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Abstract 

The purpose of the present research is to study the epistemological principles based on the 
viewpoints of Abū Hāmid Muhammad Ghazālī and Mullā Sadrā and to infer their arguments in 
the field of rational training with emphasis on the pedagogical objectives and methods. The type 
of research is qualitative and its method is analytical, comparative, and inferential. The findings 
showed that the two thinkers have commonalities in some epistemological principles and 
differences in some other cases. The objectives of rational training based on their commonalities 
include: reason as a potential for acquiring knowledge by everyone, reason as the source of 
cognition, nature (the world’s creatures) as the source of cognition, heart as the source of 
cognition, reinforcement of the outer senses (eyesight, hearing, smelling, taste, and touch), 
reinforcement of the inner senses (imagination), observation of the hierarchy (from simple to 
complex and abstract) in education and presentation of theology and science, tendency to 
metaconceptual (true) cognition as an objective for classroom teaching, … . Moreover, the 
differences involve the following subjects: obtaining the essence of objects and the substantiation 
of imagery in minds, priority of the sensual to rational knowledge, acquaintance with the history 
and biography of the ancestors, boosting insight, rational perfection by the aid of theology and 
religious instruction, unity between the knower and known, seeking assistance from the holy 
religion (the Qur’an, Ahādith, and tradition), acknowledgment of the religious sources as a 
criterion to assess education, attempts in line with self-awareness in the process of education,  . 
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 چکیده

ال و م یابوحامد محمد غزال یهایدگاهبراساس د یشناختمعرفت هاییانبن یقیهدف پژوهش حاضر، مطالعه تطب
 یفیآن است. نوع پژوهش ک یتیترب یهاها و روشبر هدف یدبا تاک یعقالن یتصدرا و استنتاج مدلوالت آن در حوزه ترب

 یاز مبان یادو متفکر در پاره یننشان داد که ا هایافتهاست.  یو استنتاج اییسهمقا یلی،و روش پژوهش تحل
 براساس نقاط یعقالن یتترب یهاموارد اختالف نظر داشتند. هدف یاشتراک و در برخ نقاط یدارا یشناختمعرفت

 هاییده)آفر یعتمثابه منبع شناخت، طبهمگان، عقل به یاشتراک عبارت بودند از: عقل به منزله امکان کسب معرفت برا
و  ییچشا ایی،یبو یی،شنوا ینایی،)ب یحواس ظاهر یتمثابه منبع شناخت، تقومثابه منبع شناخت، قلب )دل( بهعالم( به

ف ( در امر آموزش و ارائه معاریو انتزاع یچیدهسلسله مراتب )از ساده به پ یت(، رعایالی)خ یحواس باطن یتالمسه(، تقو
موارد  نینقاط افتراق شامل ا ین... . همچن یاز آموزش کالس یهدف ابهمث( بهیقی)حق یبه شناخت فرامفهوم یلو علوم، ن

با سرگذشت و شرح  یآشنائ ی،بر معارف عقل یو تحقق صور در اذهان، تقدم معارف حسّ یاءاش یتحصول ماهاست: 
استمداد  لوم،مععالم و  یناتحاد ب یجادا ینی،د یهابه کمک معارف و آموزه یاستکمال عقل افزایی،یرتبص یشینیان،حال پ

آموزش، اهتمام  یجهت محک محتوا ینیادن منابع معارف دقرار د یارو سنّت(، مع یاتاز منابع شرع مقدس )قرآن و روا
 ....  ( در روند آموزشیمعرفه النفس )خودشناس یدر راستا

 

 .مالصدرا ی،غزال ی،عقالن یتترب ی،شناختمعرفت ها:کلیدواژه
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 مقدمه .1

 یمتعل ۀفلسف بر یمبتن یتینظام ترب یک ینکشور و تدو یدر نظام آموزش یادینامروزه ضرورت تحول بن
کشور بتواند  یتحول، آن است که نظام آموزش ین. طبعًا ضرورت اشودیاحساس م یاسالم یتو ترب

 ۀاست که در هم ییهاانسان یتترب یازهان ینا ینترامروز جامعه شود. از جمله مهم یازهاین یپاسخگو
 امر ینباشند و ا یدهمال رسبه رشد و ک هاینو مانند ا یاجتماع ی،خود مانند ُبعد اخالق یوجود یهاجنبه

 هایهیآن بر پا یآموزش یهاکشور و اهداف، محتوا و روش یتینظام ترب یادبن ینکهمگر ا شود،یمحقق نم
 گردد. یانبن یاسالم -یمحکم فلسف

 یدر زندگ یاله یرهنمودها یریو عدم به کارگ یعصر حاضر، عدم شناخت کاف یهااز بحران یکی 
و  مدون یتیترب یهااسالم برنامه ینشده است. د ینها از دآن ییفراد و جداا یگانگیاست که موجب ب

 هایشاست. تال یحها مستلزم داشتن معرفت صحکرده که فهم آن یسعادت انسانها معرف یبرا یمنظم
 یشۀند. در ایستافراد عصر حاضر ن ینیو د یمعرفت یازهاین یدر حد تکافو ینهزم ینصورت گرفته در ا

 ادییز یتانسان اهم یدئولوژیا یا یبه نظام فکر یدر سامانده یعقالن یهابه پرورش جنبه زین یاسالم
 است.  یقالنع ۀبر جنب یدبر عقل و تاک یهتک ی،اسالم یتترب یاصل هاییژگیکه از و یاداده شده، به گونه

ان انس یراهنما ینعقل بوده و عقل بهتر کند،یم یزرا از جانوران، متما یمعتقد است، آنچه آدم ارسطو
 یبه عنوان استعداد یباور وجود دارد که بعد عقالن ینا یاسالم یت(. در ترب99، ص1911است )کاردان، 
کامل، راه ت یمودنپ یبرا هبلک گردد،یخود شکوفا نم ینهاده شده است، به خود یعهبه ود یکه در وجود آدم

پرورش قوه  یمناسب برا یطشرا یجادا یبه معن یعقالن یتکه ترب ینجاستدارد و ا یتو ترب یتبه هدا یازن
 یقتوف آن را، شرط یبرخ یاست که حت یتا حد یعقالن یتترب یت. اهمکندیم یداتفکر انسان ضرورت پ

و  یاند )مرزوقو... دانسته یو اجتماع خالقیا ی،مانند بعد عاطف یانسان یهاجنبه یردر سا یتترب
 (. 111، ص1911ی،صفر

 مسئله یان. ب2

 یو سلوک در جهت قرب اله یرو س یخودساز ی،خودشناس یرتعاب یاسالم، حاو یتیترب عارفم
 توانینم یچرا که بدون معرفت و شناخت کاف باشد،یم یمترب ۀاز نقش فعاالن یها همه، حاکیناست، و ا

 ینو ا تسا یپرورش ُبعد عقالن یرندۀدربرگ یعقالن یتترب سو،یکنائل آمد. از  یاسالم یتبه هدف ترب
 یتربت ۀواژ توانینم یناز د یح. بدون فهم و درک صحآیدیبه شمار م یشناسمعرفت ینفکاصل، جزء ال
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به منظور کمال و سعادت  یند یهافهم و عمل به برنامه یگر،د یو به آن عمل نمود، و از سو یدرا معنا بخش
که به  یحال، ُبعد عقالن ین. با ادشویمحقق نم یتاست و بدون آن، ترب یعقالن یتترب یازمندانسان، ن

ل منز یمودنپ یبلکه برا گردد،یخود شکوفا نم ینهاده شده، به خود یاستعداد در وجود آدم یکعنوان 
 است.  یتو ترب یتبه هدا یازمندسعادت و راه تکامل، ن

 یتو ترب میتعل یهدف اساس یراانسان دارد، ز یو سعادت و رستگار یتبسزا در ترب ینقش ی،عقالن قوۀ
کنترل و  کمال، یرا به سو یششود و رشد کند که بتواند سرنوشت خو یتاست که انسان آنگونه ترب ینا

 . دهدیم تشکیلرا  یتو هدف ترب یهانسان، اساس، پا یتشخص یعقالن یهاجنبه یتو تقو ید،اداره نما
 یعقالن ۀجنب یهدر سا یبه طور گسترده و همگان ینید یتترب یو حت یاجتماع ی،اخالق ی،عاطف رشد

 ی،کوفائبه خودش تواندیانسان م ی،عقل یقوا یحو پرورش صح یتترب یۀو در سا گیردیشکل م یتشخص
و  دلمتعا یا( و به گونه55، ص 1919)گوتک،  یدابعاد رشد نائل آ ۀو استکمال در هم یخودپرور

 کند.  یتهدا یستنعقل به سمت درست ز یتابعاد رشد را با حاکم یخردمندانه، تمام
را  ینظرصاحب یاو  یلسوفتر فبرخوردار است که کم یو ضرورت یتاز چنان اهم یعقالن تربیت

 یندگاناز نما 1روسو ینباشد. چنان که حت یبشر یازن ینبه ا ییو پاسخگو یافتن یکه درپ یافت توانیم
رساندن به  دررد ف ییتوانا کند و یم یدانسان تاک یتترب یو بعد عقالن یتبر عقالن گرایی،یعتمکتب طب

د که فرد را باش ینا یدبا یتبرشمرده و معتقد است هدف ترب یتترب یتفکر و تعقل را هدف اساس ۀمرحل
فرد فکور  یکما او را : »گویدیم 2یلخود بر ام یتترب یجۀنت ۀکه با افتخار دربارفکور و فعال بارآورد؛ چنان

 (.9، ص1901 ی،)عشور «یمبار آورد
 یخودفرمان»به  یدنرا در رس یمترب ی،ااز اهداف مهم و واسطه یکیبه عنوان  ی،عقالن تربیت

 ،یرستگار یرو بدون آن، حرکت در مس رساندیم یاری یوصول به مقام قرب اله یت،و در نها «یعقالن
 ینۀزم ادجیا با یت،و ترب یمتعل یندمانع در فرآ ینتربه عنوان مهم یطانش یراسخت و ناممکن خواهد بود، ز

 ،یعقالن یتکه ترب ینجاستخواهد شد. ا یآدم یدر درون انسان، مانع بروز استعدادها یروان هاییناآرام
، 1930 ی،)ملک کندیم یداتفکر انسان، ضرورت پ ۀپرورش قو یمناسب برا یطشرا یجادا یبه معن

 (.590ص
 یکمال و سعادت، شکوفاسازرساندن انسان به  یدر راستا یتترب یمهم و اساس یهااز مؤلفه یکی 

                                                           

1  .  Rousseau. 
2  .  Emile. 
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امام  نفس است، چنان که یدر غلبه بر هوا یعقالن ۀبه کمال رساندن قو یعقالن یتاست. ترب یُبعد عقالن
 یفتعر ر(. د195، ص1901 ی،)اصالن نمایدیم ینفس معرف یکمال عقل را در غلبه بر هوا ینیخم

بتواند مصالح و  که یات برساند، به گونهدرس یصاست که انسان را به تشخ یتیترب یعقالن یتترب یگر،د
 (. 00)همان، ص یندو صالح را برگز یردهد و خ ییزتم یمفاسد را به خوب

که، به طور منظم و سازمان  دانندیم یو اعمال یرتداب ۀرا مجموع یعقالن یتنظران، تربصاحب برخی
 مطلوب به اهداف یابیجهت دستآن در  یو عمل ینظر ۀموجبات رشد و پرورش عقل را در دو جنب یافته،

 (. 591، ص1930 ی،)بهشت آورندیفراهم م
 یتقوت ی،خود در عالم هست یگاهنسبت به جا یفهم آدم ۀمشتمل بر پرورش قو یعقالن یتترب اهداف

