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é Objective: The purpose of the present research is to understand the educational (practical) 
implications of the idea of Mulla Sadra’s Four Journeys.

é Method: This research was conducted under the qualitative paradigm. The research method is the 
hermeneutic method, and the data collection method is the documentary method.

é Findings: In this research, in the findings section, practical aspects and educational implications of 
Mulla Sadra’s Four Journeys are proposed in specific spheres and under various titles including (1) 
understanding education as a 4-stage journey or 4 journeys with two divine and public directions 
(a guide for educational researchers), (2) presenting an educational method using Mulla Sadra’s 
4-stage logic of Four Journeys in accordance with the idea of Mullah Sadra’s self-evolution 
(model of teacher training) and (3) designing objective journeys corresponding to the spiritual and 
intellectual journeys of those under education as the training method (practical guide for educators). 
In other words, in the structural sphere, using the metaphor of ‘education as journey’, Mulla Sadra’s 
idea of Four Journeys was introduced as the idea in the direction of educational research so that 
it may serve as a practical guide for researchers in the sphere of education. In the methodological 
sphere, the idea of ‘necessary of correspondence of objective, spiritual and intellectual journeys’ was 
proposed; and in the meeting point of the two ideas with the content of Mulla Sadra’s philosophy, 
especially his idea of self-evolution, the ‘educational method using the four phase logic of Mulla 
Sadra’s Four Journeys’ was presented.

é Conclusion: Educational (practical) implications of the idea of Mulla Sadra’s four Journeys (Asfār 
Arba‘a) based on the central idea of “correspondence of Sadra’s Four Journeys and the stages of 
self-development from his point of view”, are drawn in two special areas of the practical guide for 
educators and the educational guide for scholars.
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   چکیده:
é هدف: هدف اصلی این پژوهش ، فهم داللت های تربيتی )كاربردی( ایدة اسفار اربعة مالصدرا است. 
é روش: این پژوهش در ذیل پارادایم كيفی صورت پذیرفته است. روش پژوهش روش هرمنوتيک، 

و روش گردآوری داده ها، روش اسنادی می باشد. 
é یافته ها: در این پژوهش در بـخش یافتـه ها، وجـوه كاربـردی و داللت های تربيتی اسفار اربعة 
 صدرایی در قالب تيترها و عناوین مشخص در زمينه های گوناگون: 1. فهم تربيت به مثابه یک سفِر 
چهارمرحله ای یا چهار ســفر بــا دو جهت حقی و خلقی )راهنمای تربيــت پژوهان(؛ 2. ارائة 
روش تربيتی با اســتفاده از منطق چهار مرحله ای اسفار اربعة صدرایی در تناظر با ایدة تكامل 
نفس مالصدرا )الگوی تربيت مربّی( و 3. طراحِی ســفرهای عينی متناظر با سفرهای روحی و 
فكری در متربّيان به مثابه روش تربيتی )راهنمای عمل مربّيان( مطرح شــده اند.به تعبيری در 
ساحت ساختاری، اســتفاده از استعارة »تربيت به مثابه سفر« و خاّصه ایدة سفرهای چهارگانه 
و چهارمرحله ای مالصدرا به عنوان ایده ای جهت تربيت پژوهی معرفی گردید تا راهنمای عمل 
پژوهشگران عرصة تعليم و تربيت باشد. در ساحت روشی ایدة »ضرورت تناظر سفرهای عينی، 
روحی و فكری«، مطرح گردید و در تالقی دو ایده با محتوای فلسفة صدرایی به ویژه  ایدة تكامل 

نفس او، »روش تربيتی با استفاده از منطق چهار مرحله ای اسفار اربعة صدرایی« ارائه گردید. 
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é نتيجه گيری: داللت های تربيتی )كاربردی( ایدة اســفار اربعة مالصدرا براساس  ایدة محوری 
"تناظر اسفار اربعة صدرایی و مراحل تكامل نفس از منظر او"، در دو حيطة ویژة راهنمای عمل 

مربّيان و راهنمای تربيت پژوهان ترسيم می شود.

واژگان کلیدی:   داللت های تربيتی، اسفار اربعه، مالصدرا

مقدمه
مسئلة اصلی پژوهش به اســتخراج ظرفيت ها و داللت های تربيتِی ايدة اسفار اربعة 
مالصدرا باز می گردد. »اسفار اربعه«، كه امروزه در مباحث حكمت و عرفان مشهور است، 
االربعه نقل كرده و  همان تقريری اســت كــه مالصدرا )980( در ابتدای كتاب االســفار 
دربرخی آثار خود، آن را تشــريح كرده است. اين اسفار عبارت اند از: 1. السفر من الخلق 
الی الحق؛ 2. السفر فی الحق بالحق؛ 3. السفر من الحق الی الخلق بالحق؛ 4. السفر فی الخلق 

بالحق. )حسن زاده، 1390( 
خانی )1397(، در مقاله ای با عنوان »بررسی منطق اسفار اربعه مالصدرا و استفاده از 
آن برای ارائه الگويی فراگير و نوين در تبيين مراحل انديشه عقالنی«، با اشاره به پيشينه 
اسفار اربعه عرفانی به بررسی منطق موجود در آن می پردازد و پس از روشن شدن چيستی 
اسفار اربعه عرفانی اثبات می كند كه مراحل انديشه ورزی مطلوب در حل هرمسئله علمی 
می تواند شامل مراحلی كاماًل مشابه با اسفار اربعه عرفانی باشد. در اين مقاله پس از تبيين 
تفصيلی اين مشــابهت، اسفار اربعه انديشــه در حكمت صدرايی و همچنين اسفار اربعه 
انديشه در مسئله انسان شناســی به طور اجمالی مورد بررسی قرار می گيرد و پس از آن 
به تبيين برخی از احكام عمومی الگوی اســفار اربعه در حيطه انديشه ورزی و مزيت های 

آموزشی استفاده از اين الگوی خاص پرداخته می شود. )خانی،1397(.
فهيم )1394( در مقالة »شناخت تربيت فلسفی انسان از ديدگاه مالصدرا« اين طور 
بيان می كند: »مالصدرا معتقد اســت همان طور كه هــر جوهری در ذات خود متحرك  
است، نفس نيز به عنوان يكی از انواع جواهر، دارای اين نوع حركت است و از پايين ترين 
مراتب خود به ســوی كمال جوهری خود، حركت می كند تا اين كه به تدريج به باالترين 
مراتب جوهری خويش ارتقا می يابد. حركت جوهری از اساســی ترين مفاهيمی است كه 
مالصدرا مطرح كرده و سير استكمالی نفس را بر آن طراحی نموده كه اين نظريه مبنای 
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بسياری از اصول تربيتی است.«. مالصدرا حتی تعريف مفهومی »فلسفه« را هم در ذيل 
»اســتكمال نفس« ارائه می كند و در خصوص فلسفه می فرمايد:» فلسفه، استكمال نفس 
انسانی است به واسطة معرفت حقيقت موجودات و تصديق به وجود آن ها از روی تحقيق 
نه ظن و تقليد. غايت آن نيز تشــبه به باری تعالی و متعلق شدن به اخالق الهی است« 

)فهيم، 1394(
در انديشــة مالصدرا به وفور واژگانی يافت می  شود كه ناظر به  تلقی سفرگونة او از 
 تربيت است. استعمال واژگانی چون»استكمال نفس« و »مقوالت مرتبط با رشد و كمال«،
 »اســفار اربعه«، »ســير و ســلوك«، »حركت جوهری«، »مراتب نفس«، »صيرورت«
همه گواه این مدعاست كه او حقيقت تربيت و كمال نفس آدمی را ذیل مفاهيمی چون سفر 
و حركت می جوید. پيش از مالصدرا نيز كسانی بوده اند كه تربيت را در نسبت با حركت 

