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 و همکارانبوته  ایرو 68
 

 1399پاییز ، 3، شماره 5دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

ر د یعرفان عمل یادیو راهکار بن ژهیاهداف و نییتب

 ییصدرا تیترب

 ، 1بوته  ایرو
م و واحد علو ت،یو ترب میفلسفه تعل، گروه یدکتر یدانشجو

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم، قاتیتحق
 

 ، *2 یلیوک نجمه
 رانیا هران،، تیدانشگاه آزاد اسالم، واحد تهران مرکز، اریاستاد
 .مسئول( سندهی)نو

 
 3 یمحب یعل

تهران،  ن،یما یدانشگاه علوم انتظام ،یتیگروه علوم ترب، اریدانش
 .رانیا
 

 چکیده
 رفانع ،ویو درون یفطر یاستعدادها یجیبه مفهوم رشد تدر تیترب

ت، اس یتعالیمعرفت نسبت به بار یعام خود به معنا فیدر تعر
از  ارد،د ییواال گاهیجا یاست که در عرفان اسالم یمالصدرا عارف

 یملن عمخصوصا عرفا ت،یدر ترب یو اتیتوان از نظر یرو م نیا
 بیتهذ ودو رکن معرفت  یدارا امالصدر یبهره جست. عرفان عمل

ه ک ءایاش قیمالصدرا،معرفت به حقا دگاهیباشد،از د ینفس م
د داونخحکمت و فلسفه را بدان معطوف نموده با معرفت  فیتعر

مت حک تیو تشبه به خداوند را غا یقرب اله یو ابد،ی یتحقق م
ور دست به جز عمل یراه ییکمال نها نیبه ا لین یداند، و برا یم

ر د یادینفس راهکار بن هیرو تزک نیاز ا ست،یعت قائل نیشر
که به مل یشرع اضاتیر قیمالصدراست که از طر یعرفان عمل

ن رفاع یتیترب ژهیدو هدف و تیشود، و در نها یعدالت ختم م
ر بفس ن ییاستعال ئتی(( و ))تحقق هتیاو که شامل: ))حر یعمل

 گردد. یبدن(( است محقق م

 
فس، ن ت،کمالی،تربیعمل ،عرفانیعرفان نظر واژه های کلیدی:

 ملکه عدالت

 

 05/06/1399: دریافت تاریخ
 08/08/1399: پذیرش تاریخ

 
 :نویسنده مسئولnajmeh_vakili@yahoo.com 

 مقدمه
ی رفانعبیت تربیت،ابعادگوناگونی دارد و یکی از ابعاد تربیت،تر

ش خود است که تربیتی دقیق و ظریف و از لطافت و ظرافت خاص
 ب نفساسالم،بر معرفت النفس،مجاهدت،تهذیبرخوردار است.در 

موانع حجاب و تطهیر باطن بسیار تاکید شده است تا سالکان مومن،
ّر سطیف ها،تعلقات و آشفتگی های روحی را از بین ببرند و تل

سان و ح انج روکرده،به بارگاه ربوبی باریابند.در متون عرفانی عرو
ر و  سیاهللصول به بطی مدارج کمال از مرحله ی سیرالی اهلل تا و

ه ر شدسلوک عرفانی دانسته شده و آن به تربیت عرفانی تعبی
 (1است.)

دائی ،ابتفانیبنابراین می توان گفت که در نظام تعلیم و تربیت عر
ص ل خاترین موضوع تربیت،اصالح و آموزش متربی بر اساس اصو
 این د.ازاست که نگرش فکری و رویکرد عملی او را تغییر می ده

سبت نتربی در ساحت عرفان ،مربی باید به دنبال آگاه سازی مرو 
ای هبه ظرفیت خود و سپس،هدایت او به بهره گیری از راه 

 پرورش توانایی های باطنی خویش با دوری از حجاب های
و  یماننفس،حس و ماده و رهایی از چنگ نفس اماره و تقویت ا

 (2اخالص در چارچوب موازین خاص باشد. )
 فانیعر  ام عرفانی مالصدرا، رسیدن عارف، به مقاماتمطابق نظ

عنی ست یر نیرفیع،جز از مسیر قرآن و اهل بیت )علیهم السالم(میس
ن سرمایه ی اصلی سالک حقیقی در اسالم که همان ))عرفا

ارف ین عاسالمی(( است ،قرآن کریم و سنت معصومان است.بنابرا
و  رآنقاکید به حقیقی کسی است که مسیر سلوک عرفانی را با ت

 سنت اهل بیت طی نموده باشد.
بنابراین راز  اهمیت تربیت در بعد عرفانی این است که؛ در یابیم 
روح انسان نیز مانند جسم او،دارای سالمت و بیماری است، یعنی 
همچنان که برای سالم بودن،آشنایی با ویژگی های بدن سالم،الزم و 

یز به گونه ای که آینه ضروری است،برای داشتن روحی سالم ، ن
تمام نمای حق تعالی باشد،آشنایی با ویژگی های روح سالم، الزم و 
ضروری می باشد، همچنین باید در نظر داشت، که این تمایالت 
عارفانه که در پی خدا گونه شدن است،خود به خود شکوفا نمی 
گردد،بلکه برای رشد و شکوفایی ،توجه و تالش آدمی را می طلبد 

اب از چهره بردارد و آشکار شود. بی شک  تالش این پژوهش تا نق
در آشکار ساختن نظام تربیت عرفانی مالصدرا به عنوان یکی از 
موثرترین ساز وکارهایی است که می تواند نظام های تعلیم و 
تربیت را به سمت معنویت و عرفان و درک ارزش های معنوی 

ویش و اضطراب سوق دهد،تا انسان امروزی از سردرگمی و تش
دنیای مادی رهیده و در سایه ی آن  به سالمت و امنیت روحی و 
درونی دست یابد. در این راستا شناخت دیدگاه صاحب نظری 
همچون مالصدرا که در زمینه تربیت در بعد عرفانی بدان توجه 
نشده است ، وی نه تنها فیلسوفی اسالمی است ؛ بلکه به عنوان 

راه عرفان نهاده و به قله های بلند و  کسی است که خود قدم در
رفیع آن دست یافته و بنابراین می تواند به تک به تک اهداف 
مورد نظر این نوع از تربیت و راهکار عملی آن اشاره نماید، 
همچنین می تواند نشان دهنده ی اهمیت مقوله ی عرفان در تربیت 

آشنایی  انسان باشد ، از این رو ،پژوهش حاضر درصدد است  جهت
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با نظریات این عارف بزرگ اسالمی به بررسی چیستی و اهداف و 
 راهکار عرفان عملی وی در مقوله ی تربیت بپردازد.

 
 مبانی نظری 

نای ه معواژه عربی ))تربیت(( و معادل فارسی آن ))پرورش(( ب
ست ده اتهذیب،رشد،تغذیه،سیاست و حتی برتری و پیشرفت هم آم
لیت ه فعو در بیانی )) فراهم کردن زمینه ها و عوامل،برای ب

وب، رساندن و شکوفا نمودن استعدادهای انسان در جهت مطل
 ( 3خوانده شده است)
ه(( تزکیه ))ی بهترین مترادف برای تربیت واژاما در عرفان اسالم

یر ساست،که از قرآن کریم اخذ می گردد.در تزکیه عرفانی 
ی ممال کوسلوکی مطرح می شود که سالک را قدم به قدم به سوی 

ان انس ه درککشاند،بلکه عرفان را می توان ))تربیت(( دانست،چرا 
 رائهان اانسشناسی عرفانی،طرح ها و نظریه هایی در جهت تربیت 

 (4می گردد.)
ین ی ترنیادتوجه به مبحث تربیت در حوزه ی عرفان، از اولین و ب

وزش اهداف به شمار می رود،چه اینکه عرفان متمرکز بر آم
ابزار چگونگی دست یابی به آگاهی  و حقیقت است،لذا تربیت،

حت ر ساچگونگی دست یابی به این مهم است.به گفته ی برتلس،د
یت دارای سه موضوع شناخت،یعنی معرفت عرفان )) ترب

 اف واهد اهلل،معرفت نفس و معرفت خلق است که نوعی تالزم بین
نابراین ،می (ب5اصول تربیت با نوع تفکر آدمی را  می پذیرد.(( )

یگر دایی غتوان گفت که ))تعلیم و تربیت در عرفان،آمال و هدف 
 لب  ساحات است،در طول دیگر ساحات جای دارد و در حکم 

مه هحقق ف از تنقطه ی اوج است؛یعنی،هد                 و اللباب 
 عرفتساحت های تربیتی،رسیدن به معرفت نفس،معرفت خلق و م

 (6اهلل است.(()
ن آریف دومین موضوع در عرفان،بعد از شناخت تعلیم تربیت،تع
ای ی براست.در حوزه ی عرفان،تربیت عبارتست از ))زمینه ساز