لقت و اسرار خ یتتقو یعقل به سو یتابعاد خلقت، هدا یرانسان با سا ۀشناخت رابط یبرا یلتحل ۀقو
 هایهراه هرچه جنب یناست که در ا یهی(. بد009، ص1930 ی،)ملک باشدیم یهستنسبت آن با خالق 

 یشترب ،ینفسان یالتو نفس و تما یدمناسب در او به وجود آ یروان یشود و فضا یتتقو یشترب یمعنو
 ییهااز جنبه ییک یدبدون ترد سویک. از یابدیتوسعه م یشترو ب کندیشود، عقل و فکر بهتر رشد م یلتعد

در  قیکند و راه کسب توف یفاا یاانسان نقش عمده یوجود یهاجنبه یرمطلوب سا یتدر ترب تواندیکه م
 یگرلوده دشا ی،عقالن یتاست و ترب یعقالن یتو... را هموار سازد، ترب یاجتماع ی،اخالق یتبه ترب یلن

 (. 91، ص1900 ی،و پورمحمود ی)ملک رودیانواع به شمار م
به  یعقالن یتنظران در رابطه با تربصاحب یاز سو یو آثار یدانشگاه یقاتتحق ،یراخ یهاسال در

بوده و  یغرب هاییدگاهها متاثر از دآن یشترکه ب ینجاستدرآمده است، اما نکته قابل تأمل ا یررشته تحر
ام اسب با نظمتن یتینظام ترب یک ینو تدو یماست و ضرورت تنظ یارهمان د یبرگرفته از مکاتب فلسف

 یتو ترب میبه طور اعم و فلسفه تعل یعلوم انسان سازییلزوم توجه به بوم یزو ن یاسالم یو اعتقاد یفلسف
مگر با توجه  گردد،یامر محقق نم ین. اشودیکشور به شدت احساس م یبه طور اخص در نظام آموزش

از  کیی. البته یاسالم یشۀفلسفه و اند ۀو متفکران بزرگ عرص یاسالم یلو رجوع به دانش و فرهنگ اص
عبارتند  مباحث آن ترینیادیکه بن دهدیم یلآن تشک یشناسرا معرفت یاسالم ۀفلسف یهابخش ینترمهم

 . یرهاز: امکان شناخت، منابع شناخت، ابزار شناخت و غ
ت، معرفت، امکان معرف یفتعر ۀاست که دربار یبه طور مطلق، دانش یشناسمعرفت یگرعبارت د به
ها و اعتبار انواع معرفت یهتوج یارصدق معرفت، مع یارکسب معرفت، مع یها و ابزارهامعرفت، راه انواع

مطرح  یمعرفت شناس ۀها در حوزپرسش ینا ۀ(. هم31ب، ص1901و همکاران،  یدی)رش کندیبحث م
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و  یمم تعلظادر ن یاساس ییراتتغ ینۀزم تواندیم ینیبها براساس هر مکتب و جهانهستند که پاسخ به آن
 .یدنما یجادآن نظام را ا یتترب

 تییکه قرار است در چارچوب نظام ترب یعقالن یتمتناسب با ترب ییهااهداف و روش ینتدو یبرا 
و  یشمنداندآن با توجه به ان هاییانو بن یمباد ینا یینو تب یینجز تع یستن یزیگر یرد،شکل بگ یاسالم

 اند. از خود نشان داده یکر و فرعرصه،  ینکه در ا یمسلمان یلسوفانف
 یمرا یتی،نظران برجسته در مورد موضوعات مهم تربصاحب هاییدگاهو د یدعقا یینو تب استخراج

 مندانییشاند هاییدگاهآراء و د یحگفت که فهم و توض توانینظر م یناست. از ا یچیدهحساس و پ یاربس
از  بیتو تر یمتعل ۀدربار یرازیش ینمتالهو صدرال یطوس یبرجسته، همچون ابوحامد محمد غزال

نفس  بیتهذ ی،عقالن یتبرخوردار است. البته، گام نخست را، در ترب یفراوان یچیدگیو پ یتحساس
 . کندیم یمعرف

 یشد، رهگشابا یقتبر حق و حق یکه مبتن یمعرفت است و شناخت ی،عقالن یتترب یاتاز ضرور یکی
 یهکبا ت توانیاست که م یضرور یمعرفت، امر هاییژگیشناخت و. لذا، باشدیم یتترب یرعقل در مس

 دیدگاهمعرفت از  یارائه داد. پس، الزم است مبان یعقالن یترا در ترب یموثر یها راهکارهابر آن
 گردد. یبررس اند،یمودهکه راه حق را پ یقی،شناسان حقمعرفت

 یو مالصدرا به مبان یر غزالبه آثا یجامع و کل یآن است تا با نگاه یحاضر درپ پژوهش
 ین،ابپردازد. بنابر یت،عقالن ۀها، در حوزآن یتیترب یهاآثار و استنباط داللت یندر ا یشناختمعرفت

 شرح است:  ینسواالت پژوهش حاضر به ا

 یاصل پرسش

چه نقاط اشتراک و  ینو صدرالمتأله یابوحامد محمد غزال یشناختمعرفت یهانظام یمبان میان
 کدام است؟ یعقالن یتترب یهاآن در قلمرو اهداف و روش یامدهایوجود دارد و پ یقافترا

  یفرع هایپرسش

 کدام است؟ یغزال یشناختنظام معرفت ی. مبان1
 مالصدرا کدام است؟ یشناختنظام معرفت ی. مبان0
 و مالصدرا کدام است؟ یغزال یشناختمعرفت یها. نقاط اشتراک نظام9
 و مالصدرا کدام است؟ یغزال یشناختمعرفت یهانظام. نقاط افتراق 0
 کدام است؟ یعقالن یتترب حاصل از نقاط اشتراک در قلمرو اهداف یامدهای. پ5
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 کدام است؟ یعقالن یتترب حاصل از نقاط افتراق در قلمرو اهداف یامدهای. پ1
 است؟ کدام یعقالن یتترب یهاحاصل از نقاط اشتراک در قلمرو روش یامدهای. پ3
 کدام است؟ یعقالن یتترب یهاحاصل از نقاط افتراق در قلمرو روش یامدهای. پ1

 . روش پژوهش 3

که در سه  است ی( و استنتاجاییسه)مقا یقیتطب یلی،بوده و روش پژوهش تحل یفیحاضر ک پژوهش
 مرحله انجام شده است:

 است، نیو صدرالمتاله یغزال هاییشهدر اند یشناختمعرفت یمبان ینو تدو یینو تب یشناسائ -1
 یشمند،دو اند ینا یشناختمعرفت یهامولفه یانم یسهمقا -0
 است. یفقابل توص ی،عقالن یتترب ۀدر حوز یتیترب یهااستنتاج داللت -9
تک در نظر گرفت. با توجه به تک یهر مرحله، روش پژوهش خاص یبرا توانیاساس، م ینبر ا 

و در مورد سواالت سوم  یلیهش، در مورد سؤاالت اول و دوم، از روش تحلپژو یفرع یهاها و سؤالهدف
 شد.  ادهاستف یاز روش استنتاج یز( و در مورد سؤاالت پنجم به بعد ناییسه)مقایقیو چهارم، از روش تطب

 .شودیداده م یحاز مراحل توض یکبه طور مختصر هر  یشترشناخت ب یادامه برا در

 (:2و1اسب با سؤاالت)متنیلیتحل -یفیتوص روش

ت. استفاده شده اس یلیتحل-یفیو دو، از روش توص یکپژوهش، متناسب با سواالت شماره  ینا در
 یچگونگ یلدال یینو تب یحآنچه هست، به تشر یرسازیمحقق عالوه بر تصو یلی،تحل-یفیدر روش توص

 ونگیمحقق به دنبال چگ لییتحل -یفیتوص یها. در پژوهشپردازدیمسئله و ابعاد آن م یتوضع ییو چرا
، روش ینا یگر،مطلب چگونه است. به عبارت د یاشئ و  یر،متغ یدۀبداند پد خواهدیموضوع است و م

فات و ص هایژگیو و پردازدیم یفعل یتدار وضعمنظم و نظام یفو به توص کندیم یوضع موجود را بررس
 (. 51، ص1930 نیا،)حافظ نمایدیم یرسرا بر یرهامتغ ینآن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط ب

 (:4و3)متناسب با سؤاالت  اییسهمقا روش

آموزش و پرورش، چهار مرحله را مشخص کرده است )آقازاده،  یقیمطالعه تطب یاندر جر 1بردی
 مراحل عبارتند از: ین(. ا105-109، ص1933

                                                           

1   . Birdy. 
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م اما یشناختدهگانه معرفت هاییانبن یانو ب یفمرحله، محقق به توص یندر ا 1:یفتوص ۀمرحل-1
ر بوده دو متفک ینآثار مربوط به ا یرها و سامنابع و کتاب ۀمطالع یجۀکه نت ینو صدر المتأله یمحمد غزال

 آنها جهت مرحله بعد پرداخت. یسازو آماده
مربوط به هر دو متفکر  یشناختمعرفت ۀدهگان هاییانمرحله، محقق، بن یندر ا 2:یرمرحله تفس-0

 نمود. یبررس یقطور دق را به
(، یتممرحله، محقق، اطالعات حاصل از مراحل قبل را در ده طبقه )آ یندر ا 3:یهمجوار ۀمرحل-9

هم قرار داد تا جهت  ینموده، پهلو یبندو مالصدرا طبقه یغزال یشناختمعرفت هاییانتحت عنوان بن
 دو متفکر، آماده گردد. ینا یشناختفتمعر یهانقاط اشتراک و افتراق نظام یسۀمقا یعنیبعد،  ۀمرحل
 یهااز نظام یکهر  یاتو با توجه به جزئ یقمرحله، محقق به طور دق یندر ا 4:یسهمقا ۀمرحل-0

رداخت پ یشناختمعرفت هاییاناز بن یکو مالصدرا به وجوه تشابه و تفاوت هر  یغزال یشناخت-معرفت
 قرار داد. یسهو مورد مقا

 (:8و  7، 6، 5با سؤاالت  )متناسب یاستنتاج روش

 بهره گرفته شده است.  ی،مرحله در پاسخ به سؤاالت پژوهش از روش استنتاج ینا در
 (:1901 ی،: بهشتی)طبق الگو یروش استنتاج مراحل
 یفلسف یهااول: استکشاف گزاره مرحلۀ

افتراق  ط اشتراک ونقا یمنتج از بررس یفلسف یهاگزاره  ۀمرحله، صرفًا به جستجو و فهم دوبار ینا در
 پرداخته شد. ینو صدرالمتاله یامام محمد غزال یشناختمعرفت یمبان

 یفلسف یهاگزاره یدوم: نقاد ۀمرحل 
 ینقاط اشتراک و افتراق مبان یبه دست آمده از  بررس یفلسف یهاگزاره یمرحله، نقاد ینا در

 یعقل یزطابقت با قرآن و سّنت( و نبودن )م یو مالصدرا با دو مالک شرع یامام غزال یشناختمعرفت
 ها( مورد توجه قرار گرفت.بودن )صّحت و دقت استدالل

 یفلسف یهاسوم: پردازش گزاره مرحلۀ

                                                           

1   . Description. 
2   . Interpretation. 
3   . Juxtaposition. 
4   . Comparison. 
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اط نق یمنتج از بررس یفلسف یهااول )گزاره ۀمنتج از مرحل یفلسف یهامرحله، تمام گزاره ینا در
م، طبق نظاکالن یک( در قالب ینو صدرالمتأله یامام محمد غزال یشناختمعرفت یاشتراک و افتراق مبان