و سفر  می جويند و حتی  درنسبت با ايدة اسفار اربعة عرفانی می جويند. 
خواجه نصير الدين طوسی، از جمله نخستين كسانی است كه تربيت را تلويحاً به مثابه 
حركت و سفر مورد توجه قرار می دهد. او در كتاب خود با عنوان اوصاف االشراف، حركت 
معنوی را به شش باب تقسيم كرده است: باب نخست در مبدأ حركت است و آنچه از آن 
چاره نباشد )مانند: ايمان، ثبات و صدق(؛ باب دوم در رفع موانع سير و سلوك )به وسيلة 
توبه، زهد، رياضت و غيره(؛ باب سوم در احوال سالک در طی سير و سلوك )مانند: خلوت، 
تفكر، خوف و رجا(؛ باب چهارم در حاالت مالزم و مقارن )مانند: ارادت، شوق و محبت(؛ 
باب پنجم در حاالت ســانح شده برای امر اهل وصول )مانند: توكل، رضا و توحيد(؛ باب 

ششم در نهايت سير و سلوك )فنا(. )رحيميان، 1397:ص 89(.
همچنين او در مورد رشــد و ســير تكاملی تربيت می گويد: » هر موجودی را كمالی 
است و كمال بعضی از موجودات با وجود مقارن افتاده است و كمال بعضی از موجودات، 
متأّخر از وجود ايشان است و هرچه كمال او از وجود متأّخر بود، هر آينه او را حركتی بود 

از نقصان به كمال.« )فراهانی به نقل از طوسی، 1360(. 
اعرافی، موسوی )1391( در مقاله ای با عنوان »تعريف تربيت و تطبيق آن بر حركت 
فلســفی« در پيروی از خواجه نصيرالدين طوسی، اين تطبيق را به نحو دقيق انجام داده 
است. او فرآيند تربيت را قابل تطبيق بر »حركت فلسفی« دانسته و بر اين باور است كه 

می توان تمامی عناصر »حركت« را بر تربيت تطبيق داد. 
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پاپی، هاشمی، ولوی و صفايی مقدم )1401( در مقاله ای تحت عنوان »الگوی مفهومی 
تغيير درونی مطلوب بر پايه قرآن كريم: استنتاج اصول تربيتی«، در استخراج اصل هفتم 
تربيتی، به فهم تربيت به عنوان نوعی تغيير تدريجی و انســان به عنوان موجودی محرك 
تأكيد می نمايند. ســلطان احمدی، كيهــان )1400( در مقاله ای تحت عنوان » طراحی 
الگوی مطلوب برنامه درسی تربيتدينی در دورة پيش دبستانی«، با تأكيد به تعريف تربيت 
به حركت به معنای خروج از قوه به فعليت، اين شــكوفايی و بالفعل شدن را در ساحات 
گوناگون جنبه هاي گوناگون شخصيتي يعني ابعاد جسماني، عقالنی، اجتماعي، عاطفي، 
اخالقی، ممكن می بينند. غالمی، حســينی )1400(، در پژوهشــی با عنوان »بازنمايی 
تجربه زيســته والدين از چگونگی پاسخدهی به سؤاالت دينی فرزندان مقطع ابتدايی«، 
به مرحله ای بودِن رشد و حركت تربيتی از كودكی به نوجوانی و بزرگسالی اشاره می نمايند 

و بررسی آراء صاحب  نظران در اين زمينه می پردازند.
با توجه به ظرفيت های فهم تربيت در رابطه و نسبت با مفاهيمی چون حركت و سفر  
و نگاه خاص مالصدرا به ايدة اسفار اربعه به مثابه ايده ای ناظر  به سير و سلوك و حركت 
انسان، مسئله و پرسش اصلی اين پژوهش حول استخراج داللت های تربيتی اسفار اربعة 
صدرايی تعريف شــده است. چنان كه مالحظه شد در پژوهش های پيشين به ايدة اسفار 
اربعه به طور جداگانه پرداخته شده است؛ و كمتر به  آن در ربِط مستقيم با مفهوم تربيت 
توجه شده است و پيش از اين، ايدة اسفار اربعة صدرايی به طور خاص به عنوان يک ايدة 
تربيتی مورد توجه قرار نگرفته است و داللت های تربيتی آن استخراج نشده است. درواقع 
به چهار مرحله ای بودن مراتب اســتكمال نفس و سفرهای چهارگانة صدرايی بدون ربط 
مشخص و واضح آن ها با مضامين تربيتی و درك حقيقت تربيت به مانند سفر و حركت  
توجه شده است به نحوی كه موضوع  داللت های تربيتِی اسفار اربعة صدرايی كمتر مورد 
توجه پژوهشگران پيشين بوده است. به عنوان مثال در مقالة خانی )1397(، كه معطوف 
به مراحل چهارگانة انديشــه ورزی با توجه به منطق چهارگانة اسفار اربعه بود، تنها بعد 
آموزشــی و عقالنی - شناختِی ظرفيت های اسفار اربعه مورد توجه قرار گرفته و از نسبت 
كلی آن با امر تربيت و داللت های تربيتی غفلت شده است.  با توجه به اين خالء پژوهشی، 
در اين پژوهش بناســت تا ايدة »اسفار اربعه« ی مالصدرا به عنوان يک ايدة تربيتی مورد 

توجه قرار گيرد و داللت های تربيتی آن استخراج گردد.
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روش پژوهش
پژوهــش حاضر از نظر هدف، كاربــردی و از نظر نوع طرح، كيفی از نوع هرمنوتيک 
مؤلف محور اســت. در هرمنوتيک مؤلف محور، نقش بارز از آن مؤلف است. در اين شيوه، 
تأويل گر عالوه بر تفســير دســتوري بايد تفسير فنی يا روان شناختی را نيز به كار گيرد. 
يعنی از راه مطالعه زندگی نامه و آثار مؤلف و اين كه در چه دوره و زمانه اي می زيســته 
اســـت، به ذهـنيت او پـی بـرد و به كـمک هـا آن معنـاي متن )اثـر مؤلف( را دريـابـد 

)واعظی، 1386 :91(.
در پژوهش پيش رو، گردآوری و تجزیه و تحليل داده ها با اتكا به اسناد موجود در زمينة 
ايدة اسفار اربعة مالصدرا در نسبت با ساير آراء او صورت گرفته است. بدين صورت كه محققان 
خود به عنوان ابزار تحقيق با مراجعه به اســناد و مدارك كه شامل نوشته ها و تحليل های 
انجام گرفته پيرامون تربيت در آثارمالصدرا است؛ تربيت را به مثابه سفر در همسـفری مربّی 
و متربّی درك می نماينـد و در ايـن مسـير از اسفار اربعة مالصـدرا )محور نمونة پژوهش( 
 بهره می برند. شــايان ذكر است كه محققان ســعی می كنند تا با مقايسه مستمر داده ها
 به مجموعة مقوله های مورد نظر دســت يابند و به شــيوة نمونه گيری هدفمند، با توجه

به قاعدة حداكثر تنوع و رعايت اصل اشباع شــدگی در انتخاب نمونه عمل كنند. محققان 
با رفت و برگشت و مقايسة مســتمر ميان داده ها، به داللت های تربيتِی مستخرج از اسفار 
اربعة مالصدرا دســت می يابند. همچنين در پرتو اين  روش تفسيری- هرمنوتيكی، درك 
استعاری تربيت به مثابه سفر با تفسيری ميان بافتی با توجه به منابع مختلف دينی، عرفانی،  
فلسفی محقق می گردد.  اميد است پژوهش پيش رو با دستاوردهای روشی ای كه می تواند 
داشته باشد؛ محققان را به وضعيت روشی مطلوب و كشف روش های نوين در فهم تربيت 
 هدايت كند. روش مذكور شــايد شــبيه روش خاص مالصدرا در كتاب اسفار اربعه باشد.

در واقع در پاســخ به پرســش پژوهش، با مطالعة كلی اسفار اربعة مالصدرا به عنوان نمونة 
هدف، ظرفيت های آن را در ارائة داللت های كاربردی تربيتی می سنجيم.

