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The purpose of this study is to investigate the position of epistemic knowledge
in the philosophy of Islamic education and explain its educational implications.
Since the basic purpose of creation is science and knowledge. This article uses a
descriptive-analytical method to examine the place of epistemological knowledge
in the philosophy of Islamic education and explain its educational implications.
And seeks to introduce educational works, barriers and areas of access to
epistemic knowledge. The findings indicate that knowledge is not only the goal of
education but also the basic goal of creation and the highest blessing after the
blessing of creation. Epistemic knowledge, a kind of self-knowledge | and piety,
sincerity and self-cultivation are among its foundations. This knowledge is
sometimes in the form of Inspiration and sometimes in the form of inspiration and
sometimes in the form of hadith. Self-awareness, Fear of God, the cry of
submission and submission, belief in the Qur'an, sobriety and patience, silence,
harmony of speech and behavior, humility, worship and religious imitation are
among its educational effects. The education that is based on knowledge and
cognition in the name of the Lord is the education that leads to the perfection and
happiness of man, as well as the spread of peace, brotherhood and unity in his life.
Keywords: Position, knowledge Perfection, Philosophy, Islamic education,
Educational implications.
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چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه معرفت افاضهای در فلسفه تربیت اسالمی و تبیین داللتتهتای
تربیتتتی ا استتت از نجتتاییکتته هتتدف اساستتی ،ل تتت عل ت و معرفتتت استتت ایتتن م التته بتتا رو

مقاله پژوهشی

توصیفی -تحلیلی به بررسی جایگاه معرفت افاضه ای در فلسفه تربیت اسالمی و تبیین داللتهای تربیتی
ا میپردازد و به دنبال معرفی ثار تربیتی موانع و زمینههای دستیابی به معرفت افاضهای است یافتههتا

تاریخ دریافت:

بیانگر این است که معرفت نهتنها هدف تعلی و تربیت بلکه هدف اساسی ،ل ت و برترین نعمت پس از

1399/7/27

نعمت فرینش است معرفت افاضه ای نوعی ،ودشناسی؛ و ت وا ا،تال

و تککیته نفتس از مبتانی ا

است این معرفت گاهی بهصورت وحی و گاهی بهصورت الهتا و گتاهی بتهصتورت تحتدی

استت

تاریخ پذیرش:
1400/1/29
صص135-159 :

،ود گاهی ،داترسی قر ا باوری گریه تسلی و ،ضوع متانت و بردباری سکوت ه وایتی گفتتار و
رفتار تواضع تعبد و ت لید دینی از جمله ثار تربیتی ا است تربیتی که بر اساس معرفت و شنا،ت بته
اس رب پی نهاده میشود تربیتی است که به کمال و نیکبختی و بکرگداشت انساا و نیک گستر

صلح

و برادری و وحدت در زندگی او میانجامد
کليدواژهها :جایگاه؛ معرفت افاضهای؛ فلسفه؛ تربیت اسالمی؛ داللتهای تربیتی
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مقدمه
علم و معرفت ،هدف اساسی خلقت است؛ «اهلل الَّذی خَلَقَ سَبعََ سَبواوا و وَ مَباَ اضَ مِ مَبُلَ اَّ
یَتَنَزَّلُ اضَمرُ بَینَ اَّ لَتَعلَووا اَنَّ اهللَ عَلی کُلِّ شَیءو قَدیرٌ وَ اَنَّ اهللَ قَد اَحاطَ بِکُبلِّ شَبیءو عَلوبا»؛ «خبدا نن
کسی است که هفت نسوان ا نفرید و مانند نن نسوانها از (هفت طعقه) زمیا خلق فرمبو و امبر
نافذ خو ا

بیا هفت نسوان و زمیا نازل کند تا بدانید که خدا ببر هبر زیبز توانبا و ببه احاطبه

علوی بر هوه امو نگاه است» (طالق )12 /و برتریا نعوت 1پس از نعوبت نفبرینا اسبت «اَلَّبذَی
عَلَّمَ بِالقَلَمِ»؛ «نن خدائی که بشر ا علم نوشتا به قلم نموخبت» (علبق .)4 /انسبان ببهطبو غریبزی
انا وست و معرفتجوست و ا اک و شناخت م متریا امتیباز او ببر حیبوان اسبت (ب شبتی و
هوکا ان :1388 ،ج  .)130 :2شناخت نقا بهسزایی

حیا و کوال انسان ا  .هوانگونبه کبه

غذا موجب تعالی جسم و شد نن است ،شناخت و علبم ،غبذای نفبس اسبت و یکبی از و کبا
کوال ،کوال علوی و نظری است .شناخت