 .یدگرد یبندو قالب یمراحل مشروح، بازنگار
 یتیترب یهاچهارم: استنتاج گزاره مرحلۀ

از  یعقالن یتترب یهادر قلمرو اهداف و روش یتیترب یهامرحله، محقق به استنتاج گزاره ینا در
و  یالامام غز یشناختمعرفت یتراک و افتراق مبان( منتج از نقاط اشیعمل یا ی)نظر یفلسف یهاگزاره

 صدرا پرداخته است.
 یتیترب یهاپنجم: پردازش گزاره مرحلۀ

ط ها با توجه به نقادر قلمرو اهداف و روش یعقالن یتترب یهامرحله به منظور استنتاج داللت ینا در
مرحله،  نیدر ا ین،. بنابرایدرداستفاده گ یاز روش استنتاج یشناختمعرفت یهااشتراک و افتراق نظام

 تیترب یهاو روش هادف)گام اول(، در قلمرو ه یعقالن یتمربوط به خرده نظام ترب یتیترب یهاگزاره
)گام سوم(،  ریگد یتیترب یهاخرده نظام یگرنسبت به د یتی،خرده نظام ترب ینا یت)گام دوم( و اهم یعقالن

 شد. یبازنگار

 پژوهش هاییافته. 4

 کدام است؟ یطوس یابوحامد محمد غزال یشناختنظام معرفت یمبان نخست: سؤال 
 به اختصار آمده است:  1مبنا داده شد که در قالب جدول شماره ینسوال فوق در قالب چند پاسخ

 یطوس یحامد محمد غزالابو هاییشهبراساس اند یشناختمعرفت یمبان یصیجدول تلخ -1 جدول

 طوسی محمد غزالیامد حابو شناختیمبانی معرفت

 مبانی در چیستی معرفت

)ابراهیمی  در ذهن است ءالف( معرفت حصول ماهیت اشیا

 (.  793، ص0731دینانی،

 تحقق صورت و حقیقت آن در نفس است ئ،ب( معرفت به یک ش

 (.  37ق/ث، ص0103)غزالی،

)علیزاده و  معرفت عقلی است ۀمقدم ،ج( معرفت حسی

 .(031، ص0737همکاران،

 مبانی در چیستی عقل
، 0730)فاخوری و خلیل، الف( عقل، ممیز بین انسان و بهایم است

 (. 030- 031ص
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ب( عقل، علوم برگرفته از تجارب جاری احوال )تاریخ گذشتگان و 

 .(31ص ،0739)سخنور، احوال گوناگون آنان( است

 .(31ص ،0739)سخنور، ای از علوم ضروریه استج( عقل، حاوی پاره

)فاخوری و  عواقب امور است ۀنیروی شناسند ۀمثابقل، بهد( ع

 (.030- 031، ص0730خلیل،

ق/ 0103)غزالی،  درک علوم )فاعل شناسایی( استم   ۀبه منزل ،ه( عقل

 (.77-70ق/ ر، ص0103؛ غزالی، 30الف، ص

 (.730ق/ ز، ص0103)غزالی، همان بصیرت باطن است ،و( عقل

 )رفیعی، شودکمال برخوردار می با بهره گرفتن از شرع از ،ز( عقل

 (.717، ص7، ج0730

 مبانی در امکان کسب معرفت
 (.00، ص7ق، ج0113)غزالی،  پذیر استامکان ،کسب معرفت

 مبانی در منابع معرفت

 (.30ق/ الف، ص0103)غزالی،  منبع شناخت است ،الف( عقل

)محمودی بیات و شاکری  منبع دیگر شناخت است ،ب( دین

 (.301-390، ص0797زواردهی،

 (.09 -03، ص7ق، ج0113)غزالی،  دیگر منبع شناخت است ،ج( قلب

)محمودی  منبع دیگر شناخت است ،های جهانو انواع آفریده ءد( اشیا

  (. 390، ص0797بیات و شاکری زواردهی، 

 مبانی در انواع معرفت

 یکی از انواع معرفت است. ،الف( معرفت حسی

 شترک است.ب( دیگر نوع، معرفت حس م

رآبادی )بختیار نص از انواع معرفت است ،ج( معرفت ذوقی )کشفی( نیز

 (.710-710، ص0733و همکاران، 

 یکی از انواع معرفت است. ،د( معرفت مصوره

ق/ 0103)غزالی، یکی دیگر از انواع معرفت است ،ه( معرفت وهمیه

 (.13ق/ ت، ص0103؛ 70ب، ص
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ق/ 0103)غزالی،  معرفت استیکی دیگر از انواع  ،و( معرفت ذاکره

 (.703پ، ص

ق/ 0103)غزالی، یکی دیگر از انواع معرفت است ،ز( معرفت تخیلی

 (.703پ، ص

ادی )بختیار نصرآب نوع دیگر از انواع معرفت است ،ح( معرفت عقالنی

 (.710-710، ص0733و همکاران، 

 یکی دیگر از انواع معرفت است ،ط( معرفت وحیانی)معرفت دینی(

 (.301-390، ص0797ی بیات و شاکری زواردهی،)محمود

ق، 0113غزالی، ) از انواع معرفت است ،ی( معرفت ورای عقالنی نیز

 (.79، ص7ج

نوع دیگری از انواع  ،های جاری همک( معرفت مستفاد از تجربه

 معرفت است.

 مبانی در مراتب معرفت

 نخست،  شک است. ۀالف( مرتب

 دوم، گمان است. ۀب( مرتب

 سوم، اعتقاد است. ۀبج( مرت

 (.0730)بهارنژاد،  چهارم، شناخت حقیقی است ۀد( مرتب

های کسب مبانی در روش

 معرفت

با یاری معلم )تحصیل و آموزش از برون( انجام  نخست، الف( روش

 (.71، ص0، ج0730)غزالی،  پذیردمی

راه آموزش ربانی )تحصیل و آموزش از راه تفکر  ،ب( روش دوم

 (.710-710، ص0733بختیار نصرآبادی و همکاران، ) درونی( است

 مبانی در موانع معرفت

الف( عدم آمادگی کامل فرد )اعم از جسمانی و روانی( برای پذیرش 

  (.037-037، ص0731)ابراهیمی دینانی، حقایق است

)ابراهیمی  مل استأب( افراط در انجام عبادات بدون تفکر و ت

 (.037، ص0731دینانی،

 غلط پیشینیان است. ۀکورکورانه و پیروی از اندیشج( تقلید 

های د( افراط در ارضای شهوات، دنیادوستی و تن دادن به خواسته
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 (.009، ص0793)خندق آبادی و اسالمی اردکانی،  ست نفسانی استپَ

 (.077، ص0791الدینی،)شمس ه( آلوده شدن نفس به گناهان است

 (.73، ص0، ج0730زالی، )غ و( جهل به مقدمات علم مورد نظر است

 مبانی در مناط صدق معرفت
 (.13ق/ ث، ص0103)غزالی، تطابق است ۀالف( غزالی قائل به نظری

 مبانی در غایت معرفت
الف( تقرب به خداوند و گذر از معرفت عقالنی به معرفت وحیانی 

 (.731 ق/ ب، ص0103)غزالی، است

 کدام است؟مالصدرا  یشناختنظام معرفت یمبان سوال دوم:
 یدهگرد یانبه اختصار ب 0مبنا داده شده که در قالب جدول شماره یندر قالب چند یز،سوال فوق ن پاسخ

 است: 

 یرازیش ینصدرالد هاییشهبراساس اند یشناختمعرفت یمبان یصیجدول تلخ -2 جدول

 صدرالدین شیرازی شناختیمختصات معرفت

 مبانی در چیستی معرفت
جوادی ) لذا قابل تعریف نیست ،جود استالف( علم از سنخ و

 (.713، ص1ج ،0737آملی،

 مبانی در چیستی عقل

 (.717، ص0737)شیرازی، ذومراتب است ،الف( عقل

زاده )حسن ای از حقیقت وجود انسان استمرتبه ،ب( عقل

 (.79، ص0730آملی،

 صور کلی و مفاهیم عالی است ۀتجریدکنند ۀمثابه قوبه ،ج( عقل

 (.719، ص0737)شیرازی،

 وجود آدمی است. ۀباالترین مرتب ،د( عقل

 مبانی در امکان کسب معرفت
-077، ص0790)وفاییان، امکان کسب معرفت برای انسان وجود دارد

071.) 

 مبانی در منابع معرفت

، 0737)علیزاده و همکاران، یکی از منابع شناخت است ،الف( وجود

 (.  111-179ص

، 0793)خسروپناه و مومنی،  شناخت است از منابع ،ب( عالم طبیعت
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 (.9ص

 .منبع دیگر شناخت است ،ج( عقل

 منبع شناخت است. ،د( قلب )دل( نیز

- 731، ص0ج ،م0930)شیرازی،  شناخت است ۀسرچشم ،ه( نفس

730). 

 مبانی در انواع معرفت

یم تقس «الهی»و  «انسانی»دو گونۀ  علوم به ،بندی کلیدر یک دسته

 شوند:می

 انواع زیر است: وم انسانی خود مشتمل برعل -

نوع ادراک است: شناخت سه  الف( علوم حصولی که خود مشتمل بر

 شناخت عقالنی. ،شناخت خیالی  (،حس ظاهر، حس باطن) حسی

علم معلول به  ،: علم علت به معلولش، شاملب( علوم حضوری

 علتش.

 :شامل ،ج( علوم اجتماعی

 کر(. با واسطه )آموزش رسمی و تف0

 . بدون واسطه )تعلیم ربانی(7

 انواع زیر است: ای( است که خود مشتمل برعلوم  الهی )مکاشفه -

 ظنیالف( شناخت

 یقین برهانی )علم الیقین( ب(

 حضوری )عین الیقین( ۀیقین مبتنی بر مشاهد ج(

)علیزاده و  یقین حاصل از اتصال وجودی )حق الیقین( د(

 (.179-173، ص0737همکاران،

 بانی در مراتب معرفتم

)علیزاده و  وجودات مادی و طبیعی( ۀ)در حیط یالف( معرفت حسّ

 (.111، ص0737همکاران،

 (.071-077، ص0790)وفاییان،  ب( معرفت خیالی

 )حقیقت و مفاهیم و امور کلی( ۀج( معرفت عقلی و برهانی)در حیط

 (.037-030، ص0791صادقیان، 
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 (.11، ص0797شوند و توازیانی، )ترکا د( معرفت فرامفهومی و قلبی

های کسب مبانی در روش

 معرفت

 های رسمی و صوری است.الف( راه آموزش

 ب( راه تفکر است.

 (.171، ص0737)علیزاده و همکاران، ج( راه تعلیم ربانی است

 مبانی در موانع معرفت

 (.73، ص0730)شیرازی،  الف( تعصبات و تقلید کورکورانه است

-17، ص0797،توازیانی)ترکاشوند و  ت نفس استب( جهل به معرف

11). 

