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The discussion about the issue of will and its role in human life has a long history. 

In the field of Islamic civilization, the roots of this debate go back to the first half of 

the first century and the conflict between Ash'ari and Mu'tazila. This article, which 

has dealt with the comparative conceptualization of the issue of will and autonomy 

in the field of education with a qualitative method and a descriptive analytical 

approach, tries to make a new conclusion about anthropology and the issue of will 

by relying on the " equivocal human" model. In this comparative model, which is 

deduced from the text of the Qur'an, mystical texts and Sadra's philosophy, human 

while being a "univocal concept", is an "equivocal being" that includes infinite levels 

of existence. From one point of view, the levels of human existence can be classified 

into four levels: material, ideal, rational and divine. In order that in Sadra's wisdom, 

existence is concomitance to knowledge and will, so human will is also equivocal. 

Each level of equivocal human existence has a stronger will than the previous level 

and a weaker will compared to the next level. If man is an equivocal being and, 

accordingly, the levels of his awareness and autonomy are also equivocal and 

hierarchically, naturally, it is impossible to talk about a single education system and 

method of education in all these levels. Each level of human consciousness and each 

level of his will requires its own educational method and system. 
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Extended Abstract 

Introduction 

The discussion about the issue of will and its role in human life has a long history. There is almost no field 

in culture, law, education, psychology, ethics, and religion that does not have one end in the issue of will 

and free will. All human behaviors are measured in the scale of will and autonomy the value and validity of 

any action depends on voluntariness and optionality of that action. In the field of Islamic civilization, dealing 

with the problem of predestination and free will led to the formation of Apologetic Theology. In the field 

of Islamic civilization, dealing with the problem of predestination and free will led to the formation of 

theology. The roots of this issue go back to the lifetime of the Prophet (PBUH) and continued after his 

lifetime in the first half of the first century, with the conflict between the Ash'era and the Mu'tazila. Despite 

the passage of centuries since the formation of the first intellectual challenges on this issue, the issues related 

to the discussion of determinism and free will are still standing in force and the thinkers of different schools 

have had a challenge with the issue of will and autonomy. Although each of the parties to the conflict tried 

to provide an answer in this regard; relying on their theological and philosophical foundations, the issue of 

will and its effectiveness in various dimensions of human life still remains.  

Will and autonomy as the backbone of education have an undeniable position and according to many 

experts in this field, education without considering the role of will in trainee and his persuasiveness is 

nothing more than taming a creature. The subject of education is human, and the basics of anthropology in 

various schools determine the main approach of the education system of that school. One of the main 

components of human in every philosophical school is his will and autonomy. Common schools of education 

and training are often formed around the answer to the question, "Is human forced or free?" The answer of 

some schools such as humanism and existentialism to this question indicates the freedom and autonomy of 

human. But in our opinion, instead of raising the question of whether human is forced or free and focusing 

on the predicate of the proposition, First, we must pay attention to the subject itself, that is human.  

The question of human truth precedes the previous question; "Is human a single or plural being? Is human 

a univocal or an equivocal being?". Depending on the answer given to this question, our view on the issue 

of free will and autonomy changes. In the view of various educational schools, whether they are 

deterministic or volitional, Man is a single and univocal being that is usually considered as an empty vessel 

that must be filled with awareness and knowledge; Determinists believe that in the process of learning and 

sensory experience, this container is "filled" by the determinism of the environment, heredity, history and 

society; and libertarians believe that a person "fills" this container by choosing, trying, being purposeful, 

and being responsible. The school of idealism and ideologies related to it, as well as different religions, have 

always described human in the framework of a version of the macro cosm and have tried to clarify and 

explain the relationship between human and the world (mind and object) by different methods such as "the 

principle of intelligibility". When the Qur'an describes Adam as having learned all the divine names, it 

actually confirms this view of human. Over the centuries, Muslim philosophers have used this approach for 

their anthropological foundations under the topic of "faculties of the soul". But some other Muslim experts 

who often have a mystical perspective have used a different explanation in their anthropology. This means 



Journal of Philosophical Investigations, Volume 16, Issue 40, 2022   151   

 

 
JPI, 2022; 16 (40): page  151   

that instead of discussing the faculties of the soul, they have proposed the existence of worlds inside human. 

Quran not only does not deny the existence of weak points in humans in the role of the vicegerent of God, 

but also in places of the Qur'an, these weak points are reminded. Of course, Blowing divine breath in the 

human, existence will make this existence, which is full of weakness and need, not be deprived of the 

"potential possibility of perfection". 

In other words, these human needs and weaknesses "can" provide the basis for his growth. From the 

convergence between the tension resulting from the basic needs in the human being and the external and 

environmental conditions, a situation arises that leads to the formation of a force in the human being that 

may be referred to as will and autonomy. We can also explain this process with the mechanism of "pulling 

from the inside, pushing from the outside". If man is an equivocal being and, accordingly, the levels of his 

awareness and autonomy are also equivocal and hierarchically, naturally, it is impossible to talk about a 

single education system and method for education in all these levels. Each level of human consciousness 

and each level of his will requires its own educational method and system. 
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 ها:  واژهکلید

انسان اراده،  سطوح  اختیار،  شناسی، 

و  تعلیم  مشکّک،  انسان  آگاهی، 

 . تربیت

 

 

بحث به   نیا یهاشهیاسالم، ر یدارد. در حوزه تمدن یطوالن یبشر، قدمت اتیمساله اراده و نقش آن در ح رامونیبحث پ
اول  مهین به   یلیتحل  یفیتوص  کردیو رو   یفیمقاله که با روش ک  نی. اگرددی و تقابل اشاعره و معتزله باز م  هیاول قرن 

اخت  یقیتطب  یشناسمفهوم و  اراده  ترب  می تعل  حوزهدر    اریمساله  با تک  کندی پرداخته است، تالش م  تیو  الگو   ه یتا    ی بر 
که از متن قرآن،    یقیمدل تطب  نی و مسأله اراده داشته باشد. در ا  یشناستازه در باب انسان  ی»انسان مشکّک«، استنتاج

مشکّک«    یاست، »موجود  «ی»مفهوم متواط  کیآنکه    نی استنتاج شده است، انسان در ع  ییو فلسفه صدرا  یمتون عرفان
  ، یانسان را در چهار سطح ماد  یجودمراتب و   توانی منظر م  کی از وجود را مترتب است. از    یتینهایاست که مراتب ب

  ز یوجود، مساوق با علم و اراده است، اراده انسان ن  ،یینمود. از آنجا که در حکمت صدرا  یبندطبقه   یو اله  یعقل  ،یمثال
و نسبت به   شتریو ب  دتریشد  یااراده   یخود دارا   نیشیمشکّک است. هر مرتبه از وجود مشکّک انسان نسبت به مرتبه پ

 نیبر هم  زیاو ن  اریو اخت  یمشکّک باشد و مراتب آگاه  یاست. اگر انسان موجود  ترف ی ضع  یااراده   یدارا  ،یمرتبه بعد
  ن ی پرورش همه ا  یواحد برا  تیو ترب  م ینظام و روش تعل  کیاز    توانینم  گرید عتایاساس، مشکّک و ذومراتب باشد، طب

 خاص خود است.  یتیروش و نظام ترب  ازمندیان و هر سطح از اراده او، نانس  یاز آگاه هیمراتب سخن گفت. هر ال

بر اساس   تیو ترب میدر تعل اریمسأله اراده آزاد و اخت یقیتطب  یشناسمفهوم(. 1401) .الهدی، علی؛ محمودی، مهدیاحمدی خاوه، احسان؛ سرمدی، محمدرضا؛ علم: استناد

 DOI: http//doi.org/10.22034/JPIUT.2022.52170.3256 .149-167  :(40) 16، فلسفیهای پژوهش. »انسان مشکّک« یالگو

 نویسندگان. ©                                                                                     .تبریزدانشگاه شر: نا

 

file:///C:/Users/HP/Downloads/http/doi.org/%2010.22034/JPIUT.2022.48852.3055


 

 
 ؛ و .... محمدرضا سرمدی... / احسان احمدی خاوه؛  تعلیم و تربیت در  اریمسأله اراده آزاد و اخت یقیتطب یشناسمفهوم     

 

JPI, 2022; 16 (40): page 153   

153 

   مقدمه
ی در فرهنگ، حقوق، تعلیم و تربیت،  احوزهیباً هیچ  تقربحث پیرامون مساله اراده و نقش آن در حیات بشر، قدمتی طوالنی دارد.  