در  تربیمشکوفاسازی نیازها و ظرفیت های معنوی  تعالی بخشی و
و  چارچوب خاص و آماده سازی وی برای پیمودن مراحل سیر

ربیت (بنابراین در نظام تعلیم و ت7سلوک و شهود حق است.)
ر بربی عرفانی،ابتدائی ترین موضوع تربیت،اصالح و آموزش مت

ا راساس اصول خاص است که نگرش فکری و رویکرد عملی او 
 غییر می دهد.ت

جام در خصوص تربیت عرفانی از دیدگاه مالصدرا پژوهشی ان
یف تال ستقلنگرفته و درباره ی این موضوع ،کتاب یا  مقاله ای م

ان یشنیار پنشده است. اما پژوهش هایی نزدیک به این حوزه در آث
 یافت می شود که مهم ترین آن ها عبارتند از:

وان ))مبانی نظری سلوک اسالمی نشلجی در تحقیق خود با عن
عرفانی از دیدگاه مالصدرا و عالمه طباطبایی(( به بیان چیستی 
سلوک عرفانی با تکیه بر نظر عرفایی چون مالصدرا و عالمه 
طباطبایی پرداخته ،صدرا مقصد سلوک عرفانی را رسیدن به 
ساحت وجود بر محور معرفت و حکمت نظری می داند و از 

پارادایم صحبت می کند ولی آن را متفرع قرب الهی نیز در همین 
بر حکمت نظری و مباحث وجود شناسی   می داند اما عالمه 

طباطبایی مقصد سلوک عرفانی را  قرب الهی می داند ولی این قرب 
مستلزم گذر از مباحث وجود شناسی نیست او خدا را به عنوان 

نار اولین مساله فلسفی اثبات می کند ، وی عمل انسان را در ک
 (.8معرفت و ایمان راه رسیدن به باالترین مرحله سلوک می داند )
 دگاهبراتی وقیصری در مقاله ای تحت عنوان ))عرفان از دی

هان ه بربهم  مالصدرا(( در بررسی ابعاد انسان کامل هم به شهود و
م ملز وزم التوجه دارد و هر دو را در نیل به حقیقت برای انسان 

ان انس کمال عوامل نهایی موثر در دستیابی بههم  می شمارد؛صدرا 
ه توج قطع ورا عبارت از:اراده،علوم و معارف الهی،توجه به خدا 
 .   (9) از غیر،عشق و محبت الهی،ذکر و تفکر عنوان می نماید
گاه دید ی ازطاهری کَل ک شوندی در تحقیقی با عنوان ))تربیت دین

ا به ابتد؛(( جوادی آملی حکمت متعالیه با تاکید بر آراء آیت اهلل
 ضمن بررسی تربیت دینی از دیدگاه مالصدرا پرداخته که در
یت ترب آن،مبانی انسان شناختی،معرفت شناختی و هستی شناختی

 هدافپس ادینی از منظر مالصدرا را مورد بررسی قرارگرفته و س
د مور ی را،اصول و روش ها و موانع موجود بر سر راه تربیت دین

و آیت  صدرامال رداده و در ادامه با تمرکز و افتراق آراءاشاره قرا
 (.10اله جوادی آملی در مورد تربیت دینی پرداخته است )

 
 مواد روش ها

ات حقیقاین تحقیق از جهت اهداف که دنبال می کند، از نوع ت
 هدافابنیادی محسوب می گردد؛زیرا اهداف این پژوهش تبیین 

می  صدرار بعد عرفان عملی مالویژه و راهکار بنیادی تربیت د
وری باشد که اموری جهت افزایش اطالعات است،نحوه ی گردآ

ر دد و باش اطالعات باعث شد،این تحقیق از نوع نظری و غیرتجربی
ی کیف نوع نهایت با توجه به ماهیت گردآوری اطالعات ،تحقیق از

 محسوب شود. 
 ورتصی گرد آوری اطالعات در این پژوهش به روش کتابخانه ا
 ق با،محقپذیرفته و اطالعات کیفی مدنظر محقق قرار گرفته است
ت صور مراجعه به آثار تالیفی مالصدرا در زمینه پژوهشی به
وش ربه  کاغذی و رایانه ای اطالعات مورد نظر را جمع آوری و

آوری رائه آن اقدام نموده است، روش گردتحلیلی به ا -توصیفی
رخی ببه  خی موارد مراجعه مستقیماطالعات،فیش برداری و در بر

شرح  غیب،ح الکتب و آثار عرفانی ایشان،مانند: اسفار اربعه،مفاتی
..  بوده و . اصول الکافی،ایقاظ النائمین و تفسیر القرآن الکریم

 ز بهاست.در مرحله بعد پس از جمع آوری فیش های مورد نیا
لت هوس دسته بندی فیش پرداخته شده تا استفاده از آن ها را
دتا ه عمبخشد.پس از فیش برداری،پردازش اطالعات جمع آوری شد

 حلیلای تهاز طریق استداللی و تحلیلی انجام پذیرفته است.روش 
می  منطقی و زبانی راه شناخت بافت درونی کلمات را میسر

 نتاجاست کند،همچنین ؛نظریه پردازی در تعلیم و تربیت در گرو
. یکندمیفا ن پژوهش نقش بسزایی ااست، از این رو استنتاج در ای

 قدمهان میعنی با توجه به ماهیت روش، نظریات مالصدرا به عنو
ت قدمامبحث مورد استفاده قرار گرفته و پس از آن با ترکیب 
ل نائ فانیدیگر به اهداف ویژه و راهکار بنیادی برای تربیت عر

 آمده ایم.
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 و همکارانبوته  ایرو 70
 

 1399پاییز ، 3، شماره 5دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 یافته ها
 

 عرفان و اقسام آن
ف و بزرگ، عرفان شیوه ای شهودی،در کشطبق تعالیم عرفای 

ف ر کششناخت خدوند بیان شده است.عرفان طریقه ای است که د
ه بلک داللحقایق جهان و پیوند انسان و حقیقت،که بر عقل و است
ه یل بنرای بر ذوق،اشراق،وصول و اتحاد با حقیقت تکیه دارد و ب
 (.11)د یراین مراحل،دستورات و اعمال ویژه ای را به کار می گ

ی ، نظر عرفان به دو بخش تقسیم می شود: شاخه ی عملی و شاخه
ددی متع عرفان نظری، شاخه ی معرفتی است که از آن با عناوین
 علم ده وهم چون؛ علم حقیقت ،علم حقائق،علم مکاشفه،علم مشاه

 منازل عرفانی(. در واقع پس از آن که سالک،12باهلل یاد می شود )
د از ی بعه بقابو به مقام فناء و باالتر از آن را پشت سر  می نهد 

 ر پیو د فناء می رسد،مشاهدات و مکاشفاتی به او روی می آورد
یدا پستی آن معرفتی از سر شهود و حضور نسبت به حقایق نظام ه
فان ت عرمی کند که این معارف برآمده از شهود ،بنیاد و حقیق

ز ه الی است کنظری هستند. بنابراین عرفان نظری، علمی حصو
 ا کهحقایق دریافت شده به وسیله ی شهود حکایت می کند؛چر

نار سالک با مجاهدت و ریاضت،حجاب های پیش روی خود را ک
 ا آنبد تمی زند و هر چه پیش می رود،حقیقت را روشن تر می یا

اقعیت ن( ولیقیکه به صورت عین الیقین،بلکه حق الیقین )و نه علم ا
 (.1حان را در می یابد )نظام هستی و خدای سب

 
 عرفان عملی

لم وف،ععرفان عملی که از آن به علم طریقت،علم سلوک،علم تص
) )           معامالت و علم منازل االخره تعبیر  می شود، به    

بی مجموعه دستورها و قواعد معطوف به اعمال و احوال قل
 ن هاآاز  )ریاضت ها( که در قالب منازل و مقامات که به تبعیت

ق(  حه ی شاهدبه حصول کمال نهایی انسان )توحید یا مقام فناء و م
 (.13می انجامد(( گفته می شود )

د: محمدبن حمزه فناری در تعریف علم عرفان عملی می گوی
خرب مامل ز عوا))آبادانی ضمیر از طریق اعمال قلبی با پیراستن دل 

و آراستن آن به عوامل رهایی بخش،علم تصوف و سلوک 
قای ( در سلوک عرفانی مقصد عارف،قرب،وصول و ل12است.(()

لک ت.ساحق تعالی است،عرفان عملی راه رسیدن به این مقصد اس
 اطنیباتب طریق باطن در پی تهذیب نفس و استکمال آن از راه مر

 (.14ایمان و عمل صالح بر طبق تعالیم شرع است )
سالک را در  از این رو عرفان عملی و نیز تربیت عرفانی ،وظایف