تحقيق هرمنوتيكی پديدارشناختی با استفاده از ديدگاه هوسرل در بررسی پديده های 
تربيتی از قبيل رابطة معلم و شاگرد، تحليل فرآيند تدريس، تبيين چيستی و چگونگی 
يادگيری راهگشاست )رهنما،1391: 61( در اين پژوهش با به كارگيری روش هرمنوتيک 
مؤلف محور، نقش اصلی به مؤلف اسفار اربعه يعنی شخص  صدرالمتالهين داده شده است. 
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به اين صورت كه با مطالعه وتمركز بر زندگی نامه و تناظر و ترتيب سفرها و آثار مالصدرا 
)چنان كه بخشــی از آن پيش از اين درمقدمه ذكر شــد. به تعبيری با تلقی هرمنوتيكی 
مؤلف محور با توجه به دوره و زمانة زيست مالصدرا به ذهنيت او پی برده شد و داللت های 
تربيتی و كاربردی اسفار اربعه )به عنوان متن مؤلف( از مسير بررسی تجربه های زيسته و 
اسفار اربعة شخصی مالصدرا، فهم گرديد. الزم به ذكر است با توجه به محوريت شخص 
مالصدرا و رويكرد هرمنوتيكی مؤلف محور، در مســير گردآوری داده ها از اسناد و متون 
معطوف به ديدگاه ها و زندگی نامة او استفاده شده و با بررسی توأمان و متناظر اين متون  

كلی حاصل شده است. فهم 

یافته های پژوهش 
در اين بخش ابتدا داللت های تربيتی كاربردی ايدة اسفار اربعه به صورت تيتروار ذكر 
می گردند و سپس به تشريح و توضيح هر يک خواهيم پرداخت. به جهت تفكيک مقدمات 
هر قســمت از نتايج آن بخش، در ذيل هر تيتــر دو عنوان مقدمات بحث و نتايج بحث 

آورده شده است.
1. فهم تربيت به مثابه يک سفِر چهار مرحله ای يا چهار سفر با دو جهت حقی و خلقی 

)راهنمای تربيت پژوهان(
 2. ارائــة روش تربيتی با اســتفاده از منطق چهار مرحله ای اســفار اربعة صدرايی

در تناظر با ايدة تكامل نفس مالصدرا )راهنمای عمل مربّيان(
3. طراحِی ســفرهای عينی متناظر با سفرهای روحی و فكری در متربّيان به مثابه 

روش تربيتی )راهنمای عمل مربّيان(

  1.   فهم تربيت به مثابه یک سفِر چهار مرحله ای یا چهار سفر با دو جهت 
حقی و خلقی

 مقدمة بحث: 
با نظر به ايدة اســفار اربعة مالصدرا در می يابيم كه نوعی تلقِی سفرگونه و مبتنی بر 
سير و سلوك از تربيت و روند تكامل انسان در نظر داشته است چنان كه در مقدمة  كتاِب 
اسفار بعد از شرح مراحل سير و سـلوك عرفانی - فلسفی خود، در تطبيق اسفار تكوينی 

و اسفار تدوينی خويش، اين گونه بيان می كند: 
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»بدان كه ســالكان از عارفان و اوليای الهی را چهار ســفر است: نخست سفر از 
خلق به حق، دوم ســفر در حق- به حق  )جهت حقی(- . سوم كه مقابل اول است 
 از حق به خلق - به حق - چهارم كه از وجهی مقابل دوم اســت ســفر در خلق -

به حق -  )جهت حقی( می باشــد. لذا اين كتابم را طبق حركات اينان )ســالكان از 
عارفان و اوليای الهی( در انوار و آثار، بر چهار ســفر ترتيب دادم و به نام: »حكمت 
متعالی در سفرهای چهارگانة عقلی ناميدم« )مالصدرا صدرالمتألهين، 1378: 16(.

چهار مرحله ای ديدن حركت و سفرهای معرفتی و تربيتی انسان ها توسط مالصدرا  
نگارندگان و همچنين ايدة تشبيه تربيت به سفر يا از زاوية ديگر اين همانی سفر، تربيت 
و حركت و انطباق عناصرو اركان تربيتی با ايعاد مختلف سفر )مثل همسفر، موانع سفر، 
 مســافر، مسير سفر، مسافت سفر( به پيش از مالصدرا و ذخاير عرفانی ما باز می گردد.
 شــايان ذكر است برخی انديشــمندان معاصر از جمله اعرافی و موسوی )1391( نيز
 بــه احيای ايــن ايده پرداخته انــد. اعرافی و موســوی)1391( در مقالــه ای با عنوان
 »تعريف تربيت و تطبيق آن بر حركت فلسفی« اين تطبيق را به نحو دقيق انجام داده است.

او فرآيند تربيت را قابل تطبيق بر »حركت فلســفی« دانســته و بر اين باور اســت كه 
می تــوان تمامی عناصر »حركت« را بر تربيت تطبيــق داد. بدين معنی كه تربيت نيز 

همانند حركت:
1. مبدايی دارد كه وضعيت آغازين متربّی است؛

2. به نهايت و مقصدی ختم می  شود كه همان شكوفايی استعدادها و اصالح صفات 
و رفتار ناشايست است؛

 3. مقداری دارد كه همان مقدار تغييرات حاصل شده در وجود متربّی است كه با زمان
سنجيده می شود؛

4. دارای موضوعی به نام انسان متربّی است؛
5. محرك و فاعلی در تحقق آن سهم دارد كه انسانی ديگر به نام مربّی است؛

6. و سرانجام تربيت مانند حركت در مسافت نمود می كند كه همان ابعاد وجودی 
متربّی اســت كه مورد تغيير و تحول قرار می گيرد، هر چند مسافت در تربيت با 

مسافت در حركت به طور كامل تطابق ندارد.
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مربّی

تغييرات

متربّی

اصالح 
شكوفایی
استعدادها

 استعداد 
بالقوه

مسافت

فاعل

مقدار

موضوع

مقصد

مبدأ

تربيت حركت

 ابعاد 
وجودی
متربّی

شكل1. تطبيق عناصر حركت فلسفی بر تربيت

با توجه به تحليل فلســفی تربيت  او در مقالــه  اين گونــه نتيجه گيری می كند كه: » 
و تطبيــق آن بر مفهوم حركت، می توان آن را بدين صــورت تعريف كرد: تربيت عبارت 
اســت از »فرآيند ياری رســانی به متربّی بــرای ايجاد تغيير تدريجی در گســتره زمان 
درســاحت های بدنی، ذهنــی، روحی و رفتاری كه به واســطه عامل انســانی ديگری 
)مربّی( به منظور دستيابی به كمال انسانی و شكوفاسازی استعدادهای او يا  بازدارندگی 
و  اصــالح صفــات و رفتارهايش صورت می گيرد. با چنين تطبيقی روشــن شــد كه 
 مقوالت حركت همان ســاحت های تربيت اند و دامنه فعاليت های تربيتی روشــن شد.« 

)اعرافی، موسوی، 1391: 28-7(.
درواقع در انديشة مالصدرا به وفور واژگانی يافت می  شود كه ناظر به تلقی سفرگونة 
او از تربيت است. استعمال واژگانی چون »استكمال نفس« و »مقوالت مرتبط با رشد و 
كمال«، »اسفار اربعه« ، »سير و سلوك«، »حركت جوهری«، »مراتب نفس«، »صيرورت« 
همه گواه اين مدعاست كه او حقيقت تربيت و كمال نفس آدمی را ذيل مفاهيمی چون 