روانشناسی، اخالق و دین وجود ندارد که یک پای آن در مساله اراده و اختیار نباشد. تمام رفتارهای آدمی در ترازوی اراده و اختیار  
شود. پیشینه مکتوب این بحث نیز  یمگیرند و ارزش و اعتبار هر عملی منوط به ارادی و اختیاری بودن آن  یممورد سنجش قرار  

  ، طبق اسناد موجود نخستین بارمساله جبر و اختیار  رسد.یممانند بسیاری از مسائل حوزه اندیشه و فلسفه به دوران یونان باستان  
دو اتمیست که در قرن پنجم قبل از میالد   2و دموکریتوس   1مطرح شد. لوسیپوسها  سقراطی، یعنی اتمیست  در بین فالسفه پیشا

 4این نخستین تقریر از جبرگرایی  .(65-71:  3،1340ل راسدهد )ی، معتقد بودند هیچ اتفاقی به صورت تصادفی رخ نم زیستندیمسیح م
 ارسطو از مدافعان نظریه اختیار بود و کتابر خالف افالطون،  اما ب   آمدند.یشمار مه  طرفدار مکتب جبر ب  نیز   نورواقی  . پس از آنها بود
عمل ارادی ما یکی از شروط وصول به فضیلت است )ارسطاطالیس،   معتقد است  و  نوشت مبنا  همینبر  را    5« اخالق نیکوماخوس »

1391 :113-122) . 
های این (. ریشه59:  1397گیری علم کالم شد )فخری،  در حوزه تمدنی اسالم، پرداختن به مساله جبر و اختیار موجب شکل 

( و پس از حیات آن حضرت نیز در نیمه اول قرن اول با 2046:  4ج  گردد )صحیح مسلم،  یبازمبحث به دوران حیات پیامبر )ص(  
ت )صابری،  اس نسبت داده شده  جهم بن صفوان   آراء جبرگرایانه در تاریخ اسالم بهترین  میقدیتقابل اشاعره و معتزله ادامه یافت.  

نمودند که به یمپیروان وی موسوم به جهمیه چنان آراء وی را که مبتنی بر جبرگرایی افراطی بود نشر و تبلیغ    .(65:  2،  1389
و   یا »قدریان«، به آزادی «قدریه»ه  ب  موسوم ای دیگر  عده در مقابل،    (.61:  1397ایشان »جبریه« نیز اطالق شده است )فخری،  

در برابر این جبر و تفویض افراطی، قرائت شیعی این مساله، تحت   .( 128- 127:  1389)صابری،    داشتند عقیده مطلق بشر اختیار
 ین«، نیز به نوبه خود قابل توجه است.مرعنوان »امر بین اال 

به افعال بندگان، توحید افعالی، اراده عام  علم خداوند  و  قدرت  همچون  هاییفرضیشمسئله جبر و اختیار به پدر کالم اسالمی،  
عدل و حکمت الهی، حسن و قبح ذاتی و عقلی، مسئله علیت حقیقی، معنای  ،  به محیط موجودات سافلازلی، چگونگی تعلق اراده  

گیری اولین  (. به همین دلیل است که با وجود گذشت قرنها از شکل 1385  ،اکرمیگره خورده است )خاص شرور در نظام احسن و...  
ر و اختیار کماکان بر قوت خود پا بر جا مانده است و متفکران های فکری بر سر این مساله، هنوز مسائل مربوط به بحث جبچالش

اند. گرچه هر یک از طرفین مناقشه با تکیه بر مبانی کالمی و فلسفی خود  مکاتب گوناگون با مساله اراده و اختیار چالش داشته
اثرگذاری آن در ابعاد گوناگون حیات بشری تالش نمودند تا پاسخی در این باره ارائه دهند، با این وجود، مساله اراده و کمّ و کیف  

شناسی، علوم تربیتی،  ای نظیر روانرشتهکماکان پابرجاست. به نحوی که برخی از مسایلی که در کالم جدید و برخی از علوم میان 
بازتولید همان مساله گیرد به نحوی  شناسی و فلسفه تاریخ در باب اراده و اختیار انسان مورد مناقشه قرار میعلوم شناختی، جامعه

اصلی و قدیمیِ تقابل جبر و اختیار است. در مواردی مانند ارتکاب جرائم در حالت جنون، مستی، استفاده از مواد روانگردان یا در  
رسد )صادقی و یمکه انسان در سطح معمول هوشیاری قرار ندارد و خودآگاهی انسان به حداقل یا صفر    6حالت خواب مصنوعی 

نیز، بحث    8ای مربوط به گسستگی هویت از جمله در اختالل هویت تجزیه  7شناختی ( و همچنین در اختالالت روان1395تنهایی،  
دانان است. بر همین اساس، اراده اراده و اختیار یکی از مسائل مورد مناقشه حقوقدانان، روانشناسان، علمای تعلیم و تربیت و الهی

و اختیار به عنوان ستون فقرات تعلیم و تربیت در این حوزه نیز جایگاهی انکارناپذیر دارد و به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران این 
او، چیزی بیش از رام کردن یک موجود نیست و   9تعلیم و تربیت بدون در نظر داشتن نقش اراده در متربی و اقناع پذیری  حوزه،

 
1. Λεύκιππος 
2. Δημόκριτος 
3. Russell 
4. determinism 
5. Nicomachean ethics 
6. hypnotism 
7. Psychological disorders 
8. Dissociative Identity Disorder 

شدگی، توجه الزم را مبذول داشت. حتی در این صورت نیز آنچه در بدو امر های شستشوی مغزی و نافردگیپذیری باید به موضوع مهم روش . البته در باب مساله اقناع9
نکته ظریف و پارادوکسیکال در این باب آن   شود فرد، عنان اختیار و اراده خود را به فرد یا گروه یا جماعت دیگری تفویض نماید، اراده و اختیار اولیه اوست.یمموجب  

 توانند« با تفویض اختیار خود به دیگری، اختیار را از خود سلب کنند. یماد »است که افر



 

 
 1401، 40، شماره 16 دوره ، های فلسفیپژوهش
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آید از آنجا که مستوی بر معرفت و اراده نیست، در ترازوی سنجش نیز وزانت  اساساً تغییری که در این صورت در متربی پدید می
. تکلیف اخالقی، مطلق  کندیاست که از سر تکلیف عمل م  ی امعتقد است که ارادة نیک، اراده  کانت چندانی ندارد. به عنوان مثال  

، زیرا امر اخالقی مانند امر شرطی نیست که مشروط و مقید  شودیو نامشروط است. در تکلیف اخالقی هرگونه عالقه و میلی طرد م
تابع قانونی باشد که خود    تواندی یل میل، تابع قانون نیست، فقط مکه به دل  یابه خواهش یا تمایل نفسانی یا مصلحت باشد. اراده

ت . به تعبیر دیگر، برای فهم خودمختاری اراده، باید نظریات کان(1390)محمدرضایی،    و این معنای خودمختاری است  کندیوضع م
 گوید:  یمدر باب اراده نیک و تکلیف را بررسی نماییم. کانت 

 نیک است که از سر تکلیف باشد«   یاقید و شرط نیک است، اراده نیک است و اراده »تنها چیزی که بدون  
 (. 100: 1972، کانت)

، انسان فاعل مختار است؛ یعنی ارزش عمل او، افزون بر دارا بودن حسن فعلی و فاعلی، باید طباطبایی نیز  دیدگاه عالمه   در
داند« ختیاری، و مبادی آن را »علم، شوق، اراده و نیروی محرکه میناشی از اختیار وی هم باشد. وی علم را منشأ صدور فعل ا

 (. 233: 1387، طباطبایی)

گیری از تلفیق روش تجربی و آزمایشی با فلسفه، در قالب نظریاتی تا با بهره   اندکردهنیز تالش    1روانشناسی روانشناسی و عصب
غزمحور« نگاهی دوباره به مقوله یادگیری، اراده و اختیار در انسان  یا »تعلیم و تربیت م  2پل مک لینهمچون »مغزهای سه گانه«  

شناسانه در مساله اراده و اختیار است. این مطالعه  داشته باشند. اما آنچه در این میان مورد توجه این پژوهش قرار گرفته، تاملی انسان
روش استنتاجی به بررسی جایگاه اراده در تعلیم و تربیت   از طریقو با استفاده    با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی  تطبیقی سعی دارد

 بپردازد. 
 دیدگاه از هستی مراتب با انسان مراتب ( نیز در پژوهش خود به مساله ارتباط1391پیش از این، شجاری و محمدعلیزاده )

به معرفتمالصدراپرداخته پژوهش معطوف  این  اداند، لکن  بیان میشناسی و حوزه  پژوهش  این  انسان شده است.  کند که راک 
 در که دارد واحد هویتی انسان نیز است معتقد داند،می تشکیکی مراتب دارای و بسیط امری را وجود اینکه بر عالوه مالصدرا