دگرگون شدن و رسیدن به مقامات بیان  می کند.  در واقع می 
توان تربیت عرفانی را ، تبیین راه کمال و بیان چگونگی آن و 

(.کمال نفس  اوال و بالذات 15راهکارهای رسیدن به کمال دانست )
به آن چیزی است که درون آن رخ می دهد.در سلوک باطنی 

نند ایمان،نیت،توجه،اخالص،حضور عوامل و عناصر بنیادی ما
قلب،خشوع و حب و توبه به عنوان امور قلبی هستند؛زیرا آنچه 
قلب را تیره کرده و موجب دوری او از حق است ،امور درونی و 
قلبی است،مانند کفر،عناد،تکبر،غفلت و حب دنیا.در عرفان عملی 

تاکید بر سعی باطن، تصفیه ی خاطر،تجرید فکر و تزکیه نفس 
ت.البته بین اعمال جوارحی و امور قلبی و درونی،ارتباط و تاثیر اس

متقابل وجود دارد. از این رو فعل و ترک جوارحی نیز در این امر 
اثرگذار است.در واقع در عرفان عملی ،هم اصالح احوال درونی و 
هم اعمال بیرونی و جوارحی مد نظر می باشد. البته اساس در این 

،زیرا اگر درون اصالح شود،اعمال هم مقوله باطن آدمی است
اصالح می شود.سلوک عرفانی سفری روحانی است که مسافر آن 
قدم به قدم از عالم طبیعت و ناسوت دور و به عالم روحانیت 
نزدیک می شود.علم عرفان عملی راهنمای این سفر روحانی است 

(14.) 
 

 رابطه ی عرفان نظری و عرفان عملی
ابل متق بطه ی دو سویه و تاثیر و تاثرعرفان عملی و نظری را

ه ست کایان دارند.توضیح اثرپذیری عرفان نظری از عملی به این ب
 ک درسلو وبنیاد اصلی عرفان نظری یعنی))حقیقت((،نتیجه ی سیر 

 لوکیبه سزمینه ی عرفان عملی و طریقت است. )) طریقت(( و تجر
 فانهمان سیر عملی عارف به سوی حق است و مقصود از عر

ن بق آبی طعملی،قواعد و دستورهایی است که اعمال و معامالت قل
 ء بافنا انجام می شود و ))حقیقت((چیزی است که عارف در مقام
ز اارف ععلم حضوری آن را وجدان می کند، و عرفان نظری،بیان 
ده شسیم آن مشاهده ها و حقایق است.عارف با سلوک در طریق تر

 ل ازحاص ت یافته و حقایق و معارف،در عرفان عملی به شهود دس
ری ن نظشهود دست مایه ی عرفان نظری می شود و در واقع عرفا

 (13ترجمان حقایق مشهود عارف سالک است.)
ز االک درباره تاثیر عرفان نظری بر عملی باید گفت آگاهی س

لم عوا عرفان نظری که گونه ای شامل تحلیل و تبیین حقایق و
ت کن اسکلی ترین و باالترین منظر ممهستی و مراتب وجود از 

 دست نی وکه می تواند در فهم بهتر رخدادها و تجربه های عرفا
یش پتد. یابی به اسرار و ویژگی های هر مرحله وجودی موثر اف
ی نظر رفانبینی نیازمندی عارف به چنین آگاهی های پیشینی از ع
یر و سزل ،در کتب عرفان عملی سابقه دارد و ساختار اساسی منا
 (.16د. )سلوک با دید هستی شناسی در عرفان نظری تحلیل می شو

 
 عناصر بنیادی در عرفان صدرایی

قبل از مالصدرا مکاتب و جریانات مختلف فکری جهان اسالم  
هر کدام در طریق معرفت روش خاص خود را داشتند.مشاء بر 
استدالل تکیه داشت و اشراق آن را کافی نمی دانست و شهود و 
مشاهده عرفانی را در کنار استدالل الزم می دانست، متکلمان نیز 

می دانستند فلسفه را جریانی  که خود را مدافع اسالم و عقاید دینی
نشات گرفته از خارج جهان اسالم دانسته و با آن در تعارض بودند 
و فالسفه نیز استدالل متکلمین را بر مسائلی همچون حسن و قبح 
نوعی جدل می دانستند در این میان ،تالش شیخ اشراق قبل از 
تا مالصدرا نیز نتوانست بین عقل و شهود رابطه ای برقرار کند 

اینکه نهایتا  مالصدرا توانست همه مکاتب را با یکدیگر 
هماهنگ کرده، و در فرایند شناخت حقایق عقل،ذوق و شرع را 

(، بر این اساس وی عناصر حکمت متعالیه خود را  17هم نوا کند)
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 71 ...در یعرفان عمل یادیو راهکار بن ژهیاهداف و نییتب 
 

Journal of Quran and Medicine Volume 5 Issue 3, Fall 2021 

شامل : عقل،کشف و شرع)کتاب و سنت( می داند.اما صدرا این سه 
در برابر هر یک موضوع گیری  را  با یکدیگر همرتبه  نمی داند و

 ویژه ای دارد:
 عقل-1

 ولیهاطری فمنظور مالصدرا از عقل ،در واقع همان عقل خدادای و 
را  عقل است که فصل تمایز انسان از حیوان می باشد.وی ماهیت

ی م ینش آفر روح اعظم و نفخه الهی دمیده شده در انسان به هنگام
له وسی ن راآلندی دانسته و داند و حقیقت عقل را دارای جایگاه ب

 ات وی شناخت حق و تمییز آن از باطل و از مقربترین ممکن
 وفیع رمجعوالت به خداوند می داند، هرچند مالصدرا جایگاه 

وقی ذمور اواالیی برای عقل ترسیم نموده است اما کشف حقایق و 
به اعتقاد  .اند را خارج از قلمرو عقل وفعالیت و  استدالل آن  می د
 دست قایقحاو عقل نیازمند یار و همراهی است تا با آن به کشف 

قل عنچه آیابد ، او کشف را از مرز عقل فراتر می داند ؛یعنی 
عقل معیار و (. از این رو ،16نپذیرد، قابل اعتماد و قبول نیست)

 وبود ء معمیزان حکمت و راه تحصیل علوم یقینی و رسیدن به لقا
 (.18وصال مقصود است )

 
 کشف و شهود -2

عنی قی یصدرا کشف و شهود را طریقی جهت دستیابی به علوم حقی
به  ی کهحکمت مرتبط با علم لدنی می داند،در واقع همان حکمت

بتی ( وی حکمت را موه19هیچ روی قابل شک و تردید نیست.)
فس ال نالهی می داند، ودر تعریف خود از فلسفه،آن را استکم

ام رانجو س نیل به شناخت حقایق هستی انسانی و رسیدن به کمال و
جام انس ونگی تشبه به باریتعالی بر می شمارد.و این نشان از هماه

 اختینظام حکمت صدرایی است.این نکته از دیدگاه معرفت شن
را  صولیحاینگونه قابل بیان است: کشف ،علم حضوری و عقل،علم 
 قایقح ختبه ارمغان می آورد.علم حضوری آن گاه مفید برای شنا

 (9است که به زبان علم حصولی درآید.)
 
 شرع )وحی( -3

ر ددرا معیار دیگر در عرفان صدرا، نقل )شرع یا وحی( است.ص
ن آاز  بعد طریق معرفت ابتدا بکارگیری عقل خدادادی و بالفاصله

ز دیدگاه ا( 20بهره گیری از شرع یا وحی را کافی دانسته است.)
فته سیله ی سنجش و صحت یاصدرا  وحی و شریعت می تواند و

ه بی بستیاهای عرفانی باشد.وی پایبندی به شریعت را موثر در د
هر ه ظاشهود می داند،از این رو وی حقایق شریعت را منحصر ب
هر ه ظاکتاب و سنت ندانسته و برای شریعت،باطنی قائل است ک

از نظر  (21بدون باطن را به جسد بدون روح تشبیه کرده است.)
ریعت ظاهری،پاکسازی ظاهر از ناپاکی های وی هدف ش

لی جسمانی،خضوع بدنی و اصالح جامعه و هدف از شریعت عم
 سوسهوی و باطنی ،تصفیه ی نفس و باطن از زشتی ها ،صفات حیوان

 ی ازهای شیطانی است؛و مراد از شریعت علمی باطنی پاکساز
،باورداشت ها و عقاید فاسد،نادانی و دریافت عقاید 

 ،دائمی و ضروری است.حق،یقینی

 ریعتاز این رو، منظور صدرا از شریعت ظاهری ))شریعت((؛ش
 ست.و(( اباطنی عملی ))طریقت((؛ و شریعت باطنی علمی ))حقیقت
حق  قرب غایت نهایی جمیع آن ها در سوق دادن مردم به جوار و

 ا میتعالی و وارد کردن آن ها در ردیف مقربین به سوی خد
 (22باشد.)