 جاه و مال و میل افراطی به شهوات و سایر تمتعات است ج( حبّ

 (.71، ص0730)شیرازی، 

 (.71)همان، ص د( تسویالت نفس اماره و تدلیسات شیطان است

 (.97)همان، ص اعتنایی به عقل خویش استه( بی

 (.07)همان، ص ت استگیری از قرآن و سنّو( عدم بهره

 (.31)همان ص ز( مخالطت و مجالست با اربابان قدرت است

اد است )یا به تعبیر صدرا ح( متابعت از جاهالن عالم نما و مدعیان شیّ

 (.71)همان، ص م ابدال و اوتادی هستند(آن کسانی که گرفتار توهّ 

 مبانی در مناط صدق معرفت

 ت:تطابق اس ۀقائل به نظری ،الف( مالصدرا نیز

یا همان واقعیت با وجود ذهنی)علم(، « عینی»مطابقت وجود خارجی 

صورت اشیای خارجی در ذهن، نبود واسطه بین عدم و وجود،  قانطبا

تحقق اعیان )موجودات خارجی( به صورت وجود ذهنی و حقیقی 

 (.001-007، ص0733)معلمی، بودن اشیاء و وجودات خارجی است

 مبانی در غایت معرفت

ی و )میرباقر بین درگاه الهی استتباط با عالم ملکوت و مقرّالف( ار

 (.03، ص0733سری،صفری کند

، 0791)غفاری قره باغ،  عقالنی است ۀب( عروج به عالم عقل و مرتب

 (.013ص

 ج( یکی شدن عقل مستفاد با عقل فعال است.
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 یطوس یحمد غزالحامد مابو هاییشهبراساس اند یشناختمعرفت یمبان یقیجدول تطب -3جدول 

 یرازیش ینو صدرالد

 صدرالدین شیرازی طوسی محمد غزالیحامد ابو شناختیمختصات معرفت

 مبانی در چیستی معرفت

حصول ماهیت  ،الف( معرفت

 اشیاء در ذهن است.

تحقق  ،ب( معرفت به یک شیء

صورت و حقیقت آن در نفس 

 است.

معرفت  ۀمقدم ،ج( معرفت حسی

 عقلی است.

لذا ، از سنخ وجود است الف( علم

 قابل تعریف نیست.

 مبانی در چیستی عقل

الف( عقل، ممیز بین انسان و بهایم 

 است.

ب( عقل، علوم برگرفته از تجارب 

جاری احوال )تاریخ گذشتگان و 

 احوال گوناگون آنان( است.

ای از علوم ضروریه ج( عقل، پاره

 است.

 ۀنیروی شناسند ۀمثابد( عقل به

 است. عواقب امور

درک علوم )فاعل م   ۀه( عقل به منزل

 شناسایی( است.

همان بصیرت باطن  ،و( عقل

 است.

 ز( عقل با شرع کامل است.

 ذو مراتب است. ،الف( عقل

ای از حقیقت مرتبه ،ب( عقل

 وجود انسان است.

 ۀدتجرید کنن ۀج( عقل به مثابه قو

 صور کلی و مفاهیم عالی است.

ود وج ۀباالترین مرتب ،د( عقل

 آدمی است.
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 مبانی در امکان کسب معرفت

 

 پذیر است.امکان ،کسب معرفت
 

امکان کسب معرفت برای انسان 

 وجود دارد.

 مبانی در منابع معرفت

 منبع شناخت است. ،الف( عقل

منبع دیگر شناخت  ،ب( دین

 است.

دیگر منبع شناخت  ،ج( قلب

 است.

 ،های جهاند( اشیاء و انواع آفریده

 شناخت است.منبع دیگر 

یکی از منابع شناخت  ،الف( وجود

 است.

از منابع شناخت  ،ب( عالم طبیعت

 است.

 منبع دیگر شناخت است. ،ج( عقل

منبع شناخت  ،د( قلب )دل( نیز

 است.

 شناخت است. ۀسرچشم ،ه( نفس

 مبانی در انواع معرفت

یکی از انواع  ،یالف( معرفت حسّ 

 معرفت است.

حس  ،ب( دیگر نوع معرفت

 ترک است.مش

ج( معرفت ذوقی )کشفی( نیز از 

 انواع معرفت است.

یکی از انواع  ،د( معرفت مصوره

 معرفت است.

یکی دیگر از  ،ه( معرفت وهمیه

 انواع معرفت است.

یکی دیگر از  ،و( معرفت ذاکره

 انواع معرفت است.

یکی دیگر از  ،لز( معرفت تخیّ

 انواع معرفت است.

 زنوع دیگر ا ،ح( معرفت عقالنی

ه علوم ب ،بندی کلیدر یک دسته

 د:شونانسانی و الهی  تقسیم می

انسانی است که خود  علوم -

 های زیر است:گونه مشتمل بر

ع نو سه: ، شاملالف( علوم حصولی

حس ) ادراک است: شناخت حسی

 ،شناخت خیالی(، ظاهر، حس باطن

 .شناخت عقالنی

. علم 0: ، شاملب( علوم حضوری

 ،علت به معلولش

 . علم معلول به علتش.7 

 : شامل ،ج( علوم اجتماعی

ی و . با واسطه )آموزش رسم0

 تفکر(

 . بدون واسطه )تعلیم ربانی(7
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 انواع معرفت است.

)معرفت  معرفت وحیانی ط(

یکی دیگر از انواع معرفت  ،دینی(

 است.

ی( معرفت ورای عقالنی نیز از 

 انواع معرفت است.

ای هک( معرفت مستفاد از تجربه

نوع دیگری از انواع  ،جاری هم

 معرفت است.

ای( مشتمل علوم  الهی )مکاشفه -

 :بر

 ظنیالف( شناخت

 ب(یقین برهانی )علم الیقین(

 ۀمبتنی بر مشاهد ،ج(یقین

 حضوری )عین الیقین( 

حاصل از اتصال وجودی  ،د(یقین

 )حق الیقین(.

 

 مبانی در مراتب معرفت

 الف( مرتبه نخست،  شک است.

 ه دوم، گمان است.ب( مرتب

 ج( مرتبه سوم، اعتقاد است.

د( مرتبه چهارم، شناخت حقیقی 

 است.

 ۀ)در حیط الف( معرفت حسی 

 وجودات مادی و طبیعی( 

 ب( معرفت خیالی

)در  ج( معرفت عقلی و برهانی

 ی مفاهیم و امور کلی(حیطه

 د( معرفت فرامفهومی و قلبی

های کسب مبانی در روش

 معرفت

ه با یاری معلم الف( روشی ک

)تحصیل و آموزش از برون( انجام 

 پذیرد. می

ب( روش دوم، راه آموزش ربانی 

)تحصیل و آموزش از راه تفکر 

 درونی( است.

های رسمی و الف( راه آموزش

 صوری است.

 ب( راه تفکر است.

 ج( راه تعلیم ربانی است.

 مبانی در موانع معرفت

الف( عدم آمادگی کامل فرد )اعم 

سمانی و روانی( برای پذیرش از ج

 حقایق است.

ب( افراط در انجام عبادات بدون 

 مل است.أتفکر و ت

الف( تعصبات و تقلید کورکورانه 

 است.

 ب( جهل به معرفت نفس است.

مال و میل افراطی به  ،ب جاهج( حّ

 شهوات و سایر تمتعات است.
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ج( تقلید کورکورانه و پیروی از 

 غلط پیشینیان است. ۀاندیش

د( افراط در ارضاء شهوات، 

دنیادوستی و تن دادن به 

 های پست نفسانی است.خواسته

ه( آلوده شدن نفس به گناهان 

 است.

مقدمات علم مورد نظر و( جهل به 

 است.

د( تسویالت نفس اماره و 

 تدلیسات شیطان است.

 اعتنایی به عقل خویش است.ه( بی

 تگیری از قرآن و سنّو( عدم بهره

 است.

خالطت و مجالست با اربابان ز( م

 قدرت است.

نما و ح( متابعت از جاهالن عالم

)یا به تعبیر  .مدعیان شیاد است

آن کسانی که گرفتار توهم  ،صدرا

 ابدال و اوتادی هستند(.

 مبانی در مناط صدق معرفت

ق تطاب ۀالف( غزالی قائل به نظری

 است.

 ۀالف( مالصدرا نیز قائل به نظری

 تطابق است:

ا ی« عینی»ابقت وجود خارجی مط 

با وجود  ،همان واقعیت

صورت اشیای  قذهنی)علم(، انطبا

خارجی در ذهن، نبود واسطه بین 

عدم و وجود، تحقق اعیان 

)موجودات خارجی( به صورت 

بودن اشیاء  وجود ذهنی و حقیقی

 و وجودات خارجی است.

 مبانی در غایت معرفت

لف( تقرب به خداوند و گذر از ا

ت عقالنی به معرفت وحیانی معرف

 است.

الف( ارتباط با عالم ملکوت و 

 مقربین درگاه الهی است.

 ۀب( عروج به عالم عقل و مرتب

 عقالنی است.

ل مستفاد با عق ،ج( یکی شدن عقل
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 فعال است.

 و مالصدرا کدام است؟ یغزال یشناختمعرفت یهانقاط اشتراک نظام سوال سوم:
خراج اهم موارد، است ی،شناختمعرفت یدر مبان ینو صدرالمتاله یرات غزالنقاط اشتراک نظ یسۀمقا از

 آمده است: 0 ۀو در قالب جدول شمار یلو به شرح ذ

 و مالصدرا یغزال یشناختمعرفت ینقاط اشتراک مبان یصیجدول تلخ -4 جدول
 شناختی غزالی و مالصدرانقاط اشتراک مبانی معرفت مبانی معرفت شناختی

 چیستی معرفتمبانی در 
 گردد.نقطه اشتراکی مشاهده نمی

 مبانی در چیستی عقل
در یک مورد اشتراک نظر مشاهده گردید )عقل به منزله مدرک 

 علوم و تجریدکننده مفاهیم(.

 مبانی در امکان کسب معرفت

امکان  ،دو اشتراک نظر مشاهده گردید و هر در این مبنا کامالً
 دانند.میکسب معرفت برای انسان را میسر 

 مبانی در منابع معرفت
و همچنین « های عالماعیان خارجی، آفریده»در سه مورد )اشیاء 

منبعی از شناخت( اشتراک نظر مشاهده  ۀمثاببه« دل»عقل و قلب 
 گردید.

 مبانی در انواع معرفت

دی بنسو به دستهای همدو متفکر به گونه هر ،در این قسمت 
لی( و حضوری )تحضیری( علوم از حیث حصولی )تحصی

دوی ایشان قائل به معارف حسی، خیالی،  اند. هراشاره نموده
 ،ثاز این حی ،بنابراین .ای( هستندعقالنی و کشفی )مکاشفه

 بین ایشان مشاهده گردید. ،اشتراک دیدگاه

 مبانی در مراتب معرفت

هارم، چ ۀنقطه اشتراک چندانی وجود ندارد. اال مرتب ،در این مبنا 
رفت مع ۀدین معنا که شناخت حقیقی از نظر غزالی را با مرتبب

و  ربرابتوان لهین میأفرامفهومی و قلبی از دیدگاه صدرالمت
 معادل در نظر گرفت.
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های کسب مبانی در روش
 معرفت

در مواردی میان این  ،های اکتساب معرفت نیزروش ۀدر مسئل
ایشان قائل  دوی اشتراک نظر مشاهده گردید. هر ،دو اندیشمند

های رسمی )با یاری معلم( و به کسب علم از طریق آموزش
 باشند.راه آموزش ربانی می ،نیز

 معرفت مبانی در موانع

ای در مورد موانع شناخت از منظر این دو اندیشمند در پاره
دو  هر ،به عنوان نمونه .اشتراک نظر مشاهده گردید ،موارد
اپرستی و غلط پیشینیان، دنی تقلید کورکورانه و تعصبات ،متفکر

افراط در ارضاء تمایالت دنیوی و آلوده شدن نفس به تدلیسات 
 اند.شیطان را از موانع شناخت معرفی نموده

 مبانی در مناط صدق معرفت

تطابق، هم غزالی و  ۀمناط صدق معرفت و نظری ۀدر مورد مسئل
به دو  اشتراک نظر داشته و هر کامالً بخش، هم صدرا در این

 اند.پایبند بوده ،تطابق ۀنظری

 مبانی در غایت معرفت

تشابه بین دیدگاه غزالی و صدرا تا  ،در خصوص این مبنا نیز
دو اندیشمند، به  عروج به عالم  که هرچنان ،حدی مشهود است

عقل و نیل به معرفت وحیانی و نیز تقرب به درگاه الهی و 
 اتصال با عالم ملکوت اعتقاد دارند.