سفر و حركت می جويد.
فهيم، عظيمی و دولت آبادی )1394( در مقالة »شــناخت تربيت فلســفی انسان از 
ديدگاه مالصدرا« به نقل از زكوی )1383( اين طور بيان می كند: »مالصدرا معتقد است 
همان طــور كه هر جوهری در ذات خود متحرك اســت، نفس نيز به عنوان يكی از انواع 
جواهر، دارای اين نوع حركت اســت و از پايين ترين مراتب خود به سوی كمال جوهری 
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خود، حركت می كند تا اين كه به تدريج به باالترين مراتب جوهری خويش  ارتقا می يابد. 
حركت جوهری از اساسی ترين مفاهيمی است كه مالصدرا مطرح كرده و سير استكمالی 
نفــس را بر آن طراحی نموده كه اين نظريه مبنای بســياری از اصول تربيتی اســت.«. 
مالصدرا حتی تعريف مفهومی »فلســفه« را هم در ذيل »استكمال نفس« ارائه می كند 
و در خصوص فلســفه می فرمايد:» فلسفه، استكمال نفس انسانی است به واسطة معرفت 
حقيقت موجودات و تصديق به وجود آن ها از روی تحقيق نه ظن و تقليد. غايت آن نيز 

تشبه به باری تعالی و متعلق شدن به اخالق الهی است« )فهيم و همكاران، 1394(

 نتيجة بحث )داللت كاربردی برای تربيت پژوهان(: 

فهم تربيت به مثابه سفر و انطباق عناصر و اركان تربيتی با اركان و عناصر حركت و سفر 
با توجه به منطق چهار مرحله ای اسفار اربعة مالصدرا، از تكثر واژگانی عرصة تربيت پژوهی 
می كاهد و در ميان تكثر منابع معرفتی معطوف به موضوع تربيت، نوعی هم زبانی را ميسر 
می نمايــد. به نحوی كه تربيت پژوهان و مربّيان و متربّيان، اركان تربيت را حول مفهومی 
واحد مثل سفر درك می كنند و تربيت را در همسفری مربّی و متربّی می جويند و موانع 
و مراحل سفر و حركت را به عنوان موانع و مراحل تربيت معرفی می نمايند. به اين ترتيب 
ارائة تعريف از اركان تربيت حول محور مفهوم سفر و حركت ميسر می شود چنان كه مربّی 
را به محرك و همسفر و متربّی را متحرك و مسافر و مسير سفر را به عنوان مسير تربيت 
معرفی می نماييم و از تعاريف كليشه ای و حفظی در زمينة اركان تربيتی پرهيز می كنيم. 
درك تربيت به مانند نوعی سفر جهت دار )با وساطت مفهوم حركت(، می تواند الهام بخش 
انواع فعاليت های پژوهشــی تربيتی باشد و مرحله ای )در اينجا چهار مرحله ای( ديدن آن 
تبيين كنندة مراحل رشد و آموزش متربّيان در نسبت با مربّيان خواهد بود كه می تواند 
داللت تربيتی  جهت دهندة پژوهش های آتی باشد. در ادامه مستندات مربوطه در كشف اين 

كه بيشتر ويژة تربيت پژوهان است آورده شده است.
درادامه به نظر می رســد ميان ايدة اسفار اربعه )ســفرهای چهارگانه( مالصدرا و 
مراحــل تكامل نفس از منظر او، تناظر وتطابقی ضمنی وجود دارد كه با توجه به اين 
تطابق می توان داللت های تربيتی متكی به ســفرهای چهارگانة تربيتی را اســتخراج 

نمود. 
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  2.   ارائة روش تربيتی با استفاده از منطق چهـار مـرحله ای اسـفار اربعـة 
صدرایی در تناظر با ایدة تكامل نفس مالصدرا )راهنمای عمل مربّيان(

 مقدمة بحث: 
براســاس ديدگاه مالصدرا، هنگامی كه طفل به دنيــا می آيد، نفس او در درجة نفوس 
حيوانی اســت )مصلح، 1352: 155( تا آنكه به بلوغ و رشد صوری برسد )پانزده سالگی( 
)صدرالمتألهين، 1371: 907(. در آن حال حيوان بالفعل و انسان بالقوه است. هنگامی كه او با 
نيروی فكر به جستجوی حقيقت رفت، انسان بالفعل خواهد شد و اگر اين نيرو در وی تكامل 
 يافت و به سرحد رشد معنوی رسيد و ملكه استنباط و فضائل انسانی در وی به نحو اكمل

تحقق يافت )حدودچهل سالگی(. چنين شخصی را انسان نفسانی بالفعل و ملكوتی بالقوه 
می خوانند. صدق اين عنوان نيز تا زمانی است كه به مرتبة تجرد كامل نرسيده باشد؛ چون 
 نفس آدمی دگرگون پذير است و از عالم خلق به عالم امر و مجردات منتقل می شود و باتحول

جوهری آن، وجودش عقلی و مجرد می گردد كه عالی ترين مرحلة تجرد است. نفس انسانی 
در آغاز امر، نسبت به علوم ومعارف از هر جهت بالقوه است كه در اين حال »عقل هيوالنی« 
گفته می شود. سپس به واسطه درك اوليات به مرتبه عقل بالملكه و به واسطه درك كليات و 
قدرت تفكر و استنباط، به مرتبه عقل بالفعل نائل می گردد؛ ولی در اين حال هنوز به درجه ای 
نرســيده كه همواره مســتحضر همه صور عقلی و مالزم جميع مسائل علمی باشد؛ بلكه 
ادراك صور عقلی و اســتنباط مسائل كلی در اين حال، بسته به ارادة نفس و توجه اوست؛ 
ولــی هنگامی كه به طور كلی و دائمی متوجه علم عقول كلی گرديد و اتصال كامل يافت و 
 حقايق را به چشم ملكوتی در ذات خويش يا در ذات مبداء عقالنی خود مشاهده كرد، او را 
»عقل بالمســتفاد« نامند. در اين هنگام اين نوع از حيوان كه در پيكر انسان ظهور نموده 

است، به نهايت درجه كمال انسانی نائل می گردد )صدرالدين شيرازی، 1371: 907(.
 ، نوروزی)1389( در پژوهشــی با عنوان »پيامدهای تربيتی نفس از منظر مالصدرا« 
مراحل و اصول تعليم و تربيت صدرايی را با توجه به مراحل تكامل نفس از منظر مالصدرا 

استخراج نموده است. 
جداول 1 و 2 كه شامل مراحل تعليم و تربيت با توجه به تناظر اسفار اربعة مالصدرا 
و مراحل تكامل نفس از منظر او را كه برگرفته از جدول مراحل تعليم و تربيت )نوروزی، 

1389: 104( هستند، آورده شده است.
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جدول 1. اصول تعليم و تربيت از منظر صدرا )نوروزی، 1389: ص57(

اصول تعليم وتربيت نظر فلسفی

é پرورش قوای حسی جسمانيه الحدوث بودن نفس 

é استمرار تعليم و تربيت
é تغيير، اصالح و بازآفرينی

é تدريجی بودن تعليم و تربيت
حركت جوهری  نفس 

é پرورش توأم جسم و نفس رابطه اتحادی نفس و بدن

é جامعيت
é تناسب

وجود مراتب مختلف نفس

é تعقل روحانيه البقا بودن نفس و تجرد عقالنی مبنای كمال نفس

 تناظراسفار اربعه با مراحل تكامل نفس در اندیشة مالصدرا: 
با توجه به آن چه بيان گرديد؛ در پژوهش های پيشــين )نوروزی، 1389(، به مراحل 
تكامل نفس و ســفرهای چهارگانه )اسفار اربعة صدرايی( به طور جداگانه نگريسته شده 
اســت و تناظر اين دو مؤلفه در راستای اســتخراج داللت های تربيتی كاربردی و روش 
تربيتی كمتر مورد توجه بوده و مورد غفلت واقع شــده اســت. بنابراين در اين پژوهش 
درصدد هســتيم تا داللت های تربيتی  ايدة اســفار اربعة مالصــدرا را با توجه به تناظر 
ســفرهای اربعه و مراحل تكامل نفس استخراج نماييم كه مكمل دستاوردهای پژوهشی 
پيشــين باشد. در شكل 1 مدل تناظر ايدة اســفار اربعة مالصدرا و مراحل تكامل نفس 
ازمنظر او جهت استخراج داللت های تربيتی)ساختار كلی( با توجه به پيشينه پژوهشی 