 ارتباط در  هستی مراتب و او ادراکی مراتب با آدمی نفس وی مراتب نظر از .است  متعدد مقامات و مراتب  دارای بودن، بسیط عین

 . است  مرتبط هستی ازای مرتبه با آدمی از ادراکات ادراکی هر نتیجه در .است
 وجودی حقیقت بیان و انسان  اراده اثبات « با انسان اراده حقیقت در کاوشی( نیز در پژوهش خود تحت عنوان »1392عمیق )

 میکند اثبات  و داده قرار کاوش مورد نیز را الهی اراده با انسان اراده تفاوت  و انسان پرداخته اختیار  با اراده رابطه بررسی به آن،

 عالوه، ارادهبه .هستند بیرونی انگیزه و هدف دارای خود اراده در هاانسان زیرا دارد؛ وجود تفاوت خداوند با اراده  انسان اراده بین

 از منزه تعالیباری که باشد؛ در حالیمی شوق و فعل در مصلحت و منفعت به تصدیق تصور، گانهسه  مبادی به مسبوق انسان در

 . ندارد افعالش در خود ذات از غیر هدفی و انگیزه و بوده امور این
 که است تغییر خواهان و خودآگاه پدیداری دهد که انسان،( نیز نشان می1395نتایج پژوهش آکوچکیان، فراهانی و صفری )

 پیشرفت اندیشه شناخت انسان مبنای  خاستگاه تغییر، اندیشه دهد. می توضیح  را  او ماهیت انسانی اصل انتخاب،  سر از تغییر  به نیاز

 در و وحی و عقل بر اساس  .است او وجودی ژرفای و سطوح ابعاد، وجوه، ماهیت، دهندهنشان انسانی، پیشرفت قابلیت است و

 آدمی، وجودی ماهیت  سانبدین . شودمی تدبیر و انسان تفسیر وقوعی و  امکانی  ژرفای و گستره ، )ع( بیتاهل سنت  آنها، برآیند

 . است  او وجودی ابعاد انسان، رشد ابعاد و است آدمی وقوعی پیشرفت و امکانی ژرفای و ساحت همان
کند پرداخته است بیان میرازی   فخر اندیشه در هاانسان ماهوی ( نیز در پژوهش خود که به بررسی تفاوت1396)  فرسهرابی

 معنا این به انسانها، ماهوی تباین به است. بنابراین تصریح کرده تصریح هاانسان  ماهوی تباین بر خود آثار در رازی که فخر

 دارد. ها انسان دیگر  با متفاوت و ناپذیرتبدیل ماهیتی از انسان فرد هر که بود خواهد

  مسأله انیب

انسان است و مبانی انسان شناسی در مکاتب گوناگون، رویکرد اصلی نظام تعلیم و تربیت آن مکتب را موضوع تعلیم و تربیت، 
ی اصلی انسان در هر مکتب فلسفی، موضوع اراده و اختیار اوست. مکاتب رایج تعلیم و تربیت، ها مؤلفهکند. یکی از  یممشخص  
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گرایی و وجودگرایی  اند؛ پاسخ برخی مکاتب نظیر انساننسان مجبور است یا مختار؟« شکل گرفتهحول پاسخ به این سؤال که »ا  غالباً
  1سارتر قولناپذیر است و به آزادی و اختیار برای بشر امری گریز به این پرسش، حاکی از آزادی و اختیار انسان است. از این منظر، 

وی و رفتارگرایی و رویکردهای زیستی بر مجبور بودن آدمی تأکید دارند برخی دیگر مانند روانکا.  «بشر محکوم به آزادی است»
از مجبور یا مختار بودن انسان و تمرکز بر محمول   سؤال(. حال آنکه به باور ما بجای طرح  309-311:  1397،  3سابو    2)الرسن

م انسان،  از حقیقت  نماییم. پرسش  انسان توجه  به خود موضوع، یعنی  ابتدا  باید  انسان قضیه،  پیشین است؛ »آیا  بر پرسش  قدم 
شود نگاه ما به مسأله اراده و  یمموجودی واحد است یا متکثر؟ متواطی است یا مشکّک؟«. بسته به پاسخی که به این پرسش داده  

به دو دسته  کند. در اصطالح فلسفی،  یماختیار تغییر   بر مصادیق  از نظر کیفیت صدق  متواطی   است:تقسیم  قابل  مفاهیم کلی 
یا اختالف دیگری در مصداقیت برای آن   یا اولویت  تأخرمفهومی است که صدق آن بر همه افراد یکنواخت باشد و افراد آن تقدم و  

ک مفهومی است که صدق آن بر افراد و مصادیقش متفاوت باشد و بعضی از آنها از نظر مصداقیت  اما مشکّ،  مفهوم نداشته باشند
 (. 392: 1372)مصباح یزدی، ج اول،  ر بعضی دیگر داشته باشندبرای آن مفهوم مزیتی ب 

به مثابه ظرفی تهی   نوعاًدر تلقی مکاتب تربیتی گوناگون، اعم از جبرگرا یا اراده گرا، انسان موجودی است واحد و متواطی که 
و جامعه این ظرف توسط تجربه    ریخشود که باید از آگاهی و دانش پر شود؛ جبرگرایان معتقدند جبر محیط، وراثت، تایمانگاشته  

شود«، و اختیارگرایان نیز بر این باورند که انسان با انتخاب و تالش و هدفمندی و مسئولیت، این  حسی در فرایند یادگیری »پر می
 کند«. ظرف را »پر می

یت« به منزله یک هویت واحد، که بر اساس آن، »انسان اندگفته برخی از فیلسوفان اسالمی، از نوعی نگاه ویژه به انسان سخن 
در آثار خود بر تباین ماهوی   نیز مسبوق به سابقه است. وی  فخر رازی  ها نیست. این نگاه به انسان در آراءقابل تعمیم به همه انسان 

در نتیجه    که ماهیت امری است که تغییر و تبدیلِ آن ممکن نیست.  تاکید شدهاین نکته  به  ها تصریح کرده است. در آثار او  انسان
 ها داردو متفاوت با دیگر انسان  ناپذیریلماهیتی تبد  ،ها، به این معنا خواهد بود که هر فرد از انسانتصریح به تباین ماهوی انسان

غایت انسان در    ،در حکمت متعالیهشاید بتوان این نگاه را از فحوای نظریه حرکت جوهری نیز استنباط نمود.  .  (1398فر،  )سهرابی
خروج  ) عود، نیل به مبدأ وجود است. نفس انسان مادامی که به بدن مادی تعلق دارد، بر اساس حرکت اشتدادی جوهریقوس ص

(. بر همین اساس  1398،  ، فالح نژاد، ضمیری، علوی فر)آهنگرانیابد  تدریجی از قوه به فعل( به صورت لبس بعد از لبس تکامل می
وجودی قرار   99وجودی قرار دارد، نسبت به انسانی که در مرتبه    100انی که در مرتبه  توان چنین استنتاج نمود که مثال انسیم

توان برای هر دو نفر یک مفهوم و ماهیت واحد به عنوان انسانیت را به کار  ینمدارد، بهره بیشتری از وجود دارد و بر همین مبنا،  
د، عالوه بر آنچه برخی متقدمان در باب تباین ماهوی انسانها  رسد بر اساس اصل اشتداد وجودی و تشکیک در وجویمبرد. به نظر 

(، هر فرد انسانی نیز خود، موجودی است مشکّک، که حائز مراتب گوناگونی از آگاهی، اراده و 1398فر،  )سهرابی  اندنموده مطرح  
 از مفهوم تشکیک نیز دو قرائت متفاوت ارائه شده است.  .وجود است

مشکّک   را  وجود  که  صدرایی  حکمت  محییمبرخالف  قرائت  در  تشکیکداند  وجود،  باالترین  الدینی،  از  و  است  ناپذیر 
اند؛ شدت و ضعف در مظاهر و تجلیات است نه در  ترین )ظاهرترین( مرتبه وجود، همه تجلیات یک حقیقتترین( تا پایین )باطنی

فیلسوفان    دیدگاه   و حاصلنظریه »تشکیک در مظاهر و مجالی وجود«  ذات وجود. نتیجه نگاه محی الدینی به امر تشکیک، در  
(. چه بر اساس تقریر عرفانی 1397کند )دهباشی و زمانی،  یمبروز  نظریه »تشکیک در مراتب وجود«    در  به مسأله تشکیک،صدرایی  

رسیم که انسان اگرچه »مفهومی متواطی«، اما »موجودی  یمو چه با قرائت صدرایی مفهوم تشکیک را بررسی نماییم، به این نتیجه  
 مراتب مختلف وجودش، مظاهر و تجلیاتی تشکیکی دارد. مشکّک« است که در 