 و مالصدرا کدام است؟ یغزال یشناختمعرفت یهانقاط افتراق نظام ل چهارم:سؤا
راج اهّم موارد، استخ ی،شناختمعرفت یدر مبان ینو صدرالمتأله ینقاط افتراق نظرات غزال یسۀمقا از

 آمده است: 5 ۀو در قالب جدول شمار یلو به شرح ذ

 و مالصدرا یغزال یمعرفتشناخت ینقاط افتراق مبان یصیجدول تلخ -5جدول  

 شناختی غزالی و مالصدرانقاط افتراق مبانی معرفت مبانی معرفت شناختی

 مبانی در چیستی معرفت
 ،ماهیت معرفت ۀمیان نظرات غزالی و مالصدرا دربار ،در این مبنا

 نظر به چشم خورد.اختالف

 مبانی در چیستی عقل

صدرا  .وجود داردنظر بین این دو متفکر اختالف ،در خصوص این مبنا

ه در صورتی ک ه،ای از حقیقت وجود دانستعقل را ذومراتب و مرتبه

د و دانعقل را ناقص می ،همچنین غزالی .غزالی به این امر قائل نیست

 کند.بر این باور است که شرع، نقص آن را کامل می
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 مبانی در امکان کسب معرفت
 دید.متفکر مشاهده نگر گونه اختالف دیدگاهی بین دوهیچ ،در این مبنا

 مبانی در منابع معرفت

شرع )دین( به عنوان یکی از منابع شناخت معرفی  ،از دیدگاه غزالی

مالصدرا از نفس آدمی در کنار سایر  ،حال آنکه در عوض .گردید

منابع  ۀبدان معنی است که بین ایشان در زمین ،برد. اینمنابع، نام می

 وجود دارد. نظر معرفتی تا حدودی اختالف

 مبانی در انواع معرفت

 ،تقابل توجه اس ،نظراختالف ،همانگونه که مشاهده گردید در این مبنا

ها چندان نماید که مالصدرا به آنزیرا غزالی به معارفی اشاره می

آن را قبول ندارد )به عنوان  توجهی نشان نداده است یا اینکه اصالً

همچنین غزالی از معرفت ذاکره،  .معرفت وهمی یا همان وهمیه( ۀنمون

ر کند که دمصوره و مستفاد از تجارب جاری و احوال گوناگون یاد می

 ت.ای نرفته اساشاره ،شناختی صدرا به این قسم معارفنظام معرفت

 مبانی در مراتب معرفت
اختالف دیدگاه وجود  ،میان مراتب معرفت طور که مشاهده شد،همان

 دارد.

 ای کسب معرفتهمبانی در روش

 ،اختالف دیدگاه چندانی بین دو متفکر مشاهده نگردید ،در این مبنا نیز

در  ،مایدنصدرا تفکر را نیز به عنوان یک راه کسب معرفت معرفی می

 باشد.قائل بدان نمی ،غزالیحالی که 

 مبانی در موانع معرفت

ای رهاباشد و در پچندان مشابه نمی ،نظرات این دو متفکر در این باب

عدم آمادگی  همچونمواردی  ،که غزالیچنان .نظر دارندموارد اختالف

جسمانی و روانی، افراط در انجام اعمال عبادی و جهل به مقدمات 

در صورتی  ؛نمایدعلم مورد نظر را از جمله موانع شناخت معرفی می

النفس، ۀ لهین از موانع دیگری مانند جهل به معرفأکه صدرالمت

یری گی به عقل خویش، مخالطت با اربابان قدرت، عدم بهرهاعتنایبی

 کند.ت و توهم ابدال و اوتادی یاد میسنّ ،از قرآن
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 مبانی در مناط صدق معرفت

نظری بین ایشان مشاهده گونه اختالفهیچ ،در باب مناط صدق

 نگردید.

 مبانی در غایت معرفت

تنها  .شاهده نگردیدتفاوت چندانی بین دو دیدگاه م ،در مورد این مبنا

در یک مورد و آن هم یکی شدن عقل مستفاد با عقل فعال از دیدگاه 

 که به عنوان غایت معرفت معرفی گردید. باشدمیصدرا 
 

هستند که جهت اصول را مشخص  یزیتجو یدر واقع همان گزارهها یعقالن یتاهداف ترب
بر  زیاست و اصول ن یمعرفتشناخت یانهایبنبرآمده از  یزیتجو یاهداف گزارهها یقت. در حقنمایندیم

ن یرچه ااست. اگ یدهاصول، استنتاج گرد یبر مبنا یزو روشها ن یزیو تجو یفیتوص یهمان گزارهها یمبنا
کاربرد با هم متفاوت هستند و هر کدام  یث( از حیعقالن یتترب یعناصر و اجزاء )اهداف و روشها

ل انکار است قاب یرشان غو ارتباطات یتهاوجود سنخ نمایند،یم ایفا یتیترب یندهایرا در فرا یرسالت خاص
 (.90/ الف،  ص1901و همکاران،  یدی)رش
 .پردازیمیپاسخ سؤاالت پژوهش م یبررس ۀمقدمه به ادام ینحال با ذکر ا 

 کدام است؟ یعقالن یتترب یهاحاصل از نقاط اشتراک در قلمرو هدف یامدهایپ پنجم: سوال
و صدرا   یغزال یشناختمعرفت یبراساس نقاط اشتراک مبان یعقالن یتترب یهاهدف  استخراج رویۀ
 است: یلبه شرح ذ
  «یشناختمعرفت ینقاط اشتراک مبان» یفیتوص گزارۀ
 «یعقالن یتهدف ترب» یزیتجو ۀگزار

 و مالصدرا یغزال یشناختمعرفت یبراساس نقاط اشتراک مبان یعقالن یتترب هایهدف -6جدول

 شناختیات معرفتمختص
های نکات اشتراک )گزاره

 توصیفی(

 هایمدلوالت تربیتی )گزاره

 تجویزی(

 -                        نقطه اشتراکی مشاهده نگردید. در چیستی معرفت 

 در چیستی عقل

اشتراک نظر مشاهده  ،در یک مورد

درک علوم و م   ۀگردید )عقل به منزل

 تجریدکننده مفاهیم است(.

درک علوم و م   ۀبه منزلعقل 

 مفاهیم  ۀتجریدکنند
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 در امکان کسب معرفت
امکان کسب معرفت برای  ،دو هر

 دانند.انسان را میسر می

امکان کسب معرفت برای 

 همگان

 در منابع معرفت

اعیان خارجی، »در سه مورد )اشیاء 

و همچنین عقل و « های عالمآفریده

 ،(منبعی از شناخت ۀمثاببه« دل»قلب 

 شتراک نظر مشاهده گردید.ا

 منبع شناخت ۀمثابالف( عقل به

« های عالمآفریده»ب( طبیعت 

 منبع شناخت ۀمثاببه

منبع  ۀمثاببه« دل»ج( قلب 

 شناخت

 در انواع معرفت

دو متفکر به  هر ،در این قسمت

 بندی علوم ازسو به دستهای همگونه

حیث حصولی )تحصیلی( و 

حضوری )تحضیری( اشاره 

دوی ایشان قائل به  اند. هردهنمو

معارف حسی، خیالی، عقالنی و 

 ای( هستند. کشفی )مکاشفه

الف( تقویت حواس ظاهری 

)بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی 

 و المسه( 

ب( تقویت حواس باطنی 

 ،)خیالی(

صرف بر عالم عین  ۀج( عدم تکی

و توجه به سایر علوم )شهودی و 

  .ذوقی(

 در مراتب معرفت

اشتراک چندانی  ۀنقط ،این مبنا در

چهارم، بدین  ۀوجود ندارد. اال مرتب

معنا که شناخت حقیقی از نظر غزالی 

 معرفت فرامفهومی و قلبی ۀرا با مرتب

 رابربتوان لهین میأاز دیدگاه صدرالمت

 و معادل در نظر گرفت.

الف( رعایت سلسله مراتب )از  

ساده به پیچیده و انتزاعی( در امر 

 و ارائه معارف و علوم آموزش

ب( نیل به شناخت فرامفهومی 

هدفی از  ۀ)حقیقی( به مثاب

 آموزش کالسی 

 های کسب معرفتدر روش

که با یاری معلم  نخست الف( روش

)تحصیل و آموزش از برون( انجام 

 پذیرد. می

ب( روش دوم، راه آموزش ربانی 

)تحصیل و آموزش از راه تفکر 

 ی معلمیالف( نقش الگو

ن و منزلت مربی أش یب( ارتقا

 نزد متربی

مل درونی و تفکر از اعماق أج( ت

راهی برای کسب برخی  ،وجود
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های وشر ۀدرونی( است. در مسئل

اکتساب معرفت میان این دو 

 ی و اشتراکیهمسو کامالً ،اندیشمند

 نظر مشاهده گردید.

 از علوم 

 د( خودشناسی و خودآگاهی 

 در موانع معرفت

تقلید کورکورانه و  ،دو متفکر هر

و  تعصبات غلط پیشینیان، دنیاپرستی

افراط در ارضاء تمایالت دنیوی و 

شدن نفس به تدلیسات شیطان  آلوده

 اند.را از موانع شناخت معرفی نموده

 

الف( پرهیز از تقلید کورکورانه و 

 تعصبات بیجا 

ب( خودداری از تن دادن به 

 تمایالت پست و حیوانی 

تزکیه در جریان  ج( خودسازی و

 تحصیل 

 در مناط صدق معرفت  

مناط صدق معرفت،  ۀدر مورد  مسئل

هم غزالی و هم صدرا در این اشتراک 

 ،قتطاب ۀدو به نظری نظر داشته و هر

 اند.پایبند بوده

الف( منطبق بودن علوم با 

 واقعیات 

ت فرضیات ب( تعیین صحّ

 آزمایش  ۀعلمی به وسیل

 در غایت معرفت

اندیشمند، به  عروج به عالم دو  هر

عقل و نیل به معرفت وحیانی و نیز 

تقرب به درگاه الهی و اتصال با عالم 

 ملکوت اعتقاد دارند.

الف( رسیدن از معرفت عقالنی 

 به معرفت وحیانی 

 ب( عروج نفس به عالم عقل 

 

 دام است؟ک یعقالن یتترب یهاحاصل از نقاط افتراق در قلمرو هدف یامدهایپ ششم: سؤال
صدرا به  و یغزال یشناختمعرفت یبراساس نقاط افتراق مبان یعقالن یتترب یهااستخراج هدف رویۀ

 است: یلشرح ذ
  «یشناختمعرفت ینقاط افتراق مبان» یفیتوص ۀگزار -
 «یعقالن یتهدف ترب» یزیتجو ۀگزار-

 و مالصدرا یغزال یشناختمعرفت یبراساس نقاط افتراق مبان یعقالن یتترب هایهدف -7جدول
 

 شناختیمختصات معرفت
های نکات افتراق )گزاره

 توصیفی(

های مدلوالت تربیتی )گزاره

 تجویزی(
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 در چیستی معرفت 

حصول ماهیت  ،الف( معرفت

 اشیاء در ذهن است.

معرفت  ۀمقدم ،ب( معرفت حسی

 عقلی است.

 ج( علم از سنخ وجود است.

