا نمايد و به كمال برساند .تركيب نفس و بدن بصورت اتحادي است و هيچ گونه تفكيك وجودي بين آنها وجود ندارد.
نفس و بدن هر دو انفعاالتی دارند كه نوعی تأثير متقابل بين نفس و بدن است .مثالً لذت و غم نفسانی بر جسم نيز اثر میگذارد و
بيماري و صدمات جسمانی نيز نفس را تحت تأثير قرار میدهد و اين رابطهي طرفينی ،خود عالمتی براي نياز متقابل نفس و بدن به يكديگر
و وحدت آنهاست (خامنهاي ،به نقل از بابازاده.)57 :1039 ،

1

- Existensialism
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 -3حركت جوهري  :بحث از انسان و ابعاد وجودي او در حكمت متعاليه صدرايی از اهميت و گستردگی زيادي برخوردار
است ،از نظر مالصدرا ،انسان تنها موجودي است كه ماهيت معين نداشته و مانند ديگر انواع ،يك نوع نيست كه داراي افرادي باشد ،كه
هر فردي خود يك نوع منحصر به فرد محسوب می شود .در اين ديدگاه انسان تنها موجودي است كه پيوسته در ارتقاي وجودي است ،به
گونهي كه میتواند تمام مراتب هستی را سير نمايد.
مالصدرا حركت در موجودات را ذاتی و جزء اساسی و بنيان آنها میشمارد ،يعنی هيچ موجودي وجود ندارد كه ذاتاً ثابت و بی
حركت باشد .سير تكاملی و قانون ارتقاء در سرتاسر عالم كون و هستی از نظر وي محسوس و مشهود است .همچنين میفرمايد:
« هيچ موجودي در هيچ حدي از حدود توقف نكند بلكه هر موجودي بخصوص موجود ناقصالوجود بحكم فطرت و غريزه ذاتيه
خويش مدام به مظاهر وجود نگران و به دنبال كمالی جديد است و بدين جهت در هر آنی تغيير صورت دهد و تبديل هويت كند و از
نقصی به كمالی برسد تا آنگاه كه از هر نقصی تهی گردد و به كمال نهايی نائل شود (صدرالمتألهين ،تخلص و ترجمه مصلح:1070 ،
.)123

وي با استناد به آيه اول سوره دهر "هل اتی علی االنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا" میگويد انسان بر خالف
موجودات ديگر ،شئ محصل و معين نبوده (ابراهيمی دينانی ،)51 :1059 ،و به تعبير ديگر حقيقت انسان فعليتهاي او نيست،
بلكه امكانهاي بینهايتی كه در پيش رو دارد ،هويت او را تشكيل میدهد.
به تعبير ديگر انسان گرچه در آغاز خلقت مانند موجودات ديگر داراي صورت نوعيه واحد است؛ ولی در پايان يك
حقيقت نوعی واحد به شمار نمی آيد؛ بلكه هر فردي از آن متناسب با اخالق و ملكاتی كه كسب كرده و متناسب با درجهاي
كه طی نموده نوعی مستقل خواهد گرديد.
انسووان بوور اسوواس حركووت جوووهري ،همووواره در تحووول و تكاموول اسووت و از عووالمی بووه عووالم ديگوور و از مرتبووهاي بووه
مرتبووه ديگوور منتقوول موویگووردد و بووا هريووك از ايوون عوووالم و مراتووب هسووتی متحوود موویگووردد و سووير تكوواملی او تووا جووايی
استمرار می يابد كه تبديل بوه يوك عوالم عقلوی ،مشوابه عوالم عينوی گوردد  .اتحواد انسوان بوا هور مرتبوه هسوتی ،موجوب تحقوق
عينووی آن مرتبووه از هسووتی در درون او و در نهايووت ،انكشوواف آن مرتبووه از هسووتی بووراي وي خواهوود شوود .بوور ايوون اسوواس،
ظوواهر انسووان در دنيووا و بوواطن وي در آخوورت قوورار داشووته و بووين ايوون ظوواهر و بوواطن هموواهنگی و تووالزم برقوورار اسووت.
مالصوودرا معتقوود اسووت كووه دنيووا و آخوورت در درون انسووان قوورار دارد و انسووان بووا مشوواهده ذات و عووالم درونووی خووويش،
می توانود بوه مشواهده دنيوا و آخورت نايول آيود .وي تصوريح موی كنود كوه نفوس آدموی ،ايون شوانيت و اسوتعداد را دارد كوه
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بووه بوواالترين درجووه وجووود برسوود ،بووه گونووهاي كووه جميووع موجووودات خووارجی جووزو ذات او گردنوود و او بووا همووه عوووالم
هستی متحد شود (بيدهندي.)1-1 :1030 ،
در مقايسه با آراء داروين و جان ديويی میتوان گفت كه اگرچه ديوئی به سبب تأثيري كه از نظريه تحولی داروين پذيرفته «تغيير»
را يكی از صفات اساسی واقعيت به شمار میآورد ،اما جهان ديوئی عالوه بر آنكه مبدأ ندارد ،منتهی نيز ندارد .يعنی سمت تغيير و حركت
معلوم نيست بلكه بايد گفت كه اين تغيير و حركت ،نهايت معينی ندارد (باقري .)121 :1051 ،بنابراين ،حركت بدون غايتمندي از "بايد"
خالی است.
نتيجهگيري و بحث
با توجه به هدف مقاله ،الزم است تا با نگاهی تربيتی به سؤاالت مطرح شده در بخش مقدمه يعنی حل پارادوكس"هست" و "بايد"،
پاسخ داده شود .در پاسخ به سواالت مطرح شده مبنی بر اينكه آيا بين «است» و «بايد» تربيتی رابطهاي وجود دارد و در صورتی وجود
رابطه آن رابطه به چه صورت است ،می توان گفت اوالً :از آنجا كه نفس انسان با حركت جوهري دائماً در حال حركت به سمت كمال