 انسان، نسخه عالم کبیر 
های وابسته به آن و همچنین ادیان مختلف، همواره انسان را در هیئت نسخه عالم کبیر توصیف و  آلیسم و ایدئولوژیمکتب ایده

ه انسان و جهان )ذهن و عین( را در این قالب از طرق مختلف نظیر »اصل اضافه و ربط« یا »اصل معقولیت«، رابط اندکردهتالش 
( در واقع 31کند )بقره/یمگاه که آدم را معلَّم به کلیه اسماء الهی توصیف  (. قرآن نیز آن 32:  1392ایضاح و تبیین کنند )گوتک،  

مبحث »قوای نفس« برای  کند. فیلسوفان مسلمان نیز از همین رویکرد در طی قرون متمادی، ذیل  یمیید  تأ  همین نگاه به انسان را 
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 (296:  2، ج1374« )آملی،»کمال اوّل برای جسم طبیعی  ،اسالمی  هنفس در اصطالح فالسف.  اندبرده شناسانه خود بهره  مبانی انسان
جوهری مجرّد و بسیط است که از طریق آثار آن در موجود زنده قابل اثبات است.  غالب این فالسفه، نفسْ   منظردر  و شده دانسته

شرح زیر تقسیم   چهار قوه  بندی کلی، قوای نفس را بههمانند کندی، فارابی، ابن سینا و غزالی در یک طبقه  فیلسوفان مسلمان
 :اندکرده
 قوای ظاهر یا قوای حاسّه . 1
 قوّه باطنه یا متوسّطه . 2
 حس مشترک ، ج. قوّه حافظه، ب. قوّه واهمهه: شامل الف. تخیّلقوّه م. 3
  . عقل ، هعقل فعال، د.  عقل مستفاد ، ج.  عقل بالملکه یا عقل بالفعل، ب.  عقل هیوالنی یا عقل بالقوّهه: شامل الف.  قوّه عاقل.  4
 قدسی 

 . (61: 1380)هاشمیان،  اندکرده سیم قبه غضبیّه، شهویّه، وهمیّه و عاقله ت نفسامّا علمای اخالق اسالمی، قوای 
افعال گوناگونی که از موجود ذو نفس سر میدر فلسفه اسالمی، در پاسخ به این پرسش که » زند از یک قوه منشأ  آیا این 

و دوم شمارش قوای    ،گردد، اول مالک تعدد قوای نفسدو بحث اساسی مطرح می«  گیرد یا منشأ آن قوای متعددی است؟ می
کند و مطرح می را مختلفی    هایبرای توجیه تعدد قوا مالک د«الواحد ال یصدر عنه اال الواح»قاعده    با تاکید بر یس . شیخ الرئنفس

کند که بر این اساس است: اگر اختالف و تغایر آثار و افعال، پردازد، سپس یک مالک برای تعدد قوا مطرح میبه ابطال آنها می 
  معتقد استاین مالک  با رد  صدرا  مال(. اما  52:  1385  سینا، )ابن  دد و تغایر نوعی قواستاختالف نوعی و جنسی باشد، حاکی از تع

اگر به دلیل قاعده الواحد، تغایر جنسی و نوعی آثار دال بر تعدد   یاًو ثان  استاواًل قاعده الواحد را فقط در مورد خداوند متعال جاری  
 (.  63-60: 8، ج1999 ،صدرالدین شیرازی) ز، قوا را متعدد بدانیمو تغایر قوا باشد، باید به دلیل تغایر شخصی آثار نی

. اندبرده شناسی خود از نوعی تبیین متفاوت بهره اما برخی دیگر از صاحبنظران مسلمان که غالبا مشرب عرفانی دارند در انسان 
توان بر اساس این  یم. در حقیقت  اندکرده بدین معنا که بجای بحث از قوای نفس، سخن از وجود عوالمی در درون انسان را مطرح  

گونه اهلل جوادی آملی، هماننگاه، انسان را به منزله کون جامع، متشکل از همه عوالم وجود از سفلی تا علیا متصور شد. از منظر آیت
نیز به عنوان نسخه عالم   مادی، مثالی، عقلی و الهی است، وجود انسان  که جهان هستی از ملک تا ملکوت دارای عوالم چهارگانه 

این چهار   .(165:  1386کبیر، دارای این مراتب چهارگانه است؛ انسان مادی، انسان مثالی، انسان عقلی و انسان الهی )جوادی آملی،  
 ت و الهوت نیز منطبق دانست.توان بر چهار عالم ملک، ملکوت، جبروی ممرتبه وجودی انسان را 

توان برای ابعاد  نمی  ای را برای وجود آدمی برشمرده و معتقد استهای پنجگانهنیز مراتب و ساحت  عالمه طباطباییهمچنین  
های وجودی انسان که به شخصیت ترین جنبهتوان، مهمحصر عقلی قائل شد؛ ولی با تأمل خاص و نگاه ساختاری می  ،وجودی انسان

گونه برشمرد: ساحت شناختاری، ساحت غریزی، ساحت اراده، ساحت  دهند و منشأ سعادت و شقاوت او هستند را این کل میاو ش
و انسان را نه  نگردیم( نیز از همین منظر به انسان 1373. مولوی )( 1390)موسوی مقدم و زمانی، عمل و ساحت الوهی )فطری(.  

 و وجودهای متعدد ساختار یافته است؛ هاهیال که از  داندیمر و مشکّک یک موجود واحد متواطی، بلکه وجودی متکث
 دریای عمیق  گردونی و هبلک یکی تو نیستی ای خوش رفیق ، تو
 ستا وگاه صد تُغرقه  قلزمست و ستتوُ زفتت که آن نهصد یِتو آن

 انسانِ قرآن 
، بالغ  اندداده( انجام  1399آیات متعددی در قرآن کریم، به توصیف و تبیین انسان پرداخته است. در پژوهشی که کیایی و ابوالمعالی )

 آغاز خلقت مراحل از که آمده دست به وجود انسان از یانقشه اساس  همین کننده انسان در قرآن است. برآیه توصیف  2470بر  

 او سپس قوای و خورد.یم  رقم فؤاد و قلب شغاف، صدر، شامل او وجودی چهارگانه ساحات بستر فطرت، بر سپس و شودیم

 لوامه، مسوله، نفوس  در قالب او نهایتش قوای روی و لبابیه و ذکریه و فکریه و عقلیه غضبیه؛ و شهویه خوفیه؛ و رجائیه شامل

خورد )کیایی و یم رقم محسن و موقظ موقن، مؤمن، مسلم، مونس، شامل او غایت آن روی و مطمئنه و ناطقه اماره، مزینه،
 (. 1399ابوالمعالی، 

یابیم که انسان چیزی جز نیاز مطلق، فقر محض و ناتوانی مفرط نیست. یمشناسانه از متن قرآن در  با استنتاج مبانی انسان
)نساء/ ضعیف  نظیر  کم28صفاتی  )فجر/(،  بی15ظرفیت  )معارج/(،  عجول  و  زمر/20صبر  فصلت/49،  اسراء/49،  مغرور  11،   ،)
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(،  21/، یونس66(، منکر )مریم/4/عمران(، دنیادوست )آل7و    6گر )علق/(، طغیان6یات/ عاد،  48(، ناسپاس و کفور )شورا/50)فصلت/
های منفی انسان در قرآن است. قرآن، وجود نقاط ضعف در انسان  ( تنها برخی از ویژگی15و  14( و غافل )قیامت/60بدعهد )یس/

شوند. البته دمیدن نفخه  ه رخ انسان کشیده میجای قرآن، این نقاط ضعف بکند بلکه در جای نه تنها انکار نمیاهللرا به عنوان خلیفه 
بهره نباشد. به عبارت دیگر،  « نیز بیشود تا این وجودِ یکپارچه ضعف و نیاز، از »امکانِ بالقوه کمالالهی در وجود انسان موجب می 

توان با مبنا قرار دادن  یمتواند« مبنای رشد او را فراهم نماید. بنابراین،  ، »میهای انسان، در مقام انگیزش و ضعف  همین نیازها
بحث نیازها در وجود انسان به عنوان محور وجودی او، سایر مباحث تربیتی انسان را نیز از همین زاویه بررسی نمود. به عبارت 

ی از نیازهای بنیادین )آگاهی، بقا و عشق )شوق((،  امنظومه ی است،  دیگر، انسان که آینه صفات ذاتیه )علم و حیات و قدرت( اله
و چگونگی و میزان ارضای این نیازهای اساسی است   اندداده متناظر با همان صفات ذاتی الهی است که ساختار وجودی او را شکل  