الف( حصول ماهیت اشیاء و تحقق 

 ر اذهانصور د

 ب( ایجاد معلوم در ذهن

ج( تقدم معارف حسی بر معارف 

 عقلی

 د( ایجاد اتحاد عالم و وجود

 در چیستی عقل

الف( عقل، ممیز بین انسان و بهایم 

است. ب( عقل، علوم برگرفته از 

تجارب جاری احوال )تاریخ 

گذشتگان و احوال گوناگون آنان( 

ای از علوم است. ج( عقل، پاره

 ۀمثابست. د( عقل، بهضروریه ا

عواقب امور است.  ۀنیروی شناسند

همان بصیرت باطن است.  ،ه( عقل

کامل است. ز(  ،و( عقل با شرع

 ،ذومراتب است. ح( عقل ،عقل

ای از حقیقت وجود انسان مرتبه

 است.

ی با سرگذشت و شرح یالف( آشنا

 حال پیشینیان

ب( استعالی عقلی به مدد آموزش 

 علوم ضروری 

 افزایی رتج( بصی

د( استکمال عقلی به کمک معارف و 

 های دینی آموزه

 ه(  اتحاد نفس با صور عقلی 

و( رعایت سلسله مراتب و استدراج 

معارف برای رشد قوای  ۀدر ارائ

 عقالنی

 ز( ایجاد اتحاد بین عالم و معلوم 

 در امکان کسب معرفت

گونه اختالف هیچ ،در این مبنا

 شاهدهدیدگاهی بین دو متفکر م

 نگردید.

                       - 

 در منابع معرفت

الف( شرع از منابع شناخت به 

 آید.شمار می

ب( نفس آدمی از منابع معرفت 

 است.

الف( استمداد از منابع شرع مقدس 

 ت( روایات و سنّ ،)قرآن

ب( معیار قرار دادن منابع معارف 

 جهت محک محتوای آموزش ،دینی

النفس  ۀای معرفج( اهتمام در راست
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 )خودشناسی( در روند آموزش 

 در انواع معرفت

ه نماید کغزالی به معارفی اشاره می

ها چندان توجهی مالصدرا به آن

 نشان نداده است و یا اینکه اصالً 

آن را قبول ندارد )به عنوان نمونه 

 .معرفت وهمی یا همان وهمیه(

همچنین وی از  معرفت ذاکره، 

تجارب جاری  مصوره و مستفاد از

کند که در و احوال گوناگون یاد می

شناختی صدرا به این نظام معرفت

 ای نرفته است.اشاره ،قسم معارف

الف( تقویت نقش حواس باطنی 

 )معرفت وهمیه، ذاکره و مصوره( 

ب( ارتقاء بخشیدن به جایگاه 

دروسی مانند تاریخ و ادبیات در 

 برنامه آموزشی

 

 در مراتب معرفت

نخست،  شک؛  ۀالف( مرتب :غزالی

 ۀدوم، گمان؛ ج( مرتب ۀب( مرتب

 سوم، اعتقاد.

الف( معرفت حسی )در  :صدرا

 ،وجودات مادی و طبیعی( ۀحیط

ج( معرفت  ،ب( معرفت خیالی

مفاهیم  ۀعقلی و برهانی )در حیط

 و امور کلی(.

الف( رعایت مراتب شناخت در امر  

 آموزش 

ب( اهمیت شک و تردید در 

 های تدریسنخستین گام

 هاج( آزمون گمان

د( رعایت روند آموزش از  

محسوسات و اعیان به ادراکات 

 عقلی و برهانی

 های کسب معرفتدر روش 

صدرا تفکر را نیز به عنوان یک راه 

ه نماید ککسب معرفت معرفی می

 غزالی قائل بدان نمی باشد.

عت ی و وسیتوانا پیاپی یالف( اعتال

 ذهنی در جریان آموزش 

 تفکر  ۀقو یب( ارتقا

 در موانع معرفت

 عدم آمادگی جسمانی و روانی   -

 افراط در انجام اعمال عبادی  -

 جهل به مقدمات علم مورد نظر -

 النفس ۀجهل به معرف -

های داشتن آمادگی نظر مدالف( 

 جسمانی و روانی در روند آموزش

ب( عدم افراط و اجبار به انجام  

 اعمال عبادی
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 بی اعتنایی به عقل خویش  -

 مخالطت با اربابان قدرت -

 تگیری از قرآن و سنّعدم بهره -

 (توهم ابدال و اوتادی)

نیازها و مقدمات در ج( رعایت پیش

 آموزش علوم گوناگون

د( لحاظ کردن درس روانشناسی به 

 ها رشته ۀعنوان درس مشترک در هم

گرایانه بر محتوای عقل پیاپیکید أه( ت

ریزی آموزش و برنامهدر فرایند 

 درسی 

و( عدم مخالطت و مجالست با 

 های قدرت و فساد حلقه

ز( دادن آگاهی به متربیان، از افتادن 

یاد و دروغگو آنان در دام مدعیان شّ

 )الگوهای فاسد و فریبکار( 

 در مناط صدق معرفت 

گونه هیچ ،در باب مناط صدق

نظری بین ایشان مشاهده اختالف

 نگردید.

                                 - 

 در غایت معرفت
یکی شدن عقل مستفاد با عقل 

 فعال

 اتصال عقل مستفاد با عقل فعال 

 ییتترب یهاها به عنوان روشاست که از آن یازن یعمل یهابه روش یدهاو نبا یدهاشدن با یادهجهت پ
به مقصد  یدنرس یکه برا گویندیما م (. روشها دستورالعمل  بوده و به003، ص1913ی،شود )باقر یاد

شده  استخراج یتیترب ایهاشاره دارند. روش یجزئ یهااما آنها به دستورالعمل یم،بکن یدمورد نظر، چه با
)مبنا و  ییزو تجو یفیتوص ۀو ناظر به دو مقدم یدهپژوهش با مفروض گرفتن اهداف، استنتاج گرد یندر ا

 یهاروش یکاز اهداف به دست آمده در قسمت قبل، به تفک یکهر  یبخش برا یناند. در اهدف( بوده
 :پردازیمیم یقسؤاالت هفتم و هشتم تحق سیمقدمه به برر یناست. حال با ذکر ا یدهارائه گرد یتیترب

 کدام است؟ یعقالن یتترب یهاحاصل از نقاط اشتراک در قلمرو روش یامدهایپ هفتم: سؤال

 و مالصدرا یغزال یشناختمعرفت یبراساس نقاط اشتراک مبان یعقالن یتترب هایروش -8جدول
 های تربیت عقالنیروش های تربیت عقالنیهدف شناختیمختصات معرفت
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 -                               -                         در چیستی معرفت 

درک علوم و م  ۀعقل به منزل در چیستی عقل
 مفاهیم ۀتجریدکنند

کارگیری مفاهیم انتزاعی روش ب
بیشتر در جریان  آموزش، روش 
چند حسی )مختلط(، روش بازی 

نقش، روش  یفایا اینقش 
تدریس کشف مفاهیم، روش 

 تدریس فرایندی

امکان کسب معرفت برای  در امکان کسب معرفت
 همگان

روش آموزش همگانی، روش 
 آموزیحکمت

منبع  ۀمثابالف( عقل به در منابع معرفت
 ختشنا

له، روش استدالل، ئروش حل مس
 قیاسی روش استقراء، روش

های آفریده»ب( طبیعت 
 منبع شناخت ۀمثاببه« عالم

 

ی نزدیک با یروش آشنا
 ۀهای طبیعی و مشاهدپدیده
ها به شکل مستقیم )روش پدیده

ای(، روش گردش مشاهده
 علمی، روش کاوشگری

 منبع ۀمثاببه« دل»ج( قلب 
 شناخت

 یندآه بر شهود در فرروش تکی
 تدریس

الف( تقویت حواس ظاهری  در انواع معرفت
)بینایی، شنوایی، بویایی، 

 چشایی و المسه(
 

 روش کاربرد حواس پنجگانه

ب( تقویت حواس باطنی 
 )خیالی( 

ای، روش رشتهروش آموزش بین
 اکتشافی

رف بر عالم صِ ۀج( عدم تکی
عین و توجه به سایر علوم 

 وقی()شهودی و ذ

روش آموزش هنر، روش 
تدریس مبتنی بر خالقیت، روش 
تدریس مبتنی بر تفکر و 

 گیری تحلیلیتصمیم
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الف( رعایت سلسله مراتب  در مراتب معرفت
)از ساده به پیچیده و انتزاعی( 

معارف  ۀدر امر آموزش و ارائ
 و علوم

روش آموزش از طریق مراحل  
 -نیمه شهود -گانه )شهودسه

 ذهنی(

نیل به شناخت ب( 
 ۀابمثفرامفهومی )حقیقی( به
 هدفی از آموزش کالسی

 ۀروش تدریس مبتنی بر نظری
 فراشناخت

روش تدریس سنتی )تدریس به  ی معلمیالف( نقش الگو های کسب معرفتدر روش
 معلم( ۀوسیل

ن و منزلت أش یب( ارتقا
 مربی نزد متربی

 روش نمایش عملی

مل درونی و تفکر از أج( ت
راهی برای  ،ماق وجوداع

 کسب برخی از علوم 

گزینی، روش روش خلوت
 پرسش و پاسخ 

 
آگاهی، روش روش مراقبه و ذهن د( خودشناسی و خودآگاهی

 وقایع ۀثبت روزان

الف( پرهیز از تقلید  در موانع معرفت
 جا کورکورانه و تعصبات بی

روش بارش مغزی، روش 
 پردازیبدیعه

 
دادن به ن ب( خودداری از ت

 تمایالت پست و حیوانی 
روش مقابله و جهاد با نفس، 
روش پندپذیری، روش قناعت و 

 زدگیدوری از رفاه
 
ج( خودسازی و تزکیه در 

 جریان تحصیل
 روش تزکیه

الف( منطبق بودن علوم با  در مناط صدق معرفت 
 واقعیات 

 روش واحد محور یا پروژه

ت فرضیات ب( تعیین صحّ
 آزمایش ۀیلعلمی به وس

روش آزمایشی )آزمایشگاهی(، 
 روش کاوشگری علمی



 

 112 یعقالن یتآن بر ترب یهاو مالصدرا و داللت یغزال یشناختمعرفت یمبان یبررس 

 
http://tarbiatmaaref.cfu.ac.ir 

الف( رسیدن از معرفت  در غایت معرفت
 عقالنی به معرفت وحیانی 

روش برهان نظم )رسیدن به 
معرفت الهی از طریق دیدن نظم 

 خلقت جهان(
روش سیر و سلوک نظری و  ب( عروج نفس به عالم عقل

 عملی

 کدام است؟ یعقالن یتترب یهاز نقاط افتراق در قلمرو روشحاصل ا یامدهایپ سوال هشتم:

 و مالصدرا یغزال یشناختمعرفت یبراساس نقاط افتراق مبان یعقالن یتترب یهاروش -9جدول
 های تربیت عقالنیروش های تربیت عقالنیهدف شناختیمختصات معرفت