ی( مروزای ااو شریعت را به احکام ظاهری و فقه )به معن در واقع
. است مودهنو  طریقت را به  اخالق،و حقیقت را به عقاید تفسیر 

 ی، وعمل بنابراین می توان طریقت را به سلوک عرفانی و عرفان
 یمره ثحقیقت را به عرفان نظری از دیدگاه او تعبیر کرد.و 

رت ه فطبعتدال و بازگشت پایبندی به آن را طهارت،رسیدن به ا
ق و ،خ لاصلی و حمکت در مسیر آن دانست.در واقع مالصدرا عمل
 س میخو ، ملکات و عقیده را موثر در کشف و شهود برای نف
ین و ا داند،پس عارف برای رسیدن به کشف نیازمند شریعت است
و  اطنیسه مورد به بیان او همان شریعت ظاهری،شریعت علمی ب

دان لی بنی هستند و عارف در عرفان نظری و عمشریعت عملی باط
 (16نیازمند و پای بند است.)

 
 فلسفه عرفان نظری مالصدرا

 واهر ای ظمابه االشتراک همه ی عرفان ها این است که عالم دار
 مه یهباطن است، و عرفان مبتنی بر قول به باطن است.عرفا 
ز ت اکنمودهای عالم را دارای باطن می دانند و سلوک را حر

ت که ن اسر ایظاهر به باطن.بنابراین اساس تلقی عرفانی از هستی،ب
مان نی،هباط در پسِ ظواهر عالم،باطنی است.این قائل شدن به شئون

در ق))حکمت(( است.قدما حکمت را علم به حقایق اشیاء به 
 ت کهطاقت بشری می دانستند.حقیقت شیء ،همان باطن شیء اس

ر تش د.پس حکیم آن است که معرفدر پس پرده پنهان گشته است
 (23پدیدار متوقف نمی شود و از ظاهر به باطن می رود.)

افضل  هلل،امالصدرا در تعریف ))حکمت و فلسفه(( آن را : معرفه 
،دگرگونی انیهالنسعلمِ بافضل المعلوم،التشبّه باهلل،استکمال النفس ا

ز احق  نفس به جهان عقلی،معرفه النفس،ادراک الکلیات،تمییز
همترین ف ،معاریتباطلو علم به غایات اشیاء می داند. و در میان این 

(( شیاءتعریفی که بر آن تاکید می نماید،))معرفت حقایق اال
نیه((است نساس اال،))معرفه اهلل((،)) معرفه النفس(( و))استکمال النف

ر ه شمابیه  که مبنا و محور تشکیل و ترسیم پارادایم حکمت متعال
 (24.)می روند. 

بنابراین درباره ی حقیقت حکمت می توان گفت که همه تعاریف 
))حکمت(( به تعریف نخست یعنی))شناخت حقایق اشیاء(( بر می 
گردند. اما در مورد اینکه مصداق حقیقت اشیاء در جهان عینی 
چیست؟مالصدرا تنها یک پاسخ دارد و وی مصداق عینی حکمت 

علم به خداوند و صفات و افعال  را ))ایمان(( یافته و در این باره
او،علم به حقایق معاد،علم به جهان مادی و علم به نفس و زوایای 
آن را مصداق عینی حکمت دانسته، که مراد از علم صرفا دانستن 
اجمالی و عامیانه و تقلیدی نیست،بلکه برهان یقینی و شهودی 

ال آن و است.که در واقع او یقین برهانی به خداوند و قیامت و احو
مسائل مربوط به آن دو و همچنین عمل به مقتضای آن علم و ایمان 
را حکمت می داند. با این رویکرد،حکمت و ایمان با وجود 
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 و همکارانبوته  ایرو 72
 

 1399پاییز ، 3، شماره 5دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

اختالف مفهومی،اتحاد و هم سیاقی در مصداق دارند و مالصدرا با 
 (24تبیینی که ارائه کرده است،اختالف میان آن دو نمی بیند.)

فت ا معربمالصدرا ،معرفت حقیقت اشیاء از این رو ،از دیدگاه 
دف هخداوند بدست می آید و بدان تحقق می یابد. مالصدرا 
 ه آنبسلوک عرفانی را رسیدن به ساحت حقیقی وجود و معرفت 

 ز آندی امعرفی می کند،وسعه وجود هر کسی را موثر در بهره من
م و می داند و می گوید:)) آن را که کشف و شهود نیست،عل

ت وحدت ( از سوی دیگر وی با اثبا25به وجود نیست(( ) معرفت
،پس شخصی وجود،حقیقت را منحصر به وجود حق تعالی دانسته
 اند؛دهدف سلوک عرفانی را در معرفت به وجود حق تعالی می 

 وفات صدر واقع او کسب حکمت حقیقی الهی یعنی علم باهلل و 
ب ه قرملک و ملکوتش را هدف سلوک عرفانی و راه رسیدن ب

ز طریق (  یعنی قرب الهی را ا26الهی و عین سعادت می داند)
معرفت به مباحث وجود شناسی و رسیدن به وحدت شخصی 

ق طری ا ازوجود می داند؛ و تصریح می کند این قرب الهی که تنه
و احبت شناخت او،ملکوت او،آیات او و جالل او و پروراندن م

 الهی خدا همان حکمتدر دل،بدست می آید و محور اصلی تقرب 
 (27است که از آن به ایمان تعبیر می شود.)

رفت همچنین صدرا معتقد است که معرفت خداوند از طریق مع
ید نفس حاصل می شود ، از منظر مالصدرا،معرفت النفس،کل

محور  ( و در کنار معرفه اهلل28معرفت حقایق موجودات است)
سلوک و  علم یابی به حقیقت اشیاء است.معرفت نفس در

رط شه و معرفت،مواجهه با پروردگار جایگاه مهمی دارد و مقدم
اصل یر حرسیدن به آن است،زیرا اوال بواسطه ی آن،معرفت به غ

 ر پیمی شود و جهل در معرفت نفس،جهل به همه ی امور را د
 وداتدارد و ثانیا از آنجا که نفس انسان مجمع همه ی موج

 اختههمه موجودات را شن است،هر که نفس انسانی را بشناسد
 ه بامب(؛ پس می توان معرفت به نفس را نردبان عروج 29است)

یق حقا ل بهمعرفت دانست که دارای شایستگی های فراوانی برای نی
اش با  ( مالصدرا درباره ی معرفت نفس و رابطه30هستی است.)

می  شارهامعرفت اهلل به آیه ی ))من عرف نفسه فقد عرف ربه(( 
ت نفس ( و درباره ی چرایی اصل هر معرفت بودن شناخ29کند.)

 ف اوه وصمی گوید عالم اگر حقیقت خود را نشناسد،نمی تواند ب
مچنین ه( 28که علم است و به متعلق آن که معلوم است ،پی ببرد.)

ا رآن  مالصدرا علم النفس را اصل و رکن علم معاد دانسته و
 خدا رفتم بعد از معمهمترین پایه عرفان و حکمت و مهمترین عل

 (30می داند.)
 ن راآاز طرفی مالصدرا، معرفت صحیح و کامل نفس و حقایق  

فس نهیر نیازمند تزکیه و تهذیب دانسته و معتقد است بدون تط
به  شیاءایقت نمی توان به حقیقت نفس نائل شد.بنابراین نیل به حق

ست انین چتزکیه نفس نیازمند است.در واقع نتیجه ی این برهان 
فس فت ن:نیل به حقایق با معرفت نفس حاصل می شود،و چون معر

 از طریق تزکیه نفس بدست می آید،وسیله ی حصول شناخت
 (28حقایق نیز تزکیه و تهذیب نفس به شمار می رود.)

 
 

 فلسفه ی عرفان عملی مالصدرا
لوک ساز نظر عرفا غایت عرفان سعادت یا کمال نفس است ،و 

 عبیرتز آن به باالترین کمال ممکن است که اعرفانی برای رسیدن 
ر د نظمبه سعادت می شود.عارف در سلوک عرفانی ،آن غایت را 

اند ی تومکه  قرار دارد و در این میان عرفان عملی برنامه ای است
ا بر دو ( عرفان عملی مالصدر31عارف را به آن غایت برساند.)