ای بنیادین انسان نیز در مراتب چهارگانه کند. بر همین اساس، نیازهیمکه میزان و چگونگی اراده و آگاهی را در انسان بازتعریف  
 (1یابند. )نمودار شماره وجود انسان سریان دارند و در هر مرتبه از وجود او ظهوری متفاوت می

آید ، و شرایط بیرونی و محیطی، وضعیتی به وجود میگرایی میان کشش حاصل از سه نیاز اساسی در ظرف وجودی انساناز هم
توانیم با ساز و  را می  یاد کرد. این فرایند  گردد که شاید بتوان از آن به اراده و اختیارگیری نیرویی در انسان میر به شکلکه منج

و فشارهای سو  های زیستی از درون انسان از یکمندِ سائقکار »کشش از درون، فشار از بیرون« نیز تبیین کنیم. وجود ساختار کشش
دهد که نهایتاً منجر به انتخاب و گزینش شده، نوعی اختیار و  قرار می  ناشی از محیط بیرونی از سوی دیگر، انسان را در فرایندی

ها در تر، »ما مجبور به انتخاب کردن هستیم«. اما نکتۀ مهم این است که این انتخابشود. به عبارت دقیقاراده در ذهن ادراک می
افتد. بسته به اینکه کدام نیاز اساسی در وجود انسان از قدرت کشش بیشتری  مان اتفاق میهای وجودیها و ظرفیتمحدودة توانایی

 برخوردار باشد و شرایط بیرونی نیز چه امکاناتی را جهت رفع این نیاز در اختیار ما قرار دهد، نتیجه، متفاوت خواهد بود.
شوند انسان از یک طرف در حصار نیازها محصور باشد و از طرف دیگر به واسطۀ ، موجب مییماهیت دوگانۀ نیازهای اساس 

باشد. از این وضعیت با عنوان »الجبر و    ماهیت انگیزشی نیازها و با ساز و کار تعامل میان سه نیاز اساسی دارای اراده و اختیار
( یاد شده است. به هر میزان این تعامل میان نیازهای اساسی، بیشتر و بهتر  84  -2  :5،  ین« )مجلسیمراال   التفویض، بل امر بین

این نیازها را به دردهایی در وجود انسان تعبیر کرده که انگیزة درمان یا رفع نیاز   تر خواهد بود. مولویباشد اراده و اختیار نیز کامل
 دن هستند:کنند. نیازها درد انسان برای کامل شی را در انسان بیدار م

آن کار در   را درد آن کار و هوس و عشق   درد است که آدمی را راهبر است. در هر کاری که هست، تا او »
بازرگانی، خواه دنیا، خواه آخرت، خواه   ،نشود  او را میسر  ،دردبی  ،درون نخیزد، او قصد آن کار نکند و آن کار

« بخت نکرد   ه پیدا نشد، قصد آن درختِزِ  تا مریم را دردِ   .خواه پادشاهی، خواه علم، خواه نجوم و غیره
 (. 34: 1374)مولوی،

 نیازهای اساسی در مراتب چهارگانه . 1نمودار شماره 
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معرفت، اراده، هم مقدم بر معرفت است و هم شکل  گیریشکل بر غیرمعرفتی عوامل صدرایی، در باب تأثیر نگاه اساس بر
اینجاست که اگر اراده مقدم بر معرفت باشد، آنگاه باید به این پرسش نیز پاسخ داده    سؤال (. اما  1395دهنده آن )برنجکار و جمالی،  

اهمیت ذاتی است، چرا از چیستی  شود که خود اراده، بر آمده از چیست؟ اگر مرید و مختار بودن یا نبودن انسان تا بدین درجه دارای  
و غدد داخلی( در تحریک    هاهورمونهای درونی )شود؟! نقش سائقیماراده و ساز و کار عملکرد آن در وجود انسان کمتر سخن  

های زیستی آن توجه  توانیم از انگیزش سخن بگوییم و به جنبهمیل و شوق ما برای انجام یک فعل چیست؟ روشن است که نمی
ها به جهت آنکه غالباً مبتنی بر هیجانات و احساسات هستند به صورت غیرارادی و غالباً بر  باشیم. در تبیین زیستی، انگیزه  نداشته

زا پاسخهای اولیه )گریز/ های تنشاساس سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک بصورت »خودکار« عمل نموده و در مواجهه با موقعیت
های ما در هنگام خطر، انتخابی و آگاهانه نیستند بلکه ناخودآگاه و  تر واکنشکنند. به عبارت دقیقیحمله( را به ارگانیسم »القا« م 

شده آن، ساز و کنند. هدف اصلی این هیجانات، حفظ بقای ارگانیزم است. اما اراده، به مفهوم مصطلح و شناختهناهشیار عمل می
رود. در  که در فرایند تکامل، واپسین بخش تکامل یافته مغز به شمار میتر و مربوط به کورتکس و قشر مغز است  یچیدهپکاری  

گیری ساز و کار اراده در انسان  مندی انسان از این الیه خاکستری مغز و شکل واقع مرز مشخصه انسان و حیوانات در همین بهره 
لط یافته، طبیعت را بشناسد و نیروهای آن را به  های دیگر تسگیری از این موهبت تکامل توانسته به سایر گونه است. انسان با بهره 

ترین  دانیم محصول همین قشر نازک خاکستری رنگ در لبّ پیشانی انسان است. مهم تسخیر خود درآورد. تمام آنچه که تمدن می
دهد تا انسان می   بینی، این امکان را بهویژگی قشر خاکستری مغز، توانایی تفکر و حسابگری است. محاسبه، تحلیل و نهایتاً پیش 

موقعیت در  میبتواند  واقع  در  نماید.  »انتخاب« کند و »گزینش«  بگیرد،  گوناگون، »تصمیم«  نامیده  های  اراده  آنچه  توان گفت 
های انگیزشی ناهشیار غیرارادی از درون، و فرایند انتخاب اصلح بر اساس توانایی تحلیل و شود، از یکسو محصول فشار سائقمی

 شوند؟ یمها بر چه اساسی انجام  ها و گزینش کس مغز از سویی دیگر است. اما خودِ این انتخابپردازش کورت
،  طباطبایی داند« )علم را منشأ صدور فعل اختیاری، و مبادی آن را »علم، شوق، اراده و نیروی محرکه میعالمه طباطبایی  

زیان و مصلحت فعل است؛ و شوق، موجب گرایش به فعل  جزئی، علم مسئول تشخیص سود و   در این ساختار چهار(. 233: 1387
نکته شایان توجه اینکه عالمه د.  اندو، محرک قوه اراده انتخاب فعل خاص، و نهایتاً قوای فعاله )عضالت( مجری فعل  شود. اینمی

. آنچه در آراء عالمه  گرددمی  صورت، منجر به تسلسلدر تحلیل مبادی فعل اختیاری، آن را غیرارادی دانسته است؛ زیرا در غیر این
 شناسی جدید با عنوان انگیزش بیان شده است. تحت عنوان شوق از آن یاد شده در روان

 های آگاهی انسان در الگوی قرآنی الیه
آگاهی انسان  تواند متضمن سه مرتبه از  قرآن در سوره تکاثر بر سه مفهوم علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین تصریح دارد که می

در سورة »ق«،   تلقی شود. همچنین در سوره »ق« به سه سطح از نفس یا »خود« نیز اشاره شده است. با استفاده از آیات قرآن
ای از گفتگوی سه »موجود« در قیامت سوره »ق«، صحنه  28تا    21توانیم این سه سطح از »خود« را استنتاج نماییم. در آیات  می

 بندی فوق را روا دانست:آن تقسیم توان بر اساس شده است که میتصویر 
(. 21یک نفر از پشت سر او را می راند و یک نفر هم گواه با او است )  آیدمیهر فرد که به عرصه قیامت  »

از غفلت بودی ما امروز   ایپرده در دنیا هم بود اما تو از آن در    بینیمیاین وضع که    شودمیبه او گفته  
اینک نامه    گویدمی فرشته موکل بر او  (.  22را کنار زدیم اینک دیدگانت امروز تیزبین شده است )  اته پرد

و هر  (.  24( به دوزخ اندازید هر کافر معاند را )رسدمیبه آن دو خطاب  (. )23عمل او نزد من حاضر است )
همانی که با خدا، خدایی دیگر .  (25)  کردمی مناع خیر و متجاوز و هر کس که مردم را در راه هدایت متحیر  

پروردگارا من او را به طغیان وا   گویدمیقرین او )شیطان(  (.  26گرفته پس داخل عذاب شدید بیفکنیدش )
 قبالً( نزد من مخاصمه مکنید که من رسدمی(. )خطاب 27نداشتم و لیکن او خودش در ضاللتی بعید بود )