الف( حصول ماهیت اشیاء و  در چیستی معرفت 
 تحقق صور در اذهان

روش برانگیختن تصاویر ذهنی و 
های توصیف آن با دادن تمرین

 وابسته
 م و تجسم خالقروش تجسّ  ب( ایجاد معلوم در ذهن

ج( تقدم معارف حسی بر 
 معارف عقلی

 تصور و تداعی ۀروش فعال کردن قو

 له و تفکر نقادانهئروش حل مس د( ایجاد اتحاد عالم و وجود

با سرگذشت و  ییالف( آشنا در چیستی عقل
 شرح حال پیشینیان

 روش تفکر در تاریخ 
 

ب( استعالی عقلی به مدد 
 آموزش علوم ضروری 

های الهی، روش یادآوری نعمت
 روش نمایشی )نمادین(

روش دوراندیشی در امور، روش  افزایی ج( بصیرت
 پیروی از عالمان اهل بصیرت

د( استکمال عقلی به کمک 
 دینی های معارف  و آموزه

ی یی، روش الگویگوروش قصه
 )استفاده از مثال(

روش آموزش علوم حصولی  ه(  اتحاد نفس با صور عقلی 
 های حصولی()دانش

و( رعایت سلسله مراتب و 
معارف برای  ۀاستدراج در ارائ

 ایروش آموزش برنامه
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 رشد قوای عقالنی

د فرهنگ اتحای بخشیدن روش تسرّ ز( ایجاد اتحاد بین عالم و معلوم
های گوناگون عالم و معلوم در عرصه

 زندگی فراگیران

 -                                 -                           در امکان کسب معرفت

الف( استمداد از منابع شرع  در منابع معرفت
 ت( روایات و سنّ ،مقدس )قرآن

 

روش معرفی الگوهای برتر در 
 عملیزندگی، روش تربیت 

 
ب( معیار قرار دادن منابع  

جهت محک  ،معارف دینی
 محتوای آموزش

 روش آموزش معیارها
 

ۀ ج( اهتمام در راستای معرف
النفس )خودشناسی( در روند 

 آموزش

 روش ذکر و مراقبه

الف( تقویت نقش حواس باطنی  در انواع معرفت
)حس مشترک، خیال، متصرفه 

 )متخیله(، واهمه و حافظه(

دیب و تقویت قوای باطنی أت روش
 از طریق عبادت )عبادت حقیقی(

ب( ارتقاء بخشیدن به جایگاه 
دروسی مانند تاریخ و ادبیات در 

 آموزشی ۀبرنام

 

الف( رعایت مراتب شناخت در  در مراتب معرفت
 امر آموزش 

  

ب( اهمیت شک و تردید در 
 های تدریسنخستین گام

روش ایجاد شک و طرح یک 
 ذهنی برای فراگیر معمای

 روش قیاس، روش استقراء هاج( آزمون گمان
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د( رعایت روند آموزش از 
محسوسات و اعیان به ادراکات 

 عقلی و برهانی

 روش آموزش فعال

و  ییتوانا ی پیاپیالف( اعتال های کسب معرفتدر روش
 وسعت ذهنی در جریان آموزش 

روش پرسش و پاسخ، روش 
در  هدوستانمشارکتی و ایجاد جو 

 آموزش
روش تعریف پروژه )واحد کار(  تفکر ۀقو یب( ارتقا

برای فراگیران، روش بکارگیری 
 االت تحلیلیؤس

های نظر داشتن آمادگی الف( مد در موانع معرفت
جسمانی و روانی در روند 

 آموزش

روش انجام حرکات ورزشی 
های هوازی( قبل از شروع )ورزش
 آموزش

جبار به انجام  ب( عدم افراط و ا
 اعمال عبادی

 ۀهای جذاب دربارروش نقل داستان
بویژه نماز، روش ارتباط  ،عبادات

کودکان با اماکن مذهبی، روش توجه 
 های الهیدادن متربی به نعمت

و  نیازهاج( رعایت پیش
مقدمات در آموزش علوم 

 گوناگون

روش تهیه و تدوین فهرستی از 
ی، لمع ۀنیاز در آن رشتمطالب پیش

روش گزینش بهترین منابع برای 
نیازهای مورد نیاز، روش مین پیشأت

 نیازسنجی
کردن درس روانشناسی  د( لحاظ

 ۀبه عنوان درس مشترک در هم
 رشته ها 

روش گنجاندن درس روانشناسی در 
درسی هفتگی دبیرستان در  مۀبرنا
ها، روش برگزاری رشته ۀکلی

هایی با موضوع روانشناسی همایش
 ذهن و

بر محتوای  پیاپیکید أه( ت
یند آموزش و آگرایانه در فرعقل
 ریزی درسی برنامه

 «مسئله محور»روش تدریس 
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و( عدم مخالطت و مجالست با 
 های قدرت و فساد حلقه

 گریزیروش طاغوت

ز( دادن آگاهی به متربیان از 
مدعیان شیاد و دروغگو  هایدام

 )الگوهای فاسد و فریبکار(

 نفس ۀتهذیب و تزکی روش

 -                                  -                           در مناط صدق معرفت 

روش استکمال نفس ناطقه )عقل  اتصال عقل مستفاد با عقل فعال در غایت معرفت
 مستفاد( از طریق تعلیم آن

 گیرییجه. نت5

ها  هدف ۀدر حوز یعقالن یتمدلوالت ترب ی،انمب یاناز مشخص شدن نقاط اشتراک و افتراق م پس
مدرک  ۀبراساس نقاط اشتراک عبارتند از: عقل به منزل یعقالن یتترب یها. هدفیدها استنتاج گردو روش

 عتیطب ،منبع شناخت ۀمثابهمگان، عقل به یامکان کسب معرفت برا یم،مفاه یدکنندۀعلوم و تجر
 یحواس ظاهر یتمنبع شناخت، تقو ۀمثاببه« دل»خت، قلب منبع شنا ۀمثاببه« عالم هاییدهآفر»
بر عالم  ِصرف یۀ(، عدم تکیالی)خ یحواس باطن یتو المسه(، تقو ییچشا یایی،بو یی،شنوا ینایی،)ب
در امر  (یو انتزاع یچیدهسلسله مراتب )از ساده به پ یت(، رعایو ذوق یعلوم )شهود یرو توجه به سا ینع

 ،یآموزش درس یبرا یهدف ۀمثاب( بهیقی)حق یبه شناخت فرامفهوم یلعلوم، ن معارف و ۀآموزش و ارائ
 یو تفکر از اعماق وجود، راه یتأمل درون ی،نزد مترب یشأن و منزلت مرب یمعلم، ارتقا یینقش الگو

گاه یاز علوم، خودشناس یکسب برخ یبرا  یخوددار ا،یجکورکورانه و تعصبات ب قلیداز ت یزپره ی،و خودآ
منطبق بودن علوم با  یل،تحص یاندر جر یهو تزک یخودساز یوانی،پست و ح یالتدادن به تما از تن

 یانیبه معرفت وح یاز معرفت عقالن یدنرس یش،آزما یلۀبه وس یعلم یاتصّحت فرض یینتع یات،واقع
 و عروج نفس به عالم عقل.

و تحقق صور در  یاءاش یتبراساس نقاط افتراق عبارتند از: حصول ماه یعقالن یتترب یهاهدف 
با  ییاتحاد عالم و وجود، آشنا یجادا ی،بر معارف عقل یمعلوم در ذهن، تقدم معارف حس یجاداذهان، ا

 ستکمالا افزایی،یرتبص ی،به مدد آموزش علوم ضرور یعقل یاستعال یشینیان،سرگذشت و شرح حال پ
سلسله مراتب و استدراج در  یترعا ی،اتحاد نفس با صور عقل ینی،د یهابه کمک معارف و آموزه یعقل

عالم و معلوم، استمداد از منابع شرع مقدس )قرآن،  یناتحاد ب یجادا ی،عقالن یرشد قوا یارائه معارف برا
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 یآموزش، اهتمام در راستا یجهت محک محتوا ینیقرار دادن منابع معارف د یارو سّنت(، مع یاتروا
ذاکره و  یه،)معرفت وهم ینقش حواس باطن یتتقو ( در روند آموزش،یمعرفة النفس )خودشناس

ب مرات یترعا ی،در برنامه آموزش یاتو ادب یخمانند تار یدروس یگاهبه جا یدنمصوره(ف ارتقاء بخش
روند  یتها، رعا، آزمون گمانیستدر یهاگام یندر نخست یدشک و ترد یتشناخت در امر آموزش، اهم

 یانردر ج یو وسعت ذهن ییتوانا یاپیپ یاعتال ی،و برهان یت عقلبه ادراکا یانآموزش از  محسوسات و اع
در روند آموزش، عدم افراط و  یو روان یجسمان هاییتفکر، مدنظر داشتن آمادگ ۀقو یآموزش، ارتقا

مقدمات در آموزش علوم گوناگون، لحاظ کردن درس  و نیازهایشپ یترعا ی،اجبار به انجام اعمال عباد
آموزش  ینددر فرآ یانهگراعقل یبر محتوا یوستهپ یدها، تأکرشته ۀن درس مشترک در همبه عنوا یروانشناس

گاه یهاعدم مخالطت و مجالست با حلقه ی،درس یزیرو برنامه از  یانبه مترب یقدرت و فساد، دادن آ
 (، اتصال عقل مستفاد با عقل فعال.یبکارفاسد و فر ی)الگوها وغگوو در یادش یانمدع یهادام

است: روش  یربه شرح ز یعقالن یتترب یهاحاصل از نقاط اشتراک در قلمرو روش یامدهایپ 
 یفایا اینقش  ی)مختلط(، روش باز یآموزش، روش چند حس یاندر جر یشترب یانتزاع یممفاه یریبکارگ

 ی،آموزروش حکمت ی،روش آموزش همگان یندی،فرا یسروش تدر یمکشف مفاه یسنقش، روش تدر
 عییطب هاییدهبا پد یکنزد ییروش آشنا یاس،روش استدالل، روش استقراء، روش ق له،سئروش حل م

روش  ی،روش کاوشگر ی،(، روش گردش علمیا)روش مشاهده یمبه شکل مستق هایدهپد ۀو مشاهد
 ی،تشافروش اک ی،ارشته ینروش کاربرد حواس پنجگانه، روش آموزش ب یس،تدر یندبر شهود در فرآ یهتک

 یلی،تحل ریگییمبر تفکر و تصم یمبتن یسروش تدر یت،بر خالق یمبتن یسهنر، روش تدر شوزروش آم
 یۀبر نظر یمبتن یس(، روش تدریذهن -شهود یمهن -مراحل سه گانه )شهود یقروش آموزش از طر

 ،ینیگزروش خلوت ی،عمل یشمعلم(، روش نما یلۀبه وس یس)تدر یسنت یسفراشناخت، روش تدر
گاهروش مراقبه و ذهن ،سخروش پرسش و پا روش  ی،روش بارش مغز یع،وقا ۀروش ثبت روزان ی،آ

 روش ی،زدگاز رفاه یروش قناعت و دور یری،روش مقابله و جهاد با نفس، روش پندپذ پردازی،یعهبد
روش برهان  ی،علم ی(، روش کاوشگریشگاهی)آزما یشیپروژه، روش آزما یاروش واحد محور  یه،تزک

 .یو عمل یو سلوک نظر یرنظم خلقت جهان( و روش س یدند یقاز طر یعرفت الهبه م یدننظم )رس
 مشتمل بر:  یعقالن یتترب یهاحاصل از نقاط افتراق در قلمرو روش پیامدهای

مربوطه، روش تجسم و تجسم خالق،  ینآن با دادن تمار یفو توص یذهن یرتصاو یختنبرانگ روش
 ادآورییروش  یخ،حل مسئله و تفکر نقادانه، روش تفکر در تارروش  ی،تصور و تداع ۀروش فعال کردن قو
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از عالمان اهل  یرویدر امور، روش پ یشی(، روش دوراندین)نماد یشیروش نما ی،اله یهانعمت
 یها)دانش ی)استفاده از مثال(، روش آموزش علوم حصول ییروش الگو یی،گوروش قصه یرت،بص