عول نیز مؤثر اسبت و هبر زبه شبناخت عویبقتبر و

کاملتر باشد ،عول بر طعق نن صحیحتر و سریَتر و کاملتر تحقق مبییاببد (ب شبتی و هوکبا ان،
 :1388ج  .)25 :2توان معرفتبی عقبل و ببهطبو کلی ا اک انسبانی ،محبدو ببه محسوسبا و یبا
معقوض به معنای نتیجه وش قیاسی و برهانی نیست ،بلکه انسان و قوه عقالنی او فا غ از صبررا و
کعرای منطقی نیز توان سیدن به معلومباتی ا ا  .معلومبا انسبان گباه از طریبق «تعلبیم ملکبی»
حاصل مبیشبو کبه ببینیباز از تعلبم اسبت؛ و گباهی از «تعلبیم بشبری» ناشبی اسبت کبه نیازمنبد
انانموزی است .ستیابی به حقیقت ناب (معرفت حقیقبی) و ؤیبت ببیپیرایبه حقبایق ،تن با از
طریق صفای نفس و و ی از اعوال سیئه و اخالق پست و ن ای فاسد موکا است؛ زیرا اگر نفس
از ایا امو نپرهیز  ،صفای خویا ا از ست می هد و زون نینهای میشو که زنگبا گرفتبه و
تصویر اشیا ا تیره و مَعوَج مینوایاند.

اثر ایا غعا گرفتگی ،نفبس ببر جبوهر خبویا و معبدو و

معا ش جاهل میگر و زون زنیا شو  ،خدای ا نویشناسد (اخوانالصبفا ،1405 ،ج .)97-98 :1
سالک

ابتدا اه ا به هوراه مربی و اهعر خو طی میکند ،ولی برتریا مقام و فیَتریا مرتعت

نن است که بیواسطه ،لطف و فیض حق ا یافت نواید تا بلکه خو مجرای فیض ال ی گر و
1. Affluence
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صو تی میسر میشو که طی طریق بدون پیر (استا ) برای او هیچ ضر و خطری نداشته

ایا امر

باشد (ب شتی و هوکا ان ،1388 ،ج  .)215 :2معرفت

فا سی به معنای شناخت یا شناختا زیزی

و به معنای مطلق علم و انا است (عوید .)1138 :1379 ،مالصد ای شیرازی شناخت ا حصبول
و وجو صو

شیء نز عالم انسته (صد الوتأل یا شیرازی ،1378 ،ج  )284 :3و فیض کاشبانی

حصول صو

شیء و ظ و شیء نز عالم ،بدون نثا خا جی و پیراسته از وجو ما ی نن شیء

تعریف کر ه است « .اَلعَلم هوَ حصول صو ه الشیئ لَلعالم وظ و ه لدیه مجر ا عَوّبا یَالبسبه» (فبیض
کاشانی .)18 :1362 ،قرنن کریم شناخت ا قرائبت /خوانبدن نامیبده اسبت ،زیبرا شبناخت انسبانی
هوان قرائت حقایق وجو  ،یعنی مشاهده و شناسایی ننهاست ،اما ابداع حقایق ،کا خداوند اسبت
و ازایا وست که قرنن کریم از نن با تععیر کلوه اهلل یا میکنبد .قرائبت ،مراتبب و جباتی ا
که میتوان ننها ا به و نوع اصلی یعنی نوع اوّل قرائت کتاب نفرینا کبه شبامل قرائبت نیبا
کتاب (نغاز ،زندگی و انجام هستی) ،قرائت کتاب هستی یا نیبا نفباقی و قرائبت کتباب جامعبه
انسانی یا نیا انفسی میشو و نوع وم قرائتی که قلم بر برگها و کتبابهبا مبینگبا و انسبان
ننها ا

کتاب نفرینا میخواند و سوضن و انشوندان از ننها استفا ه میکنند ،تقسیم کبر .