ارائه شده است. 
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جدول 2. مراحل تعليم و تربيت با توجه به تناظر اسفار اربعة مالصدرا و مراحل تكامل نفس 
از منظر او- برگرفته از جدول مراحل تعليم و تربيت )نوروزی، 1389: 57(

انعقاد نطفه تا تولد نفس نباتی

é مرحلة حس- حركت و تخيل
   )تولد تا 15 سالگی(

é نفس حيوانی 
   )عقل هيوالنی و بالملكه(

مرحلة تمهيد
)پيش از سفر و سفر اول(

é مرحلة تربيت عقالنی وتهذيب نفس
   )از 15 تا 40 سالگی(

 é انسان بالقوه 
)عقل بالملكه(

مرحله اعتدال و اعتال
)سفر دوم و سوم(

é تجرد عقالنی  é انسان بالفعل  
)عقل بالفعل(

حضور به عنوان مربّی
)سفر چهارم(

 نتيجة بحث: 
 )داللت كاربردی برای مربّيان-  ارائة روش تربيتی چهار مرحله ای- حسی- عقلی-  دینی-  عملياتی(  
در مربّی می تواند با اســتفاده از ايدة تربيت چهار مرحله ای متناسب با سنين رشدِی 
متربِّی در حال تكامل از دورة پيش از سفر تا سفر چهارم، به طراحی روش تربيتی و محتوای  
آموزشــی متناسب با وضعيت متربّی در هر مرحله بپردازد. طبق مستنداتی كه در ادامه 
آورده شده، مربّی در روند تربيت متربّی با چهار مرحله و سفر تربيتی مواجه است. تطبيق 
تقســيم بندی كلی دوره های تكامل نفس با ســفرهای چهارگانة  صدرايی و فعاليت های 
 كلی ويژة هر دوره در پژوهش های پيشــين آورده شــده اســت؛ اما انطباق اين مراحل

و سفرها  با سنين رشدی، پيشنهاد ويژة اين پژوهش برای پژوهش های آتی است كه با 
توجه به زندگی شخصی مالصدرا )به عنوان يک مثال( در نظر گرفته شده است. 

نوروزی )1389( در پژوهشــی با عنوان »پيامدهای تربيتی نفس از منظر مالصدرا«، 
مراحل و اصول تعليم و تربيت صدرايی را با توجه به مراحل تكامل نفس از منظر مالصدرا 
اســتخراج نموده است.دورة پيش از سفر )دورة جنينی( و دورة ويژة سفر اّول )از ابتدای 
تولد تا 15 سالگی - با توجه به مثالی از زندگانی مالصدرا( را دورة تمهيد وآمادگی برای 
درك متكثرات عالم و پرورش قوای حسی و جسمانی بدن می داند. در اين مرحله مربّی 
بر حضور متربّی در طبيعت و مخلوقات برای درك وجودات متكثر واســتفاده از حواس 
پنجگانه برای مشاهدات دقيق تأكيد می نمايد تا متربّی به تدريج، ظرفيت درك مفاهيمی 
چــون وجــود و حركت در پس امور متكثر و به ظاهر ثابت را بيابــد. در اين دوره متربّی 
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تدريجــاً از حيات نباتــی و حيوانی فاصله می گيرد و در مراحل تكامل نفس به ســبک 
زندگی و حيات انســانی نزديک می شود و از وجود و حقيقِت واحِد در پس امور متكثر و 
حركت پرســش می نمايد. از باب واژگان مرتبط با ايدة تكامل نفس، دورة پيش از ســفر 
و ســفر اول دورة تمهيد و جسمانيه الحدوث بودن نفس نام دارد و نفس متربّی با هدايت 
مربّی و پرورش قوای حســی به ســمت روحانيه البقا بودن حركت می نمايد. در مرحله و 
ســفر دوم وسوم )از 15 سالگی تا 40 سالگی( نفس از دورة تمهيد عبور می كند و دورة 
اعتدال و اعتال وارد می شود. مربّی در اين دو سفر به تربيِت عقلی و تهذيب نفس متربّی 
اهتمام می ورزد. متربّی در اين مرحله يک انســان بالقوه است و به درك مفاهيم فلسفی 
و عقالنــی نائل می گردد. او همچنين به تعادل ميان امور حســی و امور عقلی با كمک 
 مربّی و درك اتحاد نفس و بدن راه می يابد و در سفر دوم و سوم بعد از درك امور عقلی

والعلل )باری تعالی( و آشنايی  با محوريت مفاهيمی چون وحدت و عليت، به شناخِت علت 
بــا مفاهيم توحيدی و دينی راه می يابد. بنابر ايــن ايده، تربيت دينی و توحيدی به طور 
خاص درسفر دوم و ســوم مطرح می گردد )به عنوان مثالی از زندگی شخصی مالصدرا، 
بر اين الگوی پيشــنهادی پيش  از آشنايی با امور حسی و  حدود 15 ســالگی(. يعنی بنا 
 امور عقلی )سفر اول و دوم( انتقال گستردة مفاهيم دينی و تربيت دينی به معنای عام آن

)تا پيش از 15 سالگی(، بی فايده است و متربّی را از مسير سفر دور می نمايد. دورة ويژة 
سفر چهارم )از 40 سالگی- دورة حضور متربّی به عنوان مربّی(، متربّی ديگر از دو مرحلة 
تمهيد واعتدال گذشــته و از نفس نباتی و حيوانی عبور كرده  و انســان بالفعل وآمادة 
دريافــت رســالت مربّی گری خواهد بود. با توجه به مثالــی از زندگی مالصدرا اين دوره 
مقارن با 40 سالگی متربّی می باشد. شخص مالصدرا در حدود 40 سالگی از سفر چهارم 
برای هدايت خلق باز می گردد. مربّی در اين ســن به متربّی نشــانی از كفايت و لياقت 
جهت مربّی گری اعطا می نمايد و رسالت خود را به صورت عملياتی و حرفه ای به او واگذار 
می كنــد؛ به اين صورت كه مربّی در اين مرحله متربّی خود را كه به تعبيری آمادة مربّی 
شدن است به ميان خلق باز می گرداند و به عنوان مربّی جايگزين به متربّيان خود معرفی 
می نمايد تا با بينش حاصل شده از سفرهای قبلی با جهت حقی اين بار به خلق باز گردد و 
دستگير و مربّی ساير متربّيان شود و از تجربيات سفرهای پيشين خود بگويد. اين مرحله 
را از اين جهت مرحلة عملياتی ناميديم كه به مهارت های مربّی در ارتباط عملی با خلق و 
به كارگيری ابعاد نظری حاصل از مراحل قبلی باز می گردد )رهاوردی برای تربيت مربّی(. 
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قطعاً اين امر در همسفری مربّی و متربّی و در رابطه ای شخصی و دو طرفه ميان مربّی و 
متربّی محقق می شود و نه در ساختاری عمومی و توده ای. 
در ادامه مستندات مربوط به ايدة فوق آورده شده است.

حركت جوهری نفس
é از 16 تا 40 سالگی - عقل  بالفعل

é سفر دوم و سوم - متربّی
é سفر در حق با حق

 é انسان نفسانی  بالفعل 
و ملكوتی بالقوه

é نفس نباتی
é پيش از سفر
é دوران جنينی

 é نفس حيوانی كودكی 
تا حدود 15 سالگی )بلوغ صوری(

é عقل هيوالیی و عقل بالملكه
é سفر اول - متربّی
)سفر از خلق به حق(

é از متكثرات به وحدت

é از 40 سالگی به بعد
é عقل بالمستفاد

é سفر چهارم
é سفر از حق به خلق

é بازگشت به عنوان مربی
é انسان ملكوتی بالفعل

شكل 1. تناظر ایدة اسفار اربعة مالصدرا و مراحل تكامل نفس از منظر او )ایدة محوری مقاله(

بــا توجه به ايدة تناظر اســفار اربعه با مراحل تكامل نفس انســانی، درادامه، وجوه 
كاربردی و داللت های تربيتی اسفار اربعة صدرايی، مورد توجه قرار گرفته است. 