، ر وینظ . و ازرکن علم و عمل یا معرفت و تزکیه نفس قائم است
ای هعارف راستین کسی است که از راه تهذیب نفس و ریاضت 

شرعی به معرفت شهودی و قلبی نسبت به خداوند رسیده 
ال اتص یاء، را( از این رو ،مالصدرا روش نیل به حقایق اش31باشد،)

می  اکیدتبه عالم قدس   می داند،در این رویکرد،وی به صراحت 
ی  ناب،معرفت قدسی است که همه کند که مالک اصلی معرفت

از این مراتب معرفت را تحت پوشش و تحت تاثیر قرار می دهد.
ه نی ککسا رو علم یافتن به حقایق اشیاء بسیار سخت است؛مگر بر

ی هست وقلب آن ها با نور حق روشن گشته و حجاب میان آن ها 
ه باند ی تومحض از میان رفته باشد.در این جاست است که انسان م

درباره ی  ( او به طرح نظریه ی خود28حقایق هستی آگاهی یابد.)
ی م یان باین گونه  رامعرفت قدسی پرداخته و به طور خالصه آن 

 کما(ی ح کند که باید بین تصفه ی دل )روش عرفا( و تفکر)شیوه
 ر دوهد و جمع نمود؛چرا که تناقضی میان این دو روش وجود ندار

را مکمل  (  او،در حقیقت،تعقل و تزکیه نفس32مکمل هم هستند.)
ه هم می داند.بدین ترتیب،روش تزکیه نفس برای رسیدن ب

 قل ون تعقش را در نتیجه بخشی و به بار نشستحقایق،مهمترین ن
 تفکر ایفا می کند.

ت ه اسمالصدرا غایت حکمت را بر اساس کمال نفس ترسیم نمود
 طه ی،بنابراین نیل به کمال نفس و تحصیل حکمت دارای راب

ل تکماه استنگاتنگی با هم هستند.در نظر مالصدرا،علوم مربوط ب
 املید.چون او علم را عنفس در سایه ی تهذیب حاصل می شون

ا ان رانس برای خروج نفس از قوه به فعلیت می داند،کمال واالی
ی  زکیههمان کسب علم می داند، و کسب علم را نیز منوط به ت

، و نفس،ریاضت های شرعی و عقلی،خضوع و ذلت برای خداوند
 (.33اظهار خضوع برای پیامبر و خاندان پاک او می داند )

ادات ر عبسای ا تاکید می نماید که زهد و تقوا واز این رو مالصدر
و  صفیهو ریاضت ها،زمینه ساز حکمت و  مقدمه ی معرفتند و ت

،آن ی هالودگتهذیب باطن و صیقل دادن آینه قلب از ناپاکی ها و آ
 دنظرمنچه آرا جلوه گاه پرتوی الهی می کند که در آن ،می توان 

 (.34است را مشاهده نمود.(( )
 

 هکارتربیتی بنیادی در عرفان عملیریاضت را
تهذیب نفس انسانی که با تعابیر مختلفی نظیر تطهیر،تزکیه،ریاضت 

مجموعه ای از از و سلوک از آن یاد شده،که عبارتست 
اعمال،کوشش ها و مجاهداتی که به نفسه مورد نظر نمی 
باشند،بلکه عامل و ابزاری برای رفع موانع و حجاب هایی هستند 

سان و کمال خاص وی قرار دارند و به شکل های مختلف که بین ان
سلبی و ایجابی تحقق می یابند؛یعنی گاه ترک افعالی موجب 

(  بر این اساس ، 35تهذیب نفس می گردد و گاه انجام افعالی)
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 73 ...در یعرفان عمل یادیو راهکار بن ژهیاهداف و نییتب 
 

Journal of Quran and Medicine Volume 5 Issue 3, Fall 2021 

مالصدرا تهذیب نفس را از طریق ریاضت و منع امیال و خواسته 
وش اهل عرفان ها ممکن می داند.در واقع از دیدگاه مالصدرا ر

برای اصالح درون خود و مشاهده انوار الهی و درک موأنست با 
حق تعالی،بر ریاضت و ممارست برای تربیت نفس است.از این رو 
پس از توبه از گناهان ظاهری،ایشان با امور چهارگانه ای موانع 

 راه سلوک به سوی حق تعالی را برطرف می کنند:
ا ؛ چرهمان کم کردن غذاست اول:جوع )گرسنگی(: جوع در واقع

 غیانطکه غذا خوردن بیش از نیاز برای انجام واجبات موجب 
و  طانیجوارح و جوانح انسان شده و او را به سوی کارهای شی
له ز جمانفسانی می کشاند که رهزن طریقت به شمار می رود. و 

جود وگرسنگی های شرعی همان روزه را می توان نام برد که 
 صدرامال وسیاری از رذائل و شهوات خالی می کند انسان را از ب

 (. 32آن را جنود))عقل((خوانده است )
ن را ی)سهر(:سهر، موجب صفای قلب شده و آشب زنده دار -. دوم

 (.32د )ی کنمانند آینه برای بازتابیدن جلوه و جمال حق آماده م
ص فتن(:مالصدرا در این باب می گوید: حرصمت)کم سخن گ-سوم

ن چنی ی سخن گفتن بسیار بزرگ و شدید است.معالجه یقلب برا
حرصی فقط با صمت امکان پذیر است. پس صمت عقل را 

 قلب ا بربارورکرده و تقوا و ورع را جلب می نماید، و حکمت ر
ی دهد. ر  مقرا وارد می سازد و انسان را از درون الیق تکلم با خدا
ق طالاه سمت سکوت از آن جهت که اشتغال زدا و تمرکز افزا ب
 کمال است،از مظاهر زهد و  مایه ی قرب می باشد.

 کرده زینی(: صدرا در این مورد هم اشارهگعزلت )خلوت  -چهارم 
تی فطر است که سرآمد همه ی امور برای کسی که خداوند به او
ده ن داراواصاف،ذکاوتی شدید،طبعی لطیف،فهمی گیرا و استعدادی ف
ه ،بلکباشد،این است که به امور پست دنیوی و جاه طلبی مشغول ن

در این  یرد.ری کند و با خلوت انس گاز اموری که مانع کمالند دو
همت اشد،روش ،باید به این امور توجه کند: حضور قلب داشته ب

م علو ی،و فکرش رادر امور الهی جمع کند و البته باید همه 
ن س ایاسا مربوط به فهم علمی شریعت و حقایق را کسب نماید. بر
ان انس واغلعبارت،عزلت به معنی عدم اشتغال به امور دنیوی که ش

ب ه قلرا کم و گوش و چشم او را که ورودی شواغل و وسواس ب
از  هد واست،از آفات حفظ می کند.که این نیز خود از مظاهر ز

 ( 32راه های ملکه شدن و رسوخ آن در قلب آدمی است.)
و  سیر راحلهمچنین مالصدرا تاکید می نماید که انسان در تمام م

با  ا را نگه داشته وسلوک خود،نیازمند آن است جانب تقو
س ب نفعبودیت کامل پیش رود. صدرا،ریاضتی را که موجب تهذی
قت حقی می شود ، از نوع ریاضت شرعی می داند.ریاضت شرعی در
ی سالمق اپایبندی به اصول و احکام شرع مقدس و التزام به اخال
ول ت وصاست که از ملزومات سلوک الی اهلل است، او معتقد اس

ی محقق هی مز رهگذر پایبندی به برنامه هدایت البه کمال،تنها ا
در  طهارائمه اشود.دستورالعمل هدایت الهی،از طریق خاتم انبیاء و 

نان یل،آن دلدسترس طالبان سلوک الی اهلل قرار گرفته است.به همی
ید د،بات انکه در پی صعود مدارج کمال و دستیابی به قله ی حقیق

 ریعتحض شفرود آورده،تابع م سر تعظیم بر آستان نبوت و والیت
 (.36محمدی و مطیع کامل اوامر و نواهی ولی باشند )

 وحیح صبنابراین چنانچه ریاضت و تزکیه نفس بر اساس مبانی 
در عمل اشد،بدقیق معرفتی و به دور از افراط و تفریط تعریف شده 

 ورفت زیبایی آفرین خواهد بود و آثار شگرفی در اندیشه،مع
دن رگزیبنسان خواهد داشت،اما چنانچه انسان در زندگی عملی ا

ریط ا تفیراط این مبانی به خطا رود و در نتیجه در نظر یا عمل اف
ال دنب را در پیش گیرد،آسیب های فردی و اجتماعی بسیاری به

 ضت وریا خواهد داشت. از این رو می توان به آثار ویژه و مهم
 اره کنیم:تحوالت موثر آن در عرفان عملی مالصدرا اش

 
 یمان به غیباتقویت  -1

ی من مل مو))ایمان عطایی است نوری که خدای تعالی از خود بر د
ی مراک افکند که بدان نور هر یک از نورهای عالم غیب را اد

 (.37کند.(( )
ی یمانین اآن گاه درباره ی ریاضت و زهد برای دست یافتن به چن

 یت(()وال)عرف صوفیه اضافه می کند)) ایمان حقیقی که آن را در 
ل دآن  د کهمی گویند.پیش از آن که نور بر دل فایض گردد،می بای

را ت زیهمچون آینه مجلی و مصفا گردد از رنگ معاصی و تعلقا
و  اند که همه دل ها در آینه بودن به حسب اصل فطرت بالقوه

حه صال فعالابعضی از قوه به فعل می آیند و به وسیله ی اعمال و 
 امدهل نیو ریاضات شرعیه، و بعضی هنوز از قوه به فع وتکالیف

باطل  ذیلهات راند،و در بعضی آن قوه به سبب اعمال قبیحه و اعتقاد
 لب وسگشته ،و آن قابلیت که به حسب اصل فطرت بوده از وی 

 (37منسوخ گردیده است.(( )
ی بنا زیر واز این رو باید گفت))ایمان به غیب(( نه تنها داعی 

فتی به شمار می رود،بلکه این ریاضت خود آثار معرریاضت 
 ز درا نیربسیاری که از آن جمله ))تقویت ایمان به غیب(( است 

 یمانابردارد.لکن کیفیت این زهد و ریاضت باید با محتوای 
 هماهنگ باشد.