 («28) !همه شما را هشدار داده بودم
شود و می گوید. یکی نفس انسان است که وارد محشردر این صحنه، قرآن صراحتاً از همراهی سه موجود در قیامت سخن می

است. از فحوای آیه روشن   گیرد. دومی همنشینی از جنس فرشته و دیگری همنشینی از جنس شیاطینمورد خطاب الهی قرار می
است که آن دو همنشین نیز در وجود انسان قرار دارند و چیزی خارج از وجود او نیستند. در واقع شاید بتوانیم از این دو همنشین به 

، خودِ  توان این سه ساحت »خود« را با عناوین »خودِ سائقو جنبه از نفس انسان« یا دو سطح از آگاهی او نیز تعبیر کنیم. می»د
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و   بندی، عالوه بر آنچه در نظریه شخصیتیاد کرد. در این تقسیم دِ مستور«و خو ، خودِ مجهول »خودِ معلوم و خودِ حاضر« یا ناظر
تر از آگاهی نیز مورد توجه  تحت عنوان ناخودآگاه فردی و جمعی مطرح شده است یک سطح عمیق  و یونگ  سطوح آگاهی فروید

 گیرد.یمقرار 
ای از خود است که با عالم عین و ماده سر و کار دارد. »خودِ ناظر«، است و جنبه  و فهم عالمِ عین  »خودِ سائق«، محرک کشف

ع عالم  بین  قضاوتواسطۀ  و  شاهد  و  است  ذهن  و  یافتهین  و  مواجید  نقش  کننده  نیز  حاضر«  »خودِ  است.  سائق  خودِ  های 
 (.2 شمارهسر و کار دارد )نمودار  ی این مکاشفات را بر عهده دارد و یکسره با عالم ذهنسازبخشی و درونیی، نظمساز یکپارچه

آور  گردد که برای خودِ معلوم، ناشناخته، پنهان و حتی شرمدر تقریری دیگر، »خود مجهول« به آن بخش از خود اطالق می
خود معلوم«، مطابق دانست. »  در روانکاوی فروید  و نهاد  الگوی سایه در نظریه یونگتوان این بخش از خود را با کهناست. می

ترین ترین بخش دریای روان و متعالی« است. اما »خودِ مستور«، عمیقتلقّی و باور اولیه هر کس از خودش و در واقع، همان »من
اش با عالم فیض یعرفانهمسان است. انسان در این ساحت، به تعبیر    وجود(انسان )است که با مبداء الهی    ساحت وجودی انسان

 اقدس پیوند دارد و از این رو این بخش برای دو ساحت دیگر روان کامالً پوشیده، محجوب و مستور است. 
وانی انسان که ساحت هوشیار اوست و با لوامه« انسان است. این بخش از ساحت ر   یا »نفس  »خودِ معلوم«، همان خودِ ناظر

واقعیات سر و کار دارد دائماً در حال نظارت، بررسی و قضاوت امور است. این ساحت از روان، وظیفۀ ارضای نیاز اساسی آگاهی و 
 شناخت را در انسان به عهده دارد.

ی یونگ و همان  شناس« در روان1»سایه نشدة وجود انسان است که معادل  »خودِ مجهول«، ساحت غریزی، طبیعی، بکر و رام
بقای انسان را بر عهده دارد. این ساحت   و ارضای نیاز اساسی  عالم عین   رانی قوای غریزی، کشف« است که نقش پیش»خودِ سائق

 تعبیر شده است. به »نفس اماره« « در روانکاوی فروید است که در قرآن2از روان، معادل »نهاد
پیوند    است که با مبداء الهی انسان  « در انسان »فراآگاهیطور که گفته شد ساحتی  « نیز همان« یا »خودِ حاضر»خودِ مستور

قرآن در  روان،  از  بخش  این  از  »نفس  دارد.  توحیدمطمئنه  به  مستور«،  »خودِ  نقش  است.  شده  تعبیر  یکپارچه  «  همۀ سازو  ی 
 های وجود انسان است. از این ساحت در روانشناسی فرویدی و یونگی خبری نیست.ساحت
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 های خود و ساحت در قرآن . مقایسه مراتب آگاهی، مراتب نفس2نمودار شماره 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یه خود است. بقای فردی، ال ترین ، »ناآگاهی« است، سطحی« یا خود مجهول که در حقیقتدر مدل مختار این پژوهش، »من
های اساسی بخش ناآگاه فردی است. این همان بخشی است که فروید آن را نهاد  طلبی از ویژگیاصالت لذت، خودخواهی و رقابت

شویم اما در الگوی مختار این یمرویم، به ناهشیار و غریزه فردی نزدیکتر یم نامید. در نگاه فرویدی هر چه به عمق شخصیت یم
 شویم.یمتر یکنزدرویم، از غرایز فردی فاصله گرفته به ذات الهی و وجود محض یمهر چه به عمق شخصیت  پژوهش،

« است. کارکرد این بخش از روان، قضاوت، سرزنش و کنترلِ بخش ناآگاهی فردی است که توسط فرایند الیه دوم، »آگاهی
توان معادل این بخش از شخصیت ما که میراث فرایند اجتماعی ی مشود.  یمجام  سازی قوانین اجتماعی )دینی و عرفی( اندرونی

شناسی یونگی، ناهشیار جمعی دانست. قوانین، آداب، رسومات و  شدن انسان است را در روانکاوی فرویدی سوپر ایگو و در روان
 یت رسوب نموده است.کند، در سطح ناآگاهی جمعی از شخصیمتمام آنچه که جامعه برای کنترل فرد اعمال  

و فصل مشترک انسان   ترین سطح وجود انسانسومین الیه، سطح »فرآگاهی« یا ساحت قدسی »خود« است. این الیه، باطنی
تر است. در این ساحت، انسان نه تنها از محدودة »من«  و یونگی عمیق  با عالم وجود است. ساحت »فراآگاهی« از ناهشیار فرویدی

جمعی یونگی نیز فراتر  کند، بلکه حتی از ساحت اشتراکات نوعی و ناخودآگاهتر »خود« نفوذ میهای عمیقشود و به الیهخارج می
، خود های عمیق دینی و عرفانی که در آنها عارف/ نبیرسد. تجربهمی  و یگانگی  رفته، در اصل خلقت و »وجود« با عالم به وحدت

وجود شباهت و بلکه عینیت در مکاشفاتی که در این   بیند، مربوط به همین ساحت از وجود است.را با همۀ وجود در یگانگی می
ها و ادیان، فرضیۀ ما را مبنی بر وجود این الیۀ باطنی مشترک که در آن همۀ عالم وجود دهند در بین همۀ فرهنگساحت رخ می

اس دی« از    آل یر مصرف »تأثهای تجربه یگانگی با هستی، تحت  کند. همچنین بازخوانی گزارش به هم متصل هستند اثبات می 
که در این ساحت از آگاهی،   اندداده است. این تجارب نشان    تأملحیث همسانی با تجارب عرفانی و دینی در جای خود قابل توجه و  

 (. 1390ماند یک هویت مشترک وجودی است )گروف و بنت، یمهای فردی محو و مضمحل شده و آنچه باقی یتهو

 »خود« در قرآن  ینمادها
  سو با فرعون لوامه که نقش قضاوت، نظارت و هدایت را بر عهده دارد از یک  و نفس ع( به عنوان نماد خودِ معلوم) یموس، در قرآن

 یا نفس مطمئنه  ع( نیز که نماد خودِ مستورخضر )است سر ستیز دارد و از سویی دیگر با  انسان و خودِ مجهول که نماد نفس اماره
ع( است و موسی از پذیرش اینکه زمانی همنشین و قرین او بوده شرمناک است. در )  یموساست سر سازگاری ندارد. فرعون، سایه  

 گوید: گردد در جواب فرعون که به او می تی که برای ابالغ رسالتش به سوی فرعون باز می( وق21تا  18سوره شعراء )آیات 
[ کار خود را کردی، سرانجامو ]  »آیا تو را از کودکی در میان خود نپروردیم و سالیانی چند از عمرت را پیش ما نماندی؟ 

   «.و تو از ناسپاسانی
 دهد:  ع( پاسخ می) یموس
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پس چون از شما ترسیدم گریختم، و پروردگارم مرا حکمی داد  ،  کردم از خطاکاران بودموقت که چنان  آن»
 «.کرد و مرا از پیامبران

آورد نمیع( در آنجا نیز بدویت شبان را تاب  )  یموسیابد.  نمود می  و شبان در مثنوی  وجه دیگر این ناسازگاری، در داستان موسی
و هم در داستان   کند. اما نکته مهم اینکه هم در داستان موسی و خضربدوی و غریزی شبان به او درشتی می  و در مقابل رفتار

گردد. در پایان داستان خضر، اگرچه  یمهم نائل م  بینی و کشفع( به یک روشن)  یموس، در پایان داستان، گویی  موسی و شبان
و سکوت عمل نماید و به همین جهت نیز خضر، عذرش را خواست اما زمانی که خضر،   موسی نتوانست به وعده خود مبنی بر صبر

« موسی ر واقع لحظه »کشفِ« »خودِ مستورِخیزد و دع( بر می)  یموس  کند، آه از نهادمی  ع( را از حکمت اعمالش آگاه)  یموس
 همین لحظه است. 