  3.   طراحِی سفرهای عينی متناظر با سفرهای روحی و فكری در متربّيان 
به مثابه روش تربيتی )راهنمای عمل مربّيان(

 مقدمة اول بحث: 
در بحث از تناظر ســفرهای تربيتی به عنوان يــک روش تربيتی، با توجه به بيان خود 
صدرا در ابتدا به مقدمه ای اشــاره می كرديم و از آن نتيجــه ای كلی گرفتيم و آنگاه از اين 
نتيجه كلی، به عنوان مقدمه ای برای ايدة روشــی - تربيتی تناظر سفرهای عينی و فكری 
و روحــی بهره برده ايــم. »....  عالم مثال و عالم ماده، معلول عالم عقل و عالم باال هســتند

)عالم ملكوت( و اگر كسی هنوز عقلش بالفعل نشده است و قدرت مشاهده ملكوت را ندارد و 
به حد كمال عقل نرسيده، چنان كه بتواند عالم حقايق و عالم ملكوت و عقل را مشاهده كند، 
بايد برای محروم نشدن از حقايق، به معلول ها و جلوه های عالم باال كه همان عالم مثال و ماده 



133

119 - 140

فهم داللت های تربیتی )کاربردی(  ایدة اسفار اربعة مالصدرا

ë  سال هفتم
ë  شمارة  3

ë  شمارة پیاپی 24
ë  پاییز  1401

 زهرا لهبی   محمدحسن کریمی   مسعید رحیمیان

است، توجه كند و به آن ها به عنوان حكايتگر عالم باال التفات كند. در اين حالت، او می تواند 
از مشاهده اين معلول ها، به عنوان مخلوقات خداوند و معلول های عالم ملكوت، محروم نماند و 
رفته رفته شايستگی رويت عالم ملكوت را نيز بيابد؛ چون اگر همين مرحله نازل از حقايق را 
نيز ادراك و مشاهده نكند و به عالم ملک و ماده بی توجه باشد، برای هميشه محروم خواهد 
ماند. پس ما دارای علت و معلول و مفيض و مســتفيضی هستيم و ميان اينان نيز ارتباط 
وجود دارد. اگر كســی به علت و مفيض دست نيافت، خوب است معلول و مستفيض آن را 
از اين با بصيرت، به علت و مفيض بنگرد. ثمره  با چشم خيال و ظاهر مشاهده كند تا پس 
اين مقدمه اين اســت كه هر جا روح رفت، بدن و قوای بدنی هم بايد آن را مشــايعت كند 
)اشاره به اصل رابطه اتحادی نفس و بدن(. اگر روح به سمت حقيقت برود، بدن هم بايد او را 
مشايعت كند و به سمت مثال برود و اگر روح به سمت علت و مفيض برود، بدن و قوای بدنی 
نيز او را مشايعت می كنند و به سوی مستفيض می روند. بنابراين، دو بعد وجودی انسان با هم 
سير می كنند؛ بعد عقلی او عالم ملكوت را مشاهده می كند و بدن او نيز موجودات جهانی را 
به عنوان مخلوقات الهی. اين هر دو بعد توجه می كنند تا زودتر به خداوند برســند.پس روح 

المتألهين می گويد: ما به سمت عالم ملكوت و جسم ما به طرف عالم ملكوت می رود. صدرا 
»مگر نمی بينی زمانی كه روح تو به عالم ملكوت روی آورد، بدنت به لرزه می افتد؟ 
اين نشان می دهد كه بين روح و بدن تو و بين حقيقت تو كه كه روح تو باشد و بدن 
تو كه مثال تو باشد، رابطه وجود دارد. بيرون آمدن از خانه سكونت زمينی به سوی 
كعبه مقصود خداوند، زمينه ای اســت برای ســير در عالم معنا. روح، سير به سوی 
عرش الهی دارد و بدن سير به سوی مثال زمينی. بدن با احرام بستن و محروم كردن 
خود از شهوات حيوانی، روح را آماده می كند تا از»بيت نفس« به سوی كعبه مقصود 
و»بيــت اهلّل« حركت كند، آن هم با نيتی خالص و با تجرد تام و خالی كردن بدن 
از لذت ها و آلودگی ها و ســالک در اين مســير با طواف گرد كعبه مقصود و عبادت 
بر آســتان حق، شبيه اشخاص عاليه و عقول كريمه تحت عرش الهی می شود.تمام 
 موجودات در حال عبادت خداوندند. ســالک طريق حج با حركت هايی از سر عشق

و به صورت دورانی، يادآور حركت دوری و شــوقی اســت كه مثال و نمونه حركت 
افالك و عقول و فرشته های مقرب است؛ چون تمام آن ها با عشق و شوق و حركت 
دوری به سمت او در حركت هستند.آغاز سير آن ها از مبدا كل - خداوند تعالی- بوده 

و نهايت اين سير نيز به سمت اوست....« )صدرالمتألهين، سال 1378 ، ص103(.



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

134

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال هفتم
 ë 3 شمارة
ë 24 شمارة پیاپی
ë 1401  پاییز

 مقدمة دوم بحث: 
 )اشاره به تناظر سفرهای شخصی مالصدرا در الگوی تربيتی خاص او به عنوان مثال(                          

زندگی علمی صدرالمتالهين، كه بنا بر مقدمة خود او بر اسفار شامل سه مرحله است، 
با »سفر« بـــه پايتـخت صفويـه )اصفهان( آغـاز می شـود. مالصـدرا در اولـين مـرحـله 
)سفر اول- جهت حقی( از زندگی علمی خود، به تعلم علوم عقلی و نقلی می پردازد. مرحلة 
دوم )سفر دوم - جهت حقی( دوره ای است كه در آن، به علت اوضاع و احوال نامساعدی 
كه مخالفان فلســفه برای او پديد آوردند، كوشــش های علمی خود را، اعم از تدريس و 
تأليف، و در يک كالم علوم رســمی را، رها كرد و بــه عزلت )قريه كهک قم( پناه برد و 
به دنبال آن، از درون متحول شد و يكسره به سير و سلوك و رياضت و مجاهدت و تصفية 
 باطن پرداخت. ثمرة اين مرحله از زندگی او شــهود حقايق عوالم باالســت، به طوری كه 
 حقيقت آن چه قباًل با عقل و برهان درك كرده بود را، در اين دوران، با چشم دل شهود كرد. 
اين مرحله از زندگی علمی مالصدرا كه مقارن با تأليف »اســفار اربعه« است تا پيش از 
چهل ســالگی او پايان می يابد. مرحله سوم و چهارم )سفر سوم و چهارم با جهت خلقی( 
دوره ای است كه در آن، پس از فراگيری علوم عقلی و نقلی و تسلط كامل بر آن ها و پس از 
كشف حقايق عوالم باال، به تعليم حكمت و پرورش شاگردان و به تأليف آثار خود پرداخته 
 اســت. در اين مرحله اســت كه حكمت متعاليه، كه همان نظام فلسفی اوست، در قالب
آثار متعدد و پيش از همه در قالب كتاب بزرگ اسفار متولد شد. )عبوديت، 1392: 40(.