 
 صول قوه ))حدس(( و)) علم لدنی((ح -2

 وامل تدون ببه اعتقاد صدرا یکی از استعدادهای انسان،قدرت فهم 
گار روردپتفکر زیاد است که در اثر اتصال به عالم نور و قرب 
هر چه  حاصل می شود و از آن به قوه ))حدس(( تعبیر می کند.

ه کایی جتا  صفای نفس افزون شود،بر این قوه قدسی افزوده می شود
 (29علم لدنی بدون تعلیم بشری به او افاضه شود.)

ول ی ا رحلهفهم و بینش نافذ را م چنانکه شهید مطهری این قوه ی
 ودیت عبو ))والیت(( می شمارد که کمال و قدرتی است که در اثر

وع از ( این ن38اخالص و پرستش واقعی نصیب انسان می شود )
 له یر وهدبصیرت در وهله ی اول انسان را بینای خود می کند و 
ش اهل خودوم تسلط بر نفس و قوای نفسانی و نیرومندی در مقاب
 .داردر برهای حیوانی برای مدیریت دایره ی وجودی انسانی را د

ل کما وبه عقیده ی صدرا این قوه برای انبیاء به سبب پاکی 
فکر و ت روحانی حاصل است،اما برای سایرین به  واسطه ی سختی

 (29و ریاضت حاصل می شود.) 
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 و همکارانبوته  ایرو 74
 

 1399پاییز ، 3، شماره 5دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 غاالتتعالی از راه معنویت به دنبال ترک اشت اتصال به حق -3
 نیوید

افی صیکی دیگر از ثمرات ترک شواغل دنیوی و توجه به حق، 
ز ده ازاینشدن در رسیدن از نشانه ها به معبود حقیقی و تاثر ف
به  بشانشنیدن امور معنوی است؛در این موردحتی کسانی که قلو

 ارنددذعان شده اند نیز ا دنیا مشغول شود و در حصار آن زندانی
ی رعالز نوه خود می لرزند و نشان اکه با مواجهه با معنویات،ب

ف ه صرکبرافروخته در درون خود می یابند؛تا چه رسد به کسی 
 دودهزاو  توجه او خدا بوده، و دل را از همه ی وابستگی ها جز

 (29باشد.)
 کوتل از خروج از عالم طبیعت و مشاهده ی ملرفع حجاب قب -4

ین ااطر خبه نظر صدرالمتالهین،اهل بصیرت کسانی هستند که به 
ره ا پارکه خود را از اسارت حیوانیت رها کرده ،حصار طبیعت 
ب و ز قلانموده و به واسطه ی موت اختیاری حجاب های مادی را 

شته گعین بصیرت خویش زدوده اند،قادر به مشاهده ی ملکوت 
یل تبد وی وشان به نشئه اخراند.اینان در اثر تبدیل نشئه دنیوی

باطن روی،اسماع و ابصار و حواسشان به نحوی مناسب با نشئه اخ
ن و بین شده اند و وجودملکوتی و باطنی همه موجودات زمی
ه نشئ آسمان را مشاهده می کنند.چرا که وجود و حواسشان به

ر وز ده هنباالتری تعلق گرفته و در عالم آن سیر می کنند،گر چ
وع نمن  باشند، و از آن جا که ))کل حس مع محسوسه عالم خاکی
ه را مشاهد ( عالوه بر امور ظاهری،باطن همه چیز38، 29واحد(( )

می  عبیرتمی کنند.خدای متعال از این حقیقت به ))کشف غطاء(( 
ست اقتی ،حقیکند .بدین معنا که غیبی که ایشان آن را درمی یابند

ی طبیع و تعلقات مادی وکه فقط در پشت پرده های ادراک حسی 
س و م قدعال پنهان است و تنها با تبدیل شدن به وجودی متناسب با
د ی شوصل منورانی گشتن قلب،این تجرد از ماده و ادراک باطن حا

 و پرده ها کنار می رود. 
م ریاضتی که مالصدرا از آن سخن می گوید خود بر دو قس

 جسمانی و روحانی تقسیم می شود:
 مانیالف(ریاضت جس

ت قسم جسمانی نیز دو نوع خارجی و داخلی دارد که ریاض
 اهینز براخارجی همان محاربه با دشمنان خدا و روی برگرداندن 

د. و ی شویر مو قوانین و سنن است که از آن به ))جهاد اصغر(( تعب
اما ریاضت جسمانی داخلی نیز به دو قسم است: یا از 

 نند:ا ماهدن آزار دهنده جنس))اماطت(( است و به معنای دور کر
نی ه معست باتطهیر بدن از نجاسات ظاهری و یا از جنس)) اتیان(( 

الی ضت محاضر نمودن و جلب کردن که یا مالی است یا بدنی.ریا
بوط ا مرنی ییا قابل تکرار است یا غیر قابل تکرار،اما ریاضت بد

ک ه ترببه ترک است و یا مربوط به انجام دادن.ریاضت مربوط 
ست اعدی یا ترک الزم است یا متعدی است،مثل روزه یا ترک مت،

 یاضت،مانند ترک مردم آزاری از قبیل ترک غیبت و فحاشی.ر
تعدی عل می. فمربوط به فعل)انجام دادن( نیز یا الزم است یا متعد
 تسبیح. کر واز،ذمانند ذبح قربانی برای مساکین و فعل الزم مانند نم

ک بدنی این امر مشترک است که در همه ی این افعال و تر
جسمی دارند و روحی،جسم آن عبارت است از حرکات محسوس 

و سکنات ظاهر و روح آن عبارت از اخالص کامل و نیت باطنی 
 است.

 ب(ریاضت روحانی
یکی «این نوع از مجاهده درونی است و شامل دو حیثیت است

نیا دبه  ستگی))تزکیه(( از پلیدی های قوا که اساس همه آن ها دلب
و رذائل قوای نفس مانند کبر،حسد و حرص است و دیگر 

 وائل ل فض))تحلیه(( و زینت گرفتن به اخالق نیکوی الهی، تحصی
 معارف نظری است.

فت مالصدرا درباره اصول تزکیه دوری و پاک شدن از سه ص
 تیجهیب نحرص،حسد و کبر را ضروری می داند و آن ها را به ترت

 ضب و قوه ی مدبره در بشر به حسابافراط در شهوت و غ
 وآورده،و اعتدال آن را در عفت و شجاعت و حکمت عملی 

 عدالت می شمارد.
 ت کهبنابراین پس از تعریف چیستی و ماهیت ریاضت باید گف

لیم سهدف از آن تربیت نفس است و مطیع ساختن آن نزد عقل 
 بوبیرقام ربانی و پاک نمودن و تطهیر آن به واسطه ی بیم از م
 توجهید مبرای رسیدن به قرب الهی و در این صورت نفس حتی نبا

دای خمجاهدت و تزکیه ی خود باشد و توجه به آن او را از 
 خویش و قرب به او غافل سازد.

 سبب ا بهرازطرفی صدرالمتالهین،عدم قابلیت برای پذیرش حقایق 
ک ردم و معاصی و رذائل اخالقی می داند؛از این رو وی،شرط فه
دی پلی نگارحقایق الهی و قرآن)وحی( را تزکیه و تهذیب نفس از ز

ن ربیاها دانسته و در تبیین وظایف و آداب آموزندگاه و مت
 حکمت،نحستین وظیفه را اینگونه بیان می نماید:

 وقی ))وظیفه ی اول ،مقدم داشتن طهارت نفس از رذائل اخال
ا صفات مذموم است؛چرا که نفس قابلیت صور علمی ر

نه ه آینانکدارد،چنانکه آینه قابلیت تجلی صور حسی را دارد.همچ
ادن دشان ندر صورت آلودگی به غبار و ناپاکی ها،دیگر توانایی 

 وموم شیء را نخواهد داشت،نفس نیز هنگامی که به اخالق مذ
قه حلوم عصفات حیوانی ،و اوصاف شیطانی آلوده گردد،از پذیرش 

نور پس متهذیب و تطهیر نفس و س ناتوان می گردد،پس گریزی از
 (28نمودن آن با علم نداریم(()

ت ت اسن علدر اینجا قابلیت نفس به واسطه ی طهارت باطنی،به ای
لکه م-1که با تحقق طهارت و تصفیه دل دو امر پدید می آید: 
و  عمالاراسخ )عدالت( در نفس است که به وسیله ی آن ،همه ی 

س ه نفکد؛ و دیگری خ لق است افکار حق و نیک به وجود می آی
مسئله  -2( 39را به سعادت اخالقی و کمال وجودی می رساند.)