شاید بهخوبی وشا باشد که قرائت یا شناخت معتعر ،قرائت

مراتبب نبوع نخسبت اسبت ،یعنبی

قرائت کتاب نفرینا و طعیعت و جامعه بشری (کیالنی .)265-266 :1389 ،قرنن کبریم نیبا
بسیا ی به ن ی از پیروی از ظا و گوان پر اخته و به انسان گوشز مبیکنبد کبه از شبناخت ظنبی
و ی جسته و به شناخت یقینی بپر ازند (نصری.)12 :1386 ،

بیان مسئله
فرایند کسب معرفت ،قسوتی از علوم از طریق تعلیم سوی فراهم مبینیبد ،ولبی بخشبی از
اناها از اههای عا ی به ست نوینیند؛ بلکه اه به سبت نو ن نن از طریبق تقبوا و کسبب
شایستگی و صفای باطا است که سعب ایجا نو ی از سوی خداوند
فیروزجانی و نو انی .)122 :1399 ،خداوند منّان به زبان وحی

ل ن می میگر (کُبر

برخی از نیا به نن اشا ه نوو ه

است و انسان ا برای کسب ایا نوع از معرفت و ا اک به تصفیه ون تشبویق نوبو ه اسبت« :یبا
اَیُّ َا الَّذیَا امَنوا اَن تَتَّقُوا اللَه یَجعَل لَکُم فُرقانا وَ»...؛ «ای کسانی که ایوان نو هاید ،اگر خو تبان ا
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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از مخالفت فرمان خدا حفظ نوایید ،برای شوا جداکننده حق از باطل (فرقان) قرا می هد» (انفبال/
 .)29معرفت

پیبدایا ،تحبت تبأثیر عوامبل متعبد ی قبرا مبیگیبر کبه از یربباز مو توجبه
هههای اخیر توجه بیشتری به نن معطوف شده است.

اندیشوندان بو ه؛ و

معرفت یکی از بنیا های اصلی تربیت و انشی است که با ه نگاهیها و شناختهای انسان،
امکان شناخت ،انواع ،ابزا  ،منابَ و ستی و نا ستی نن بحث مبیکنبد .معرفبت ،بنیبا باو هبا و
پین ا اندیشههاست ؛ و

بیان اهویت موضوع باید به حدیُی از حضبر امبام حسبیا (ع) اشبا ه

کر که فرمو هاند« :خداوند بندگان ا نیافرید مگر برای معرفت و زون به او معرفت پیبدا کر نبد،
پس به ععا

او پر اختنبد» (مجلسبی 1403 ،ق :ج  )9 :1و معرفبت خداونبد ،اهبم معبا ف اسبت

(اسدی گرما و ی.)3 :1388 ،
بنیا های تربیت

استخراج اهداف ،اصول و وشهای تربیتی و هواهنگی ننها تأثیرگذا نبد

و معرفت بهعنوان یکی از ایا بنیا های تربیت نقا بهسزایی

تعییا اصول ،اهبداف و وشهبای

تربیتی ا  .یکی از زمینههای ستیابی به معرفت و شناخت تصفیه و ط ا

نفس است کبه خبو

یکی از اهداف غایی تربیت به شوا مینیبد؛ بنبابرایا پبر اختا ببه موضبوع معرفبت

تربیبت از

اهویت باضئی برخو ا است.