  نتيجة بحث: 
 )طراحی سفرهای عينی متناسب با وضعيت فكری و روحی متربّی- داللت كاربردی و راهنمای      

  عمل مربّی( 

با توجه به مطالب مطرح شــده می توان نتيجه گرفت؛ بنابه الگوی مد نظر مالصدرا 
در زندگی شــخصی و كتب او از جمله كتاب اســفار اربعه، ضروريست مربّيان در تناظر 
بــا وضعيت فكری و روحی متربّيان، برای آن ها ســفرهای عينی طراحی كنند تا متربّی 
قرار گرفتن در موقعيِت عينی و واقعی، آمادة ســفرهای روحی و فكری شود. چنان كه  با
خود مالصدرا با آمادگی اوليه عازم سفر از شيراز به اصفهان )در تناظر سفر فكری اوليه(، 
 اصفهان به قم )در تناظر با سفر روحی وفكری ثانويه - گسستن از خلق و تمركز بر حق(
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 و ســپس از قم به حج شــد و در نهايت در تناظر با ســفر چهارم خود مجدد به شيراز 
)در تناظر با سفر روحی و فكری آخر - به عنوان مربّی( بازگشت. الزم به ذكر است اساتيد 
بزرگ او همچون شيخ اشراق دراين سفرها همگام و همسفر او بوده اند و در حاالت روحی 
و فكری مختلف او را همراهی می نمودند. البته اشاره به زندگانی و سفرهای مالصدرا فقط 
به عنوان مثالی الهام بخش در تأييد تناظر سفرهای عينی وروحی مورد توجه قرار گرفته 
اســت.  در كتاب اســفار اربعه نيز چنان كه در مقدمه اشاره كرده، در تناظر با سفرهای 
فكری و روحی، ســفرهای عينی و واقعی ضروری می نمايــد. اصل تناظر خود می تواند 
 به عنــوان يک اصل تربيتی و روش تربيتی ويژه مــورد توجه مربّيان و متربّيان قرار گيرد

به اين صورت كه مربّی در طـــراحی برنامـة تربيـتی، يـک برنامـة تربيتِی »سفر محور« 
در تناظر سفرهای روحی و فكری و عينی با توجه به وضعيت متربّی در نظر داشته باشد 
و در هر مرحله با متربّی خود ســفرهای گوناگونی را »همسفرانه« چه در قالب سفرهای 

خارجی و چه در قالب سفرهای درونی تجربه كند.
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سفرهای جسمی / صوری / ظاهری  سفرهای فكری
 توجه به محتوای آموزشی

سفرهای معنوی / قلبی / باطنی

شكل2- تناظر سفرهای تربيتی  و انواع حركت انسان در عالم

جمع بندی نتایج یافته ها:
فهم تربيت به مثابه سفر و انطباق عناصر واركان تربيتی با اركان و عناصر حركت و سفر 
 با توجه به منطق چهار مرحله ای اسفار اربعة مالصدرا، از تكثر واژگانی عرصة تربيت پژوهی

می كاهد و در ميان تكثر منابع معرفتی معطوف به موضوع تربيت، نوعی هم زبانی را ميسر 
می نمايــد. به نحوی كه تربيت پژوهان و مربّيان و متربّيان، اركان تربيت را حول مفهومی 
واحد مثل سفر درك می كنند و تربيت را در همسفری مربّی و متربّی می جويند و موانع 
و مراحل سفر و حركت را به عنوان موانع و مراحل تربيت معرفی می نمايند. به اين ترتيب 
ارائة تعريف از اركان تربيت حول محور مفهوم ســفر و حركت ميســر می شود چنان كه 
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مربّی را به محرك و همســفر ومتربّی را متحرك و مسافر و مسير سفر را به عنوان مسير 
تربيت معرفی می نمايند و از تعاريف كليشــه ای و حفظی در زمينة اركان تربيتی پرهيز 
می كنند. درك تربيت به مانند نوعی سفر جهت دار)با وساطت مفهوم حركت(، می تواند 
الهام بخش انواع فعاليت های پژوهشی تربيتی باشد و مرحله ای )در اينجا چهار  مرحله ای( 
ديدن آن تبيين كنندة مراحل رشد و آموزش متربّيان در نسبت با مربّيان خواهد بود كه 
می تواند جهت دهندة پژوهش های آتی باشد. به عنوان مثال جهِت تربيت يا »سفِر تربيتی« 
در نســبت با جهت گيرِی شــخصِی مربّی به عنوان راهنمای سفر و مرحله ای كه متربّی 
مسافر آن است، تكليِف تربيتی و مركب ويژه ای را اقتضا  می كند. اين اقتضائات شخصی 
 مســافر و همسفر وادبيات ويژة »تربيت به مثابه سفر« مسير مشاهدات تجربی و عينی و

 پژوهش هــای كاربردی عرصة تعليم و تربيت را هموار می نمايد و لطافتی هنری ادبی را 
به عرصة برخی از پژوهش های خشک و كليشه ای تربيتی باز می گرداند. درك رابطة مربّی 
و متربّی به عنوان »همسفر« و رابطة تربيتی به مثابه نوعی »همسفری« از نگاه های باال به 
پايين و ســلطه جويانة مربّی نسبت به متربّی می كاهد و همين رابطة همسفرانة مربّی و 

متربّی خود می تواند موضوعی جهت پژوهش های عرصة تربيت پژوهی باشد.

 داللت كاربردی دیگر كه می تواند راهنمای عمل مربّيان باشد؛ عبارت است از
»ارائة روش تـربيتی چهـار مرحله ای- حسی- عقلی- دینی- عملياتی«؛ مربّی 
می تواند با اســتفاده از ايدة تربيت چهار مرحله ای متناسب با سنين رشدِی متربِّی درحال 
تكامل از دورة پيش از ســفرتا ســفر چهارم، به طراحی روش تربيتی و محتوای آموزشی 
متناسب با وضعيت متربّی در هر مرحله بپردازد. مربّی در روند تربيت متربّی با چهار مرحله 

و سفر تربيتی مواجه است. 
دورة پيش از سفر)دورة جنينی(  و دورة ويژة سفر اّول )از ابتدای تولد تا 15 سالگی- با 
توجه به مثالی از زندگانی مالصــدرا( را دورة تمهيد وآمادگی برای درك متكثرات عالم و 
پرورش قوای حسی و جسمانی بدن در نظر گرفته می شود. در این مرحله مربّی بر حضور 
متربّی در طبيعت و مخلوقات برای  درک وجودات متكثر واستفاده از حواس پنجگانه برای 
مشــاهدات دقيق تأكيد می نماید تا متربّی به تدریج، ظرفيت درک مفاهيمی چون وجود و 
حركــت در پس امور متكثر وبه ظاهر ثابت را بيابد. در ايــن دوره متربّی تدريجاً از حيات 
نباتی و حيوانی فاصله می گيرد و در مراحل تكامل نفس به ســبک زندگی و حيات انسانی 
نزديک می شود و از وجود و حقيقِت واحِد در پس امور متكثر و حركت پرسش می نمايد. 
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از باب واژگان مرتبط با ايدة تكامل نفس، دورة پيش از ســفر و ســفر اول دورة تمهيد و 
جسمانيه الحدوث بودن نفس نام دارد و نفس متربّی با هدايت مربّی و پرورش قوای حسی 
به سمت روحانيه البقا بودن حركت می نمايد.درمرحله و سفر دوم وسوم )از 15 سالگی تا 40 
سالگی(  نفس از دورة تمهيد عبور می كند و دورة اعتدال و اعتال وارد می شود. مربّی در اين 
دو ســفر به تربيِت عقلی وتهذيب نفس متربّی اهتمام می ورزد. متربّی در اين مرحله يک 
انسان بالقوه است و به درك مفاهيم فلسفی و عقالنی نائل می گردد. او همچنين به تعادل 
ميان امور حسی و امور عقلی با كمک مربّی و درك اتحاد نفس و بدن راه می يابد ودر سفر 
دوم و سوم بعد از درك امور عقلی با محوريت مفاهيمی چون وحدت و عليت، به شناخِت 
علت والعلل )باری تعالی( و آشــنايی با مفاهيم توحيدی و دينی راه می يابد. بنابر اين ايده، 
تربيت دينی و توحيدی به طور خاص در سفر دوم و سوم مطرح می گردد )به عنوان مثالی 
از زندگی شــخصی مالصدرا، حدود 15 سالگی(. يعنی بنا بر اين الگوی پيشنهادی پيش از 
آشنايی با امور حسی و امور عقلی )سفر اول و دوم( انتقال گستردة مفاهيم دينی و تربيت 
دينی به معنای عام آن )تا پيش از 15 سالگی(، بی فايده است و متربّی را از مسير سفر دور 
می نمايد. دورة ويژة سفر چهارم )از 40 سالگی- دورة حضور متربّی به عنوان مربّی(، متربّی 
دیگر از دو مرحلة تمهيد واعتدال گذشــته و از نفس نباتی و حيوانی عبور كرده  و انسان 
بالفعل وآمادة دریافت رســالت مربّی گری خواهد بود. با توجه به مثالی از زندگی مالصدرا 
اين دوره مقارن با 40 سالگی متربّی می باشد. شخص مالصدرا در حدود 40 سالگی از سفر 
چهارم برای هدايت خلق باز می گردد. مربّی در اين سن به متربّی نشانی از كفايت و لياقت 
جهت مربّی گری اعطا می نمايد و رسالت خود را به صورت عملياتی و حرفه ای به او واگذار 
می كنــد؛ به اين صورت كه مربّــی در اين مرحله متربّی خود را كه به تعبيری آمادة مربّی 
شــدن است به ميان خلق باز می گرداند و به عنوان مربّی جايگزين به متربّيان خود معرفی 
می نمايد تا با بينش حاصل شده از سفرهای قبلی با جهت حقی اين بار به خلق باز گردد 
و دستگير و مربّی ساير متربّيان شود و از تجربيات سفرهای پيشين خود بگويد. این مرحله 
را از این جهــت مرحلة عملياتی ناميدیم كه به مهارت های  مربّی در ارتباط عملی با خلق و 
به كارگيری ابعاد نظری حاصل از مراحل قبلی باز می گردد)رهاوردی برای تربيت مربّی(. قطعاً 
اين امر در همسفری مربّی و متربّی و در رابطه ای شخصی و دو طرفه ميان مربّی و متربّی 