س ب نفدیگر در این زمینه،تحقق عبودیت )حریت( در همه مرات
 است که کمال جوهری نفس به شمار می رود و صفت حکمای

ک سلو یر وکامل است.بدین معنا که انسان باید در تمام مراحل س
یش مل پت کاود،جانب تقوا را نگه دارد و با عبودیعلمی و عملی خ

 رود. 
از این جهت مالصدرا در تبیین دستاورد مهم تزکیه و 
تهذیب،مطالعه آیات ملکوت،ورود از درهای حکمت و معرفت 
در عوالم ملکوتی،آگاهی بر اسرار الهی و معانی واالی حکمت و از 
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ابدی و جمله شناخت حضرت حق و یافتن صالحیت برای سعادت 
 (39کمال نهایی را بزرگترین نتیجه ی تزکیه نفس دانسته است.)

 ربیتتتحصیل فضائل اخالقی به عنوان اهداف عرفان عملی در 
 صدرایی

ه گفت با تأمل در خصوص آنچه در تعریف و مفهوم عرفان عملی
به  شد، روشن می شود که موضوع عرفان عملی، همچون اخالق

 رفانتِ عانی در ارتباط است. حقیقنحوی با اعمال و احوال انس
 ه درنوعی تحول و صیرورت وجودی است که عارف باید آگاهان
رت خود بوجود آورد و عرفان عملی دانشنامه ی  این صیرو

ی اخالق (  کمال نفس از حیث عملی در اتصاف به فضائل14است.)
ون قی چو خلو نفس از رذائل است،چنانکه در قرآن فضائل اخال

و  است بر و شکیبایی و عفت و پاکدامنی تاکید شدهاحسان و ص
ه ی شدرذائلی چون بخل،حسد،ریا،تمسخر،طمع و.. ناپسند معرف

 (.40است )
ن بدو نی وخ لق ملکه ای نفسامی است که سبب صدور افعال به آسا

 ا ازینیاز به تفکر و تامل است،خواه آن ملکه فضائل باشد 
 کوینتبدو  و استحکام و دررذائل،امور نفسانی را قبل از اثبات 

ه بابه ن تشحال و پس از ثبات و استحکام ملکه می نامند.بنابرای
خوذ ی ماخداوند و تخلق به اخالق الهی در متن غایت حکمت اله
ور دست ل بهمی باشد که برای نیل به چنان کمالی هیچ راهی جز عم
 نوم آمشئ وحی و شریعت نخواهد بود، تا نفس از بند بدن و آثار

 (41،برهد و به صالح و فالح خود برسد.)
ل عتداابه  فالسفه برای قوای مختلف نفس خلقیات مختلف قائلند و

دال اعت ه حدکبین آن ها تاکید می کنند و خلقی را زیبا می دانند 
فریط و ت فراطابین افراط و تفریط در بهره مندی از قوا باشد؛زیرا 

ز انچه ب می شود.چناانحراف از اعتدال و رذیله اخالقی محسو
ز ات و اعتدال قوه ی عقل،حکمت و از اعتدال قوه ی غضب،شجاع

 (.42تهذیب قوه ی عامله ،عدالت زاییده می شود.)
فت معر وهر چند تحقق فضائل و دوری از رذائل نیازمند شناخت 

 واست و لیکن عدم کارکرد صحیح قوه عملی موجب انحراف 
 جناسرذائل می شود و ا سرکشی قوای شهویه و غضبیه و تحقق

الوه ین عابراحاصل از هر قوه باید در تسخیر قوه ی عملی درآید.بن
ی رگیره کاببر وجود معرفت صحیح،باید قوای غیر معرفتی باشد تا 

ا ان رانس شناخت ها،قوای شهویه و غضبیه را کنترل کند و گرایش
 (43تعدیل و فضیلت اخالقی محقق شود.)

 نیک عمل هن ،غایت حکمت عملی را انجاماز آنجا که صدرالمتالی
ی و غایت غایت آن ، را دست یافتن به  ملکه ی عدالت م

ی منجر مداند،حصول ملکه ی عدالت برای نفس،به دو نتیجه مهم 
ی یوانشود: اوال،سبب می شود که قوای شهوانی و غضبی نفس ح
بب ا: سمزاحم عقل نظری در اکتساب کماالت خود نگردد؛و ثانی

ی آن یک هیئت استعالیی برای نفس،نسبت به بدن و قواحصول 
به  دایتگردد که به دنبال آن،نفس بر وفق مصلحت و در طریق ه

 ( 25تدبیر بدن می پردازد.)
از این رو کمال نفس از جنبه ی عملی یا تعلق به بدن ، این است که 
انسان اعمال نیک و صالح انجام دهد و حد اعتدال و توسط را در 

خویش رعایت نماید و در این مرتبه،نفس در رسیدن به هدف افعال 

خود با بدن مشارکت کند و به کمک بدن و اعضای مادی،کسب 
فیض کند و... هر گاه نفس بتواند حد اعتدال و توسط را ما بین 
خواسته ها و تضادها رعایت نماید و این مسئله برای او ملکه 

می تواند هیئت  گردد،به کمال عملی خود رسیده است.پس نفس
استعالیی به بدن داشته باشد یعنی تمام قوای بدن را تحت تسلط 
خویش درآورد و به طوری که تمام قوای بدن تحت رهبری 
نفس،افعالشان را صادر نماید و هم هیئت انقیادی،یعنی بدن نفس را 
تحت اختیار خویش درآورد و نفس در تمام موارد از خواسته های 

ی کند.حالت اول )هیئت استعالیی( تحقق سعادت مادی و بدنی پیرو
و کمال نفس است و حالت دوم )هیئت انقیادی( تحقق شقاوت و 

 (44مستوجب عذاب دردناکی است.)
ط و مالصدرا افراط و تفریط در یک صفت را رذیلت و حد وس

یط تفر اط واعتدال آن را فضیلت می خواند و بیان می کند که افر
ی دد.وضرر رسیدن به کمال نفس می گر در اتصاف به صفات،سبب

ی رئوس فضائل انسانی را سه فضیلت شجاعت،عفت و حکمت م
ب و ،غض علم داند .نفس انسانی در ابتدای تکوین دارای سه قوه یِ

به  عنایشهوت می باشد. علم در میان قوای سه گانه نفس، به م
الت حکارگیری حواس ظاهری و باطنی در امور دنیوی است که 

ن آو اعتدال آن ،))حکمت(( نام دارد که طرف افراط  وسط
 ه میامید))جربزه(( و طرف تفریطش ))بالهت (( یا ))سفاهت(( ن
می  دفع شود. همچنین قوه ی غضب که امور زیان بخش را از بدن

           ه   امیدنکند، که طرف تفریطش))جبن(( و طرف افراطش ))تهور(( 
ه که ی شجاعت است. و عفت می شود اعتدال قوه ی غضب  قو

 ریطشفضیلت قوه ی شهوت است، میان حد افراطش))فجور((و تف
سرور و درا،))خمودگی(( قرار گرفته است.از این رو، از دیدگاه ص

ز رئیس فضائل عملی نفس،))عدالت(( است و عدالت چیزی ج
 (45اجتماع حکمت،شجاعت و عفت نیست.)