 56خود بوده و غايت نهايی آن مشاهده معقوالت و اتصال به مرتبهي باالي هستی است ،حركت وي غايتمند و غايت آن مشخص است .حال
اگر در مسير اين حركت به سمت يك غايت مشخص« ،بايد» به عنوان مشخصكننده منزلگاهی براي اين سير و حركت تصور شود؛ به
عبارتی عامل اتصال «هستهاي» مختلف با مراتب وجودي مختلف به غايت باشد ،میتوان بين «است» و «بايد» رابطه متصور شد .در قلمرو
تعليم و تربيت نيز بر همين اساس میتوان بين «است» و «بايد» تربيتی چنين رابطهاي را در نظر گرفت .البته با اين نظر كه "هستها" در يك
مدل جامع نگريسته شوند و در ارتباط با غايت معنادار باشند؛ زيرا هستشناسِ هستآفرين ،هستی را بر اساس غايتمندي آفريده است.
طبق حركت جوهري مالصدرا ،نفس انسان مدام در حال نو شدن و كامل شدن است ،لذا در امر تربيت هرچه مسير اين تكامل و
حركت مشخصتر باشد يعنی با در نظر داشتن «بايدهاي تربيتی» راه از بيراهه مشخص شده باشد ،نفس متربی به كمال حقيقی خود نزديكتر
خواهد بود و راه صحيح رسيدن به غايت را از غير صحيح تشخيص خواهد داد.
ثانياً براساس اصل اصالت وجود كه جود انسان امري ثابت و از پيش تعيين شده نيست بلكه در حال شدن و تحول است ،انسان در
فرايند تكوين نفس ،موجودي مختار است .اما اين مختار بودن به معنايی كه مكتب اگزيستانسياليسم در نظر دارد يعنی آزادي بی حد و
حصر و عدم غايت معين براي انسان ،نيست ،بلكه خداوند براي هستی غايت مشخص نموده به تعبيري "هست" بر مبناي غايتها آفريده
شده است و غايتمندي انسان میتواند با كمك "بايدها" به اختيار وي سمت و جهت معين بدهد كه البته هر سمت و سويی غير از اين نوع
"بايدها" میتواند "هست" را ساقط نمايد .حال اگر در مسير حركت از «هستها» به سمت غايت« ،بايدهاي» تربيتی همچون چراغی راه
را روشنتر و هموارتر نمايند ،چه بهتر كه در زمينههاي تعليم و تربيت از آن استفاده شود .براي مثال اگر گزاره «تزكيه نفس خوب است»

فلسفه مالصدرا و حل چالش…

را به عنوان يك «است» تربيتی و غايت زندگی انسان "رسيدن به آرامش روحی و روانی" فرض شود ،در آن صورت گزاره «انسان بايد
نفس خود را تزكيه نمايد» بهعنوان يك «بايد» تربيتی يا يك «ايدئولوژي» میتواند راهنما و تسهيلكننده ارتباط «است» و غايت باشد.
بنابراين ،میتوان گفت «بايدهاي» تربيتی میتواند به عنوان عامل مطمئنی در مسير حركت از «است»ها به غايت باشد .البته اين بحث
در دامنهي ديدگاه غايتنگري میتواند قابل حل باشد و در نگاه منطقی میتوان به عنوان فتح بابی مطرح نمود كه در آينده نياز به تأمل و
كاوشگري زيادي است كه بتواند اين ارتباط را برقرار نمايد.
خالصه بحث به شكل زير قابل نمايش است:
خداوند براي هستی غايتها مشخص نموده است

هر سمت و سويی غير از "بايد"الهی میتواند
"هست"را از هستی ساقط نمايد چون هستها بر
اساس بايدهاي الهی آفريده شده است و بر همان
اساس تكامل میيابد.

لذا ادامه وجود هستها بر مبناي غايتها میتواند
قابل اعتماد باشد .و باعث دوام آنها شود.

پس هر هستی بايد حقيقی خود را میخواهد و بر
اساس آن تكامل میيابد.
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