ع(  )  یموس«  « یا »منِکند. اما چون »خودِ معلوم، در واقع با ساحت مستور خودش مالقات میع( در مواجهه با خضر)  یموس
تر باشد نتوانست خضر را بپذیرد. اما تنها  داد بخش دیگری هم در وجودش باشد که از او آگاه آنقدر متورم شده بود که احتمال نمی

شاید بتوانیم   شناسد. در حقیقتکند و میمی  شدن از سرّ اعمال خضر، او را کشف  ع( با آگاه)  یموسدر لحظۀ پایانی داستان است که  
ای پنهان و  ی، سفری اکتشافی در درون خود برای کشف الیه موس   ع( با خضر بماند؛ سفر) یموسبگوییم اصالً از اول هم قرار نبود 

داد. »خودِ معلومِ« موسی  کرد اصالً اکتشافی رخ نمیو سکوت عمل می اش مبنی بر صبرع( از اول به وعده)  یموسمستور بود. اگر  
« موسی رخ دهد. »خودِ ناظرِ کرد تا این خوداکتشافیصبری و اعتراض می»باید« در مقابل خضر که نماد »خود مستور« است، بی

 ود تا مجال برای لحظۀ اکتشاف به وجود بیاید. نمباید نقش خود را به درستی و کمال ایفا می
به ترتیبی دیگر رخ   اماره یا نفس نیز همین مواجهه با خودِ سائق ، دفتر دوم(1373موالنا ) و شُبان در مثنوی در داستان موسی

را تاب بیاورد    تواند این همه بالهت غریزیع( نمی)  یموسپرستد، اما  دل، خدا را به صورتی غریزی و بدوی میدهد. شُبان سادهمی
قاعدگی را نظمی، آشفتگی و بیتواند بیی« او نمشود. »خودِ ناظرکند. موسی از »ژاژگویی« شُبان بر آشفته می و با او درشتی می

ع(  )  یموسع( است.  )  یموسدر »خود«    ، این نیز یک سفر اکتشافی نمادیناما در حقیقت.  گشایدتحمل کند و لب به اعتراض می 
شود که برخالف انتظار، خطاب و  ن مواجهه جایی روشن میباید با این بخش از خود نیز مواجه شود و بدویّت خود را ببیند. نکتۀ ای

 یموسشود. نکته اینکه در پیام خداوند به  ع( بابت برخوردش با شبان، مؤاخذه می)  یموسشود و  ع( می)  یموسمتوجه    عتاب الهی
ع( )  یموسکند و به او درس دینداری بدهد؛ بلکه به    دل غریزی را به چیزی آگاهخواهد که شُبان بدوی سادهع( خدا از او نمی)

« ع( است که باید تغییر کند. »خودِ معلوم)  یموسدهد شُبان را همانطور که هست بپذیرد؛ بدون تغییر؛ بلکه اینجا دقیقاً  فرمان می
ید همانطور غریزی و بدوی باقی بماند. پذیرش این قسمت ع( هست که با)  یموسموسی باید بپذیرد که ساحت دیگری نیز در وجود  

، مسأله دیگر صرفاً به پذیرفتن ع( با فرعون)  یموسآور است. البته در داستان مواجهۀ  ها دشوار و شرماز خود برای اغلب انسان
خود تعدی نموده است. بنابراین در اینجا    شود؛ چراکه اینجا فرعون طغیان کرده و از حدودع( ختم نمی)  یموسفرعون از جانب  

 ع( در نقش خودِ ناظر، باید حدود خودِ سائق را با لیّنت به او یادآوری کند و حتی در صورت امکان با او مبارزه نیز کند.) یموس
ع( از مواجهۀ با  )  یموسع( هستند که  )  یموسرام نشدة وجود   غرایز ها و  ، نماد خود سائق، شیطنتو شبان مثنوی  قرآن   فرعون

آورد که قبالً آنجا شود؛ برای مواجهه با فرعون عذر و بهانه می های روانی متوسل می آنها خرسند نیست و در اولین واکنش، به دفاع 
، موسای رسیده، موسای خردمند (. اما خضرگیرد )فرافکنیمیتراشی( و در مواجهه با شبان نیز بر او خشم  مرتکب جرم شده )دلیل

 کند. شناسد و بار اول از او عبور میع( او را نمی) یموسع( است. به همین دلیل هم ) یموسنیافتۀ و ساحت دست
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 ( )موسی
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 خودِ مستور 
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نفس 
 مطمئنه
 )خضر(

 آگاهی و اراده

گفت اراده صرفاً مربوط به ساحت   توانیدارد اما نم  یبا سطح آگاه  یار یبس  یهاتفاوت  یدر سطح فراآگاه  اریگرچه مسأله اراده و اخت
و در حالت    یهم در ساحت آگاه  ،یدارد؛ هم در حالت ناآگاه  انیجر  ی. اراده در هر سه ساحت آگاهشودیسطح متوقف م  یآگاه

به    ز یاما اراده ن  شودیمحو و فنا م  یهست  یکل  تیانسان در هو  یفرد  ت یاگرچه هو  یحالت فراآگاه  راراده کارگر است. د  یفراآگاه
 ا یو انب  ایاول  یعیاست که معجزات، کرامات و اعمال فراطب  یحالت از آگاه  نی. در اشودیقدرتمندتر و نافذتر م  شتر، یب  زانیم  نیهم

که در    یگریاست. مسأله د  یمرتبه از آگاه  نیذکر شده ناظر به هم  ز ین  عرفا فنا و محو که در مقامات    رینظ  یرات ی. تعبدهدیرخ م
 نیقوان ،ی ست. در سطح آگاهگوناگون ا یدر سطوح آگاه یبا عمل اخالق  یمسأله نسبت اراده و آگاه ابد،ییم تی خصوص اهم نیا

تفاوت در داستان    نیحاکم است. ا  یفاوت مت  یقواعد اخالق  یاثر دارد اما در سطح فراآگاه  ینیو د  یو عرف  یاخالق  یو چارچوبها
 و خضر منعکس شده است.  یموس

 مشکّک تیو ترب میاراده مشکّک، تعل
توان  اگر انسان موجودی مشکّک باشد و مراتب آگاهی و اختیار او نیز بر همین اساس، مشکّک و ذومراتب باشد، طبیعتا دیگر نمی

از یک نظام و روش تعلیم و تربیت واحد برای پرورش همه این مراتب سخن گفت. هر الیه از آگاهی انسان و هر سطح از اراده او،  
 خاص خود است. نیازمند روش و نظام تربیتی 

رسد با توجه به آنچه بیان شد، آنچه تحت عنوان اراده و اختیار در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مورد توجه به نظر می 
قرار گرفته در واقع تاکید و پافشاری صرف بر ساحت »من« و هویت فردی انسان در سطح میانی آگاهی است، حال آنکه ساحت  

توان نظام تعلیم و تربیت را »تعلیم و تربیت  توحید و یگانگی با هستی قرار دارد. وقتی میعمیق »خود« در سطح فراآگاهی، در عین  
های تعلیم و تربیت معنوی در طول تاریخ با تأکید بر معنوی« نامید که بتواند این ساحت از روان آدمی را تقویت و تربیت کند. نظام

ن را با مبدأ وجود نزدیکتر کنند. البته این به معنای انکار ساحت من و الغای  نگر و کنترل از منِ فردی، در صددند تا انساخودِ هستی
های گوناگون نفس  هویت فردی نیست، بلکه غرض ایجاد توازن میان این ساحت و ساحت خود یکپارچه است. توازن میان ساحت

انسان کامل عرفانی را تربیت می انسانو مراتب آگاهی، شخصیت را تمام و  ی به تعبیر قرآن، امام و اسوه دیگران و کند. چنین 
 مند از حیات طیبه خواهد بود.  بهره 

.  اندداشتهاش  های تربیتی، سعی در نزدیک ساختن انسان به ساحت فراآگاهیدر طول تاریخ، مکاتب معنوی با ارائه انواع مدل 
از گردونه تعلیم و تربیت   عمالًیر غلبه علوم تجربی و پوزیتویستی به محاق رفتند و  تأثهای تربیتی به تدریج تحت  اما این مدل 