ه کتسابی است کحکمت غریزی اولین استعداد برای حکمت ا
ه درج اشد نفوس انسانی در آن متفاوتند و آنکه در این میان به

نفس نائل می شود نفس قدسی پیامبر اکرم )ص( است.همچنین،
ست ین اساخته شده تا به مقام حریت برسد و منظور از حریت ا

حکمت  (حاصل42که نفس اطاعت از تمنیات بدنی نداشته باشد.)
ئل فضا مادیات احاطه دارد و جمیع و حریت قوه ای است که بر

 واهر ظورت انسان به این دو قوه باز می گردد.انسان دارای دو ص
ن خلق  تحصیل باطن است و و حسن صورت باطن موجب حس

 .(42)حکمت و حریت می شود 
بنابراین عدالت خیر نهایی برای انسان نیست، در تبیین این مسئله 
باید گفت که ملکه ی عدالت نفس در حقیقت امری عدمی است 
که به این دلیل دارای مطلوبیت است که عدم انفعال نفس از 
مطالبات قوای شهوت و غضب،موجب عدم مزاحمت این قوا در 

بدن نیز باعث به استکمال عقل نظری می شود و تسلط نفس بر 
کارگیری آن در مسیر کمال خواهد شد.عدالت به دو دلیل،سعادت 
و کمال حقیقی انسان محسوب نمی شود: الف(امری عدمی است 

( 42؛زیرا مقصود آن برطرف کردن امری وجودی است )
ب(عدالت نفسانی از جهت نسبت نفس به بدن و توجه آن به 

که این نسبت جزء ذات مادون،برای نفس محقق می شود،در حالی 
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 و همکارانبوته  ایرو 76
 

 1399پاییز ، 3، شماره 5دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

( با این حال مطابق آنچه گفته شد، همین ملکه ی  46نفس نیست.)
عدالت صراط مستقیمی است که انسان را به سمت کمال واقعی 
پیش می برد.بنابراین با توجه به آنچه ذکر شد، می توان به اهداف 

 ویژه ی تربیتی در عرفان مالصدرا به شرح ذیل اشاره نمود:
 

 الف(حریت:
فس نهدف کلی تربیت نفس در بعد عملی نفس، حریت یا تجرد 
 ویش،است. به اعتقاد مالصدرا نفس یا به غریزه به نهاد خ

ه ین کایا  فرمانبردار امور بدنی و لذایذ قوای حیوانی نیست، و
»   نفس فرمانبردار آن ها است، نفسی که فرمانبردار نیست،آن

ن آاژه، بر در لغت و و« تحّری» است. « حّر،آزاد و رهای از قید
د و مشهود اطالق می شو است،« بندگی -عبودیت»چه که مقابل 

نده بن و است که کار شهوات، اسارت و به بندگی در آوردن انسا
ز ( پس آن نفس، بنده ی شهوت است و ا42ساختن اوست .) 

ی چیز قیقیاطاعت امور بدنی آزاد و حر نیست. بنابراین حّریت ح
ت و و فطری نفس باشد، نه آن چه که با عاداست که غریزی 

هر کس  تعلیم پیدا می شود، اگر چه این نیز فاضل و نیکوست.
، ی ترش قوعالقه و وابستگی بدنی اش ضعیف تر شود و عالقه عقلی

می  شارهاحریت بیشتری پیدا می کند.افالطون نیز به این مطلب 
ند ن هستآ نفوس پست در افق طبیعت و سایه ی» کند و می گوید: 

ا رسان ه انکو نفوس فاضل و نیکو در افق عقل می باشند.همان طور 
مام تصورت و شکلی ظاهری است که زیبائی اش به زیبا بودن 
ودن اعضای چهره و اعتدال آن هاست و زشتیش نیز به زشت ب

ه ست کنی ابرخی از آن ها می باشد، صورت باطنی نیز دارای ارکا
ت حری وشد تا خلق و خو نیکو گردد باید همگی زیبا و خوب با

ین گونه ا( همچنین صدرالمتالهین حرّیت را 47حصول پیدا کند.)
ظیفه حریت ملکه ای برای نفس است که و» تعریف کرده است: 

 ودگیی آن حراست نفس در مقابل چیزهایی است که موجبات آل
این  شند.کرا برای آن فراهم می آورند و آن را در بند خود می 

کل شست نفس از خود به وسیله ی استخدام حارس بیرونی حرا
است نمی گیرد، بلکه نفس از درون و به صورت جوهری به حر

شد، ی باخود می پردازد، نه این که حراست امر تصنعی و عاریت
 ضراتمالزمه ی چنین حراستی داشتن شناخت نسبت به منافع و 

 (48نفس است.)
ز اریدن بندگی کائنات و باهل حقیقت حریت را بیرون آمدن از 

 ارایود دهمه ی چیزهای مورد عالقه و بیگانه دانسته اند که خ
 سه مرتبه است:

 .حریت عامه که آن خروج از بندگی شهوات است.1
ه . حریت خاصه که آن خروج از خواسته هاست، چون اراد2

 ست.اانسان های حر بدین معنا در اراده ی حق فنا گردیده 
ار واص که آن خروج از بندگی رسوم و آث. حریت خاص الخ3

و ر محنوااست، چون انسان های حر بدین معنا در تجلیات نور اال
 (49گشته اند.)

 
 (تحقق هیئت استعالیی نفس نسبت به بدن 2

د، دار خیر عقل عملی با تدبیر بدن و نقشی که در استنباط اعمال
ت سبن موجب می شود که از سویی برای نفس یک هیئت استعالیی

وی ساز  د؛ وبه بدن به وجود آید  و در نتیجه بدن منقاد نفس گرد
ا رانی حیو دیگر نفس بر قوای حیوانی مسلط شود و در نتیجه قوای
سلط و ت تیالمقهور و منقاد و مطیع خود گرداند. معلوم است که اس
 سوی ی ازنفس از یک سو و انقیاد و انقهار بدن و  قوای حیوان

زم و و ال مراههد به دو اعتبار، و این دو اعتبار دیگر، یک حقیت ان
وانی ی حیقوا ملزم اند، یعنی اگر نفس از طریق عقل عملی بر بدن و

ند. ی شومستولی و مسلط شد، قهرا آن ها نیز منقاد و مقهور م
 م بههد و بنابراین می توان اخالق را هم به عقل عملی نسبت دا

ند ی شوم الب بر عقل عملی غ قوای بدنی؛ بدین ترتیب یا قوای بدنی
یئت هملی که در این صورت قوای بدنی هیئت فعلی دارند و عقل ع
 عکس،ا بریانفعالی دارد و هر دو هیئت خلق نامیده می شوند؛ و 
یئت هدنی بقوای بدنی مغلوب عقل عملی می شود و در نتیجه قوای 
یز نورت ین صانفعالی دارند و عقل عملی هیئت فعلی دارد، که در ا

 (50خلق نامیده می شود.)
 

 نتیجه گیری
شد، ی بامنظام عرفانی مالصدرا ترکیبی از  عقل ،وحی و شریعت 

 ند وکاو اظهار می نماید، که عقل انسان،وحی را تایید می 
ده حی شووحی،عقل را تکمیل می نماید. کسی که دین دارد تابع 
ا حی رید وبااست و باید عقل را بپذیرد و کسی که پیرو عقل است 

 قبول و تصدیق کند.
عرفان  عرفان به دو قسم ،عرفان نظری و عملی تقسیم می شود.

ی مانی عرف نظری به تبیین و تفسیر خدا و جهان و انسان با نگرش
 وانی پردازد و عرفان عملی ناظر به سیر و سلوک وطریق عرف
 موزشِ آچگونگی وصول به کمال نهایی است،.عرفان، متمرکز بر 

زار چگونگی دست یابی به آگاهی و حقیقت است و تربیت، اب
ه سدست یابی به این مهم است. تربیت در ساحت عرفان به 
 خلق موضوع شناخت در حوزه معرفت اهلل،معرفت نفس و معرفت
زی ه سامی پردازد. در حوزه ی عرفان تربیت عبارتست از زمین
ی عنوای مبرای تعالی بخشی و شکوفا سازی نیازها و ظرفیت ه
 یر وحل سمتربی در پارچوب خاص و آماده سازی برای پیمودن مرا

ب حجا سلوک شهود حق است که در این مسیر، نیاز به دوری از
می  خالصهای نفس،رهایی از چنگ نفس اماره و تقویت ایمان و ا

 باشد.
حقیقت عرفان نوعی تحول و صیروت وجودی است که عارف باید 

پدید آورد.بنابراین از عرفان عملی ،بعنوان آن را آگاهانه در خود 
دانشنامه این صیرورت می توان نام برد.عرفان عملی مالصدرا بر دو 
رکن اساسی معرفت و تهذیب نفس استوار است، او که در تعریف 
حکمت،معرفت نفس و استکمال آن را وارد ساخته است کسب 

نه صرف معرفت به همراه عمل به مقتضای آن را مطرح می نماید 
معرفت را به تنهایی، و یکی از مقتضاهای کسب معرفت را از راه 
تزکیه و تهذیب نفس امکان پذیر می شمارد.تهذیب و تزکیه ای 
که او از آن نام می برد باید در قالب عقل و شریعت محمدی 
صورت می گیرد و غیر آن را قبول ندارد . نهایتا این تهذیب در 
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دف ویژه در عرفان عملی او منجر می مسیر سلوک عرفانی به دو ه
گردد که اولی حریت و رهایی از بند شهوات نفسانی و دیگری 
تحقق هیئت استعالیی نفس بر بدن که در نتیجه ی آن بدن و 
خواسته ها و امیال جسمانی در نتیجه ریاضات وارده بر آن مقهور 
نفس شده و نفس بر آن تسلط می یابد و بدین صورت زمینه تحقق 

عرفت اهلل از طریق معرفت نفس و غلبه بر قوای شهوی و غضبی م
 در نتیجه ی حصول ملکه عدالت محقق می گردد. 
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