محقق می شود و نه در ساختاری عمومی و توده ای.
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داللت تربيتی كاربردی ســوم كه می تواند راهنمای عمل مرييان و مديران آموزشی 
باشد؛ مربوط به طراحی سفرهای عينی متناظر با وضعيت روحی و فكری متربّی، توسط 
مربّيان است. به اين صورت كه مربّی در طراحی برنامة تربيتی، يک برنامة تربيتِی »سفر 
محور« در تناظر ســفرهای روحی و فكری و عينی با توجــه به وضعيت متربّی در نظر 
داشته باشد و در هر مرحله با متربّی خود سفرهای گوناگونی را »همسفرانه« چه در قالب 

سفرهای خارجی و چه در قالب سفرهای درونی تجربه كند.
البته در طراحی ســفرهای مذكور الزم است مربّی جهت حركت و سفر متربِّی خود 
 را در نظر داشته باشد. اين كه متربّی رو به سوی حق دارد و در سفر اول و دوم است و يا

رو به ســوی خلق دارد و در ســفر سوم و چهارم است؛ در انتخاب نوع و مقصد سفر مؤثر 
اســت. به عنوان مثال در ســفر اول كه متربّی بايد غوطه وردر كثرت و حسيات باشد و 
درحالت انبساط روحی به لحاظ عينی با طبيعت و مخلوقات پيوند داشته باشد؛ بهتر است 
مربّی او را به سفرهای مذهبی يا سفرهايی كه رنگ بوی حق دارند؛ نبرد و بيشتر سفرهای 
تفريحی علمی طراحی كند و در سفر دوم، سوم و چهارم متربّی كه آمادة غوطه وری در 
حق هست و از نظر روحی نوعی انقباض روحی و جدايی از خاليق را می طلبد؛ بهتر است 
با توجه به اقتضائات روحی و فكرِی متربّی سفرهای مذهبی يا عرفانی طراحی شود. الزم 
به ذكر اســت ايده و نظرية »قبض و بســط تربيتی« از ايده های ويژة اين پژوهش برای 
تربيت پژوهان اســت و حاالت انقباض و انبســاط روحی متربّيان با توجه جهت حقی و 

خلقی سفر آن ها باز می گردد و پژوهشی ديگر می طلبد.

بحث و  نتیجه گیری ......................................................................................................
با توجه به ظرفيت های فلســفه صدرايی در اســتخراج داللت هــای تربيتی و تناظر 
ســفرهای تربيتی با مراحل تكامل نفس از منظر مالصدرا كــه پيش از اين مورد توجه 
پژوهشگران بوده است، ايدة »فهم داللت های تربيتِی )كاربردی( اسفار اربعة مالصدرا«، 

توجه نگارندگان را به خود جلب  نمود و به منزلة عنوان پژوهش انتخاب گرديد.
بعــد از عبور از مقدمــه و طرح روش هرمنوتيكی به عنــوان روش پژوهش، در متن 
اصلی، وجوه كاربردی و داللت های تربيتی اسفار اربعة صدرايی در قالب تيترها و عناوين 
مشــخص در زمينه های گوناگون: 1. فهم تربيت به مثابه يک سفِر چهار مرحله ای يا چهار 
سفر با دو جهت حقی و خلقی )راهنمای تربيت پژوهان(؛ 2. ارائة روش تربيتی با استفاده 
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از منطق چهار مرحله ای اسفار اربعة صدرايی در تناظر با ايدة تكامل نفس مالصدرا )الگوی 
تربيت مربّی( و 3. طراحِی سفرهای عينی متناظر با سفرهای روحی و فكری در متربّيان 

به مثابه روش تربيتی )راهنمای عمل مربّيان( مطرح شده اند.
در ساحت ساختاری، استفاده از استعارة »تربيت به مثابه سفر« و خاّصه ايدة سفرهای 
چهارگانه و چهارمرحله ای مالصدرا به عنوان ايده ای جهت تربيت پژوهی معرفی گرديد تا 
راهنمای عمل پژوهشــگران عرصة تعليم و تربيت باشد. در ساحت روشی ايدة »ضرورت 
تناظر سفرهای عينی، روحی وفكری«، مطرح گرديد و در تالقی دو ايده با محتوای فلسفة 
صدرايی به ويژه  ايدة تكامل نفس او ، روش تربيتی با اســتفاده از منطق چهار مرحله ای 

اسفار اربعة صدرايی ارائه گرديد.
 

ارائة روش تربيتی با استفاده از
 منطق چهار مرحله ای 

حسی - عقلی - دینی - عملياتی
)راهنمای عمل مربّيان و الگوی تربيت مربی(

 استفاده از استعارة تربيت
 به مثابه سفر به عنوان راهنمای عمل

تربيت پژوهان 

 طراحی سفرهای متناظر روحی و فكری 
و عينی برای متربيان به عنوان داللت تربيتی و 

راهنمای عمل مربيان
)تربيت سفر محور(

 تناظر ایدة 
 اسفار اربعه

  با مراحل تكامل نفس
 از منظر صدرا 

شكل 3. داللت های تربيتی اسفار اربعه

مالحظة ويژة پژوهش پيش رو كه می تواند موضوع پژوهش های آتی باشــد اين است 
كه مخاطبان  دقيق اين داللت ها و روش های مطرح شدة متكی بر اسفار اربعه و به تعبيری 
ماهيت متربّيان و مربّيان الزم اســت به دقت مورد بررسی قرار گيرد. شايد از منظری اين 
سبک تربيت را ويژة خواص و سالكان  و از دسترس عموم خارج بدانيم اما با توجه به شواهدی 
 كــه در كتاب اســفار اربعة مالصدرا وجود دارد می توان اميدوار بود بخشــی از اين ايده ها
نيز مفيد تربيت همگانی و عمومی واقع شود كه بررسی دقيق تر آن مجالی ديگر می طلبد.

تشّکر و قدردانی
بدین وسیله  از کلیه صاحب نظران و اساتید محترم گروه مبانی تعلیم و تربیت دانشگاه 

شیراز که محقق را در انجام این پژوهش یاري نمودند، تشّکر و قدردانی می شود.
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