ی برای دسترسی انسان به ساحت ابرنامه ی تعلیم و تربیت رسمی در سرتاسر دنیا، نه تنها هیچ  هانظام رسمی به کنار گذاشته شدند.  
تمام هدف و رسالت نظام تعلیم و تربیت    ظاهراًشناسند.  ینمیت  این ساحت از آگاهی را به رسم  اساساًفراآگاهی خود ندارند، بلکه  

ی ناهشیار توسط آداب،  هاتکانهرسمی در تمام دنیا، حداکثر معطوف به انتقال انسان از ساحت ناآگاهی به آگاهی یا تربیت و کنترل 
این    نظام تعلیم و تربیت رسمی ایران نیز   قوانین، رسوم و تکالیف دینی و عرفی است؛ گرچه در همین امر نیز مناقشاتی وجود دارد.
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در ساحت انسان  معنوی  و  مادی  نهفته  استعدادهای  بالفعل ساختن  و  به حیات طیبه  انسان  رساندن  دارد که قصد  را  های  مدعا 
اوت در های نظام تعلیم و تربیت مرسوم در دنیا را در پیش گرفته است. بدیهی است تفگانه را دارد، اما در عمل، همان روش شش

هایی مبتنی بر مبانی موجود در سند در جهت دستیابی به اهداف ها نیز هست و چنانچه روش مبانی و اهداف، نیازمند تفاوت در روش 
های ما نیز باید متناظر با مبانی و اهداف باشند،  مورد نظر به کار گرفته نشود، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. البته اینکه روش 

ین معنا نیست که نهاد تعلیم و تربیت باید به نفع نهاد دین حذف شود یا به تقلیل برود. تأکید بر قرائت رسمی از به هیچ وجه بد
ادیان در نظام تعلیم و تربیت، درست به مثابه تأکید بر قوانین عرفی است؛ هر دو به یک میزان در پی انحصار، تحدید و کنترل 

تر یکنزداش  شود انسان با ساحت فراآگاهییمی ساحت ناآگاهی است. آنچه موجب  هاکانه تها هستند. هدف همه آنها کنترل  انسان
آزادی به  توجه  تفاوت  شود  زیباییو  اخالق،  فردی، خالقیت،  بر  های  تاکید  و  هنر  ورزش،  غیرانحصارگرایانه هاجنبهشناسی،  ی 

و مدنی و قواعد دینی و مذهبی تا جایی باید مورد تأکید  ی علم تجربی، قوانین عرفیها روش هاست. ینه زمغیرایدئولوژیک در تمام 
 اش نباشند. و توجه قرار بگیرند که مانعی برای نزدیک شدن انسان به ساحت فراآگاهی

نظام آ. تأکید  بنیادین  تحول  سند  در  جمله  از  تربیتی،  تکلیف  های  سویه  یکی  دارد؛  سویه  دو  اختیار،  و  اراده  بر  گرایی، پ، 
و نهایتاً قضاوت بر اساس نظام پاداش و تنبیه که نتیجه آن تقویت »فرامن« در وجود آدمی است؛ و دیگری تقویت    پذیریمسئولیت

شود، خودآگاه )من( به عنوان عامل تغییردهنده و انتخابگر در همه امور. به هر میزان که بر مسأله اراده و اختیار تاکید بیشتری می 
اند که با تقویت »فرامن«،  های تربیتی بر این اساس شکل گرفتهشود. به عبارت دیگر همه نظامیاین دو سویه نیز در انسان تقویت م 

های پاداش و تنبیه از »من« در برابر »نهاد« مراقبت به عمل بیاورند، بدون توجه به این نکته که تقویت من و فرامن در قالب نظام
و تأکید بر علیت، اراده و اختیار و سرکوب نمودن نهاد، منجر به بروز چه   های قانون مدنی(سنتی و مدرن )اعم از ادیان و نظام

های تربیتی واقع شده، نقش و جایگاه  اختالالتی در حوزه شخصیت و شناخت خواهد شد. روشن است که آنچه مورد غفلت نظام 
 آدمی است.  1مهم »خود/ خویشتن« 

مشکّک انسان  مدل  ارائه  با  پژوهش  این  اساس،  انسانبر همین  حوزه  در  باید  که  است  باور  این  بر  از  ،  تعریف  در  شناسی، 
شناسی نیز تلقی مرسوم از جهان هستی های وجودی، نیازهای اساسی و مراتب آگاهی انسان بازنگری شود. در حوزه هستیساحت

شناسی ما نیازمند آنیم تا  حوزه معرفت از مبنای نظام علّی و معلولی به نظام »رابط غیر علّی« مبتنی بر تجلی و ظهور تغییر یابد. در
ی از شناخت خود و هستی برسیم. ادامه روند فعلی که ما کل جهان را صرفا به مثابه یک منبع انرژی برای رفاه و  اتازهبه درک  

سان با هستی از  ای جز ویرانی طبیعت و خودمان ندارد. راهی جز این نمانده که تفسیر ما از نسبت ان یجهنتانگاریم،  یملذت بیشتر  
ی خیرخواهانه و دو طرفه بازتعریف شود. انسان باید نگاه خود را به عالم تغییر دهد. ارابطه طرفه به  یک رابطه سودگرایانه و یک 

شویم، در »افسون گل سرخ« نیز شناور  ی مشاید وقت آن رسیده باشد که به همان اندازه که از شناسایی »راز گل سرخ« منتفع  
 باشیم. 

 گیرینتیجه
انسان مشکّک، هر چه    ٔ  ده یو نه. بر اساس ا  یدارد؛ آر  کالیپاسخ پارادوکس  ک یمختار بودن انسان،    ا یبه باور ما، سؤال از مجبور  

در    ی. اراده انسان در سطح مادشودیم  تری مراتب اراده در انسان قو  م،یشویم  ترکیبه ساحت باطن انسان نزد  ،یکیدر مراتب تشک
اراده از حوزه    نیا  میشویم   ترک یانسان نزد  یتفاوت دارد؛ هر چه به سطوح باطن  یبه نحو معنادار  یاله  سطحبا اراده او در    سهیمقا
از آن   ینید  اتیکه در ادب  ی اس یدر مق  ،یول   ای  ی)نفس ناطقه( اراده نب  یکه در سطح اله ییخواهد بود، تا جا تریفراتر رفته، کل  یفرد

و    یساحت از وجود انسان، اراده فرد  نیدر ا  یی. گوابدییم  یگستره عوالم وجود تسر  در  شود،یم  اد یمعجزه    ایرامت  به عنوان ک
عن    نطقی( و »ما  17)انفال/    ت«یاذ رم  تی»و ما رم  ی. شواهد قرآنشودی او مستهلک م  یو وجود  یانسان در اراده کل  یشخص 

خود نسبت به    یکیتوان گفت، انسان در مراتب تشکی م  گریمعنا است. به عبارت د   نی( و امثال آنها ناظر به هم3)نجم/    «یالهو
مرتبه ماقبل خود، مختار و نسبت به مرتبه مابعدش مجبور است. با طرح پرسش »ساز و کار اراده در مراتب گوناگون وجود انسان  

بجا است؟«  ا  ای»آ  یچگونه  ا  ایست  انسان مختار  بر  م  نکهیمجبور؟«، عالوه  اخت  انیجبرگرا  انینزاع  قدر   ان،یارگرایو   یاحتماال 
اصالح خواهد شد. چنانچه مدل »انسان مشکّک« به عنوان    زین  یوجود متواط  کیمرسوم از انسان به عنوان    یتلق   کند،یفروکش م

  ی مشکّک است. اگر انسان موجود  یامدل اراده   نیدر ا  زین نآنگاه طبعاً اراده انسا  رد،یمد نظر قرار گ  یاسالم   یشناسانسان  یمبنا

 
1. self 
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نظام و روش   ک یاز    توانینم  گر ید عتایاساس، مشکّک و ذومراتب باشد، طب  نیبر هم  ز یاو ن  اریو اخت   یو مراتب آگاه  د مشکّک باش
روش و نظام   ازمندیانسان و هر سطح از اراده او، ن  یاز آگاه  هیمراتب سخن گفت. هر ال   نیپرورش همه ا  یواحد برا  تیو ترب  میتعل
  کرد یقرار دارند، روش و رو  اریو اخت  یافراد در کدام سطح از سطوح آگاه  نکهیبسته به ا   گر،یخاص خود است. به عبارت د  یتیترب
 کند.  رییو تغ فیمتفاوت و متناسب با همان سطح، تعر دیبا زین یت یو ترب میتعل
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