 یهافرهنگ اتحاد عالم و معلوم در عرصه یدنبخش یّر روش تس ی،ا(، روش آموزش برنامهیحصول
روش آموزش  ی،عمل یتروش ترب ی،برتر در زندگ یالگوها یروش معرف یران،فراگ یگوناگون زندگ

وش (، ریقیعبادت )عبادت حق یقاز طر یباطن یقوا یتو تقو یب، روش ذکر و مراقبه، روش تأدیارهامع
 روش استقراء، روش یاس،روش ق یر،فراگ یبرا یذهن یمعما یکشک و طرح  یجادروش ا یخ،تفکر در تار

ژه پرو یفجو دوستانه در آموزش، روش تعر یجادو ا یآموزش فعال، روش پرسش و پاسخ، روش مشارکت
 یاه)ورزش یروش انجام حرکات ورزش یلی،سؤاالت تحل یریروش بکارگ یران،فراگ ی)واحد کار( برا

نماز، روش ارتباط  یژهعبادات بو ۀجذاب دربار یهال داستان( قبل از شروع آموزش، روش نقیهواز
ز ا یفهرست ینو تدو یهروش ته ی،اله یهابه نعمت یروش توجه دادن مترب ی،کودکان با اماکن مذهب

روش  یاز،مورد ن نیازهاییشپ ینتأم یمنابع برا ینبهتر ینشروش گز ی،در آن رشته علم نیازیشمطالب پ
ها، روش رشته یۀدر کل یرستاندب یهفتگ یدرس ۀدر برنام ین درس روانشناسروش گنجاند یازسنجی،ن

 یزی،گرطاغوت ش، رو«محورمسئله» یسو ذهن، روش تدر یبا موضوع روانشناس هایییشهما یبرگزار
 آن. یمتعل یقنفس و روش استکمال نفس ناطقه )عقل مستفاد( از طر یۀو تزک یبروش تهذ
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 ــــــــــــ منابعـــ 
 .یرکبیر. تهران: انتشارات امیمنطق و معرفت در نظر غزال(. 1939) ینغالمحس ینانی،د یمیابراه .1

رشد. تهران: ا یکارشناس نامهیان. پاینیامام خم یشهاند یبر مبنا یعقالن یتترب یالگو یینتب(. 1901) یاسر اصالنی، .0
 .یدانشگاه عالمه طباطبائ ی،و روانشناس یتیدانشکده علوم ترب

 .یاب. تهران: انتشارات افراسالمللینو ب یقیآموزش و پرورش تطب تحول دانش یختار (. 1933احمد ) ده،آقازا .9

 .یو فرهنگ ی. تهران: علمیرانا یاسالم یجمهور  یتو ترب یمبر فلسفه تعل یدرآمد(. 1913خسرو ) باقری، .0

 یو مبان یتو ترب یمبر تعل یمدرآ(. د1911رحمان پور، محمد ) ی؛رضاعل ی،نوروز ی؛حسن عل ی،نصرآباد بختیار .5
 .0، شماره 0سال  ،یاسالم یتترب .یغزال یدگاهآن از د

 .0-9، شماره معرفت ینهآ. و رنه دکارت یشک امام محمد غزال یسهمقا(. 1915) یازکر نژاد،بهار .1

در  یتترب یشمجموعه مقاالت هما. در: یدر سخنان امام عل یعقالن یتترب یهاروش(. 1930) یدسع بهشتی، .3
 .یاسالم یت. نشر تربیو کالم امام عل یرهس

 یمتعل هیحکمت متعال یه)نظر یهحکمت متعال یبر مبنا یاسالم یتو ترب یمفلسفه تعل یه(. نظر1901) یدسع بهشتی، .1
 .31-93، ص19، شماره00، سال قبسات. یشناسو روش یشناس(؛ مفهومیتو ترب

 ،ییحکمت صدراو مالصدرا در مورد موانع شناخت.  یکنب یدگاهد یسه(. مقا1909زهره ) یانی،فاطمه؛ تواز ترکاشوند، .0
 .59-90، ص1، شماره9سال 

 .0. قم: انتشارات اسراء، جیه، شرح حکمت متعالمختوم یقرح(. 1910عبدالله ) ی،آمل جوادی .19

 . تهران: انتشارات سمت.یدر علوم انسان یقبر روش تحق یامقدمه(. 1930محمدرضا ) نیا،حافظ .11

 .یام. قم: انتشارات قانسان و قرآن(. 1911حسن ) ی،آمل دهزاحسن .10

، 91شماره ،ینید یشهاند. یناز منظر صدرالمتأله یشناس(. ارتباط وجود1909فاطمه ) یان،الله؛ صادق حقیقت، .19
 .101-135ص

 ینیآو نقد منابع معرفت از نظر صدرا و دکارت.  ی(. بررس1901) ینالدحسام ی،مومن ین؛عبدالحس خسروپناه، .10
 .01-3، ص01شماره  یازدهم،، سال حکمت

بودن موانع  یدرباره درون یابوحامد غزال یدگاهد ی(. بررس1901حسن ) یدس ی،اردکان یاسالم ین؛حس ی،آباد خندق .15
 .100-195، ص30سال نوزدهم، شماره  ،یکالم یفلسف یهاپژوهش. یتحقق فعل اخالق یعمل

 یعقالن یتترب ینظر یالف(. ارائه الگو1901اکبر ) ی،صالح کشاورز، سوسن؛ ید؛سع ی،بهشت یرین؛ش رشیدی، .11
و  میتعل یمسائل کاربرد. یمقرآن کر یشناختمعرفت یبراساس مبان یو عموم یجهت نظام آموزش و پرورش رسم

 .91-3، ص0، شماره 0سال  ،یاسالم یتترب

 هاییانبن یقیبتط یلب(. تحل1901اکبر ) ی،کشاورز، سوسن؛ صالح ید؛سع ی،بهشت یرین؛ش رشیدی، .13
 .11، شماره  0سال  ،ینعقل و د. یآمل یو استاد جواد یاستاد مطهر هاییدگاهبراساس د یشناختمعرفت

 .9. تهران: انتشارات سمت، جآن یو مبان یتو ترب یمدانشمندان مسلمان در تعل یآرا(. 1911بهروز ) رفیعی، .11

. قم: مرکز چاپ و یرکگور یو ک یمحمد غزال یدگاهاز د ینینقش عقل در معرفت د(. 1910محمد داود )  سخنور، .10
 .یهحوزه علم یاسالم یغاتنشر دفتر تبل

ارشد.  یکارشناس نامهیان. پایامام محمد غزال یدگاهاز د یشناسمعرفت یمبان(. 1909) یمصطف الدینی،شمس .09
 .ینور، دانشکده علوم انسان یامتهران: دانشگاه پ

. ترجمه محسن (یه)کسر اصنام الجاهل یانعرفان و عارف نما(. 1931) یممحمد بن ابراه ینصدرالد شیرازی، .01
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 . تهران: نشر الزهراء)س(.یدارفرب

. ترجمه جواد مصلح. تهران: یهالشواهد الربوب یرترجمه و تفس(. 1919) یممحمد بن ابراه ینصدرالد شیرازی، .00
 انتشارات سروش.

 ءیا: داراالحیروت. باالربعه یهاالسفار العقل یف یهلمتعالالحکمه ام(. 1011) یممحمد بن ابراه ینصدرالد شیرازی، .09
 .1التراث، ج

ارشد. دانشکده علوم  یکارشناس نامهیان. پایمطهر  یدشه یدگاهاز د یعقالن یتترب یبررس(. 1901) یممر عشوری، .00
 دانشگاه اصفهان. ی،و روانشناس یتیترب

 «یساخت و کنش اجتماع»رابطه  ییندر تب ی، جستار معرفت یشناسجامعه(. 1919عبدالرضا و همکاران ) علیزاده، .05
 حوزه و دانشگاه. یقم: نشر موسسه پژوهش .«یبشر  یهامعرفت»و 

 ،یو فرهنگ یجم. تهران: انتشارات علم یوخد ینحس یح. تصحسعادت یمیایک(. 1911ابوحامد امام محمد ) غزالی، .01
 .1ج

: یروت. بیحافظ عراق ینبن حس یمعبدالرح یح. تصحینعلوم الد یاءاحق(. 1091ابوحامد محمد ) غزالی، .03
 .9ج ی،دارالکتاب العرب

 : دارالفکر.یروت. بالمنقذ من الضالل ،یمجموعه رسائل االمام غزالق/ الف(. 1011ابوحامد محمد ) غزالی، .01

 : دارالفکر.یروت. بالعمل یزانم ی،مجموعه رسائل االمام غزالق/ ب(. 1011ابوحامد محمد ) غزالی، .00

 : دارالفکر.یروت. بمقاصد الفالسفه ی،مجموعه رسائل االمام غزالق/ پ(. 1011امد محمد )ابوح غزالی، .99

 : دارالفکر.یروت. بینروضه الطالب ی،مجموعه رسائل االمام غزالق/ ر(. 1011ابوحامد محمد ) غزالی، .91

 الفکر.: داریروت. بمشکوه االنوار ی،مجموعه رسائل االمام غزالق/ ز(. 1011ابوحامد محمد ) غزالی، .90

 : دارالفکر.یروت. بمعارج القدس ی،مجموعه رسائل االمام غزالق/ت(. 1011ابوحامد محمد ) غزالی، .99

 : دارالفکر.یروت. بالعلم یارمع ی،مجموعه رسائل االمام غزالق/ث(. 1011ابوحامد محمد ) غزالی، .90

-10، ص 05، شمارهحکمت نییآ.  یهحکمت متعال یدگاهاز د یادراک عقل یین(. تب1900قره باغ، احمد ) غفاری .95
119. 

 ی. تهران: انتشارات علمیتی. ترجمه عبدالمحمد آفلسفه در جهان اسالم یختار  .(1911جر ) یل،حنا؛ خل فاخوری، .91
 .یو فرهنگ

 . تهران: انتشارات سمت.در غرب یتیآراء ترب یرس(. 1911) محمدیعل کاردان، .93

 ترجمه محمدجعفر پاک سرشت. تهران: انتشارات سمت. .یتیو آراء ترب یمکاتب فلسف(. 1919جرالد ال ) گوتک، .91

 ۀفلسفو مالصدرا.  یغزال یدگاهاز د یمان(. ترابط عقل و ا1909الله )روح ی،زوارده یشاکر یحه؛مل یات،ب محمودی .90
 .310-101، ص0شماره  ،یند

 یتترب. یالماز منظر متون اس یعقالن یتترب یهاو روش ی(. مبان1911) یحیی ی،الله؛ صفررحمت مرزوقی، .09
 .5، شماره9سال ،یاسالم

و  یارشد. قم: موسسه آموزش یکارشناس نامهیان. پایدر فلسفه اسالم یشناسمعرفت(. 1933حسن ) معلمی، .01
 .ینیامام خم یپژوهش

 یت. تهران: مرکز مطالعات تربآن یآموزش یهاالبالغه و داللتدر نهج یعقالن یتترب(. 1930حسن ) ملکی، .00
 .یاسالم

پژوهش آن.  یتیترب یامدهایو پ یاز منظر عالمه جعفر یعقالن یت(. ترب1900عارف ) ی،سن؛ پورمحمودح ملکی، .09
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 .00، شماره 09سال  ،یاسالم یتو ترب یمدر مسائل تعل

 .95-90، شماره ذهن. مالصدرا ارزش شناخت در فلسفه(. 1913رضا ) ی،سرکند یصفر ی؛مرتض باقری،میر .00

 ،ینید ۀیشاند. یهمعرفت در حکمت متعال یوجودانگار یۀبر پا یکمعرفت تشک یینتب(. 1905) ینمحمدحس وفاییان، .05
 .100-100، ص 0شماره
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