مبانی نظری
فیض کاشانی از و منظر ا زش و شرافت و یگری بر اسبا

ماهیبت و کیفیبت ببه معرفبت و

انواع نن مینگر و معرفت ا به «معرفت ن ایی» و «معرفت میانی» تقسیم کر ه و ستیابی به معرفت
ن ایی یا باطنی ا هدف غایی خلقت و مقصو بالذا و برتریا معرفت انسته که با تبابا نبو
ل ظاهر میگر و با ه معرفت میانی مینویسد :هوه معرفتها ،نگاهیها ،یافتهها و نموزههایی
که زمینه سیدن به معرفبت ن بایی ا فبراهم مبینو  ،معرفبت میبانی یبا واسبطهای اسبت (فبیض
کاشانی .)44-45 :1383 ،فیض از منظری یگر معرفت ا به معرفبت حضبو ی و حصبولی تقسبیم
میکند (فیض کاشانی.)18 :1362 ،
خواجه نصرالدیا طوسی نیز معرفت ا به معنبای اعبم نن ببه معرفبت حسبی ،خیبالی ،وهوبی،
عقلی ،ش و ی و بانی و وحیانی تقسیم کر ه است .وی معرفت ش و ی ا ا ای مراتعی مبی انبد
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که میتوان با خضوع و ابت ال و تضرع و قطَ عالیق نیوی ،به جاتی از نن نائبل نمبد (طوسبی،
 .)21 :1385خواجه طوسی برای معرفت بانی و وحیانی سه مرتعه ا بیان کر ه است .مرتعه نخست
وحی است که مخصوص انعیاست؛ مرتعه وم علم بانی ،علم لدنّی است که ایا مرتعبه ببیا انعیبا و
اولیا مشترک است .علم بانی ،علم افاضی و بانی است که بدون تعلیم و تفکر به ست مینیبد و
هیچکس ا بدان اهی نیست ،جز ننکه مشوول عنایا پرو گا قبرا گیبر و جبانا نمبا گی
اشته باشد؛ و مرتعه سوم ،علم بانی ،علم ال امی است .ال ام بانی برای صالحان میسر است و ایبا
صو تی است که از عالیق نیوی بگسلد و حجابهای ظلوانی ا بد (مد سی زنجانی:1363،
 .)168-169س رو ی (شیخ اشراق) شناخت ا حضو شیء و غایب نعو ن نن از نفبس ناطقبه؛ و
معرفت ا افاضه اشراقی می اند و معتقد است التفا و اشراقِ حضو ی نفس است که شبناخت ا
موکا میساز (سب رو ی :1372 ،ج  )72 :1و شبناخت ا ببه شبناخت فطبری ،شبناخت حسبی،
شناخت خیالی (س رو ی :1372 ،ج  ،)408-409 :3شناخت عقلی (س رو ی :1372 ،ج )463 :1
و شناخت ش و ی تقسیم میکند (س رو ی :1372 ،ج  .)13 :2اباسینا نیز معرفبت یبا شبناخت ا
به شناخت ظاهری و باطنی تقسیم میکند (فتحعلی خانی و هوکا ان ،1391 ،ج .)259 :1
اسدی گرما و ی بیان میکند علم و نگاهی به و قسم حضو ی و حصولی قابلتقسیم اسبت.
علم حضو ی ،معرفت ش و ی و
گرما و ی.)6 :1388 ،

علم حصبولی معرفبت مف بومی حاصبل مبیشبو (اسبدی

ایا مقاله منظو از معرفت ،معرفتبی اسبت کبه حقیقبت و ماهیبت نن ا

معرفت ش و ی تشکیل می هد که بنای ن میت و پین ا معرفت است.
از م متریا مسائل شناخت مسئله امکان شناخت است به ایا معنا که نیا انسان میتواند حقبایق
عالم وجو ا بشناسد یا خیر؟ قرنن کریم شناخت ا برای انسان موکا می اند .از جوله نیاتی که
میتوان به نن استش ا کر نیا مربوط به استان خلقت ن م است.

ایا نیا نمده است کبه

خداوند انسان ا شایسته تعلیم اسواء ال ی که هوان حقایق ج ان نفرینااند ،انسته است« .و عَلّبمَ
ن َمَ اضَسواءَ کُلّ ا؛ و هوه اسواء ا بر ن م نموخت» (بقره.)30/
نکته م م ا هووا ه

بحث از امکان شناخت باید ایبا

نظر اشت که اگر قرنن کریم شناخت ا برای انسان موکبا مبی انبد ایبا

بدان معنا نیست که انسان هوهزیز ا میتواند بشناسد ،زیرا نیاتی

قرنن کریم وجو ا که ببه

ناتوانی انسان از شناخت هوه حقایق اشا ه میکند« .منبزه اسبت ننکبه هبم جفبتهبا ا بیافریبد از
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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گیاهانی که زمیا می ویاند و انسانها و نن زیزهایی که نوی انند» (یس.)36 /

نظر قرنن کریم

حقایقی وجو ا که انسان نویتواند ننها ا بشناسد .بهطو مُال مسبئله وح از جولبه حقبایقی
است که قبرنن کبریم ک نن ا ببرای انسبان نباموکا مبیشبوا (نصبری.)12-13 :1386 ،
نیهای نمده است« :وَیَسئَلونَکَ عَا الرّوحِ قُلِ الرّوح مَا اَمرِ َبّی وَ ما اوتیتُم مَاَ العَلمِ اَلّا قَلبیال»؛ «تبو
ا از حقیقت وح میپرسند  ،بگو که وح به فرمان خدا اسبت و ببه شبوا جبز انبدکی از علبم ا ه
نشده است» (إسرَاء .)85 /فیض نیز از انشوندانی است که به امکان معرفت عقیده ا  .او ببر ایبا
باو است که انسان میتواند از توامی حقایق نگاهی یابد و هوه پدیدههای پیدا و ناپیدای هستی ا
بشناسد و از واقعیتهای موجو  ،معرفتهای مطابق با واقبَ ببه سبت نو ؛ زیبرا اوض ،سباختا و
سرشت ن می و قوای ا اکی او ،زنیا قابلیبت و زمینبهای ا اقتضبا ا ؛ زبون خداونبد حکبیم،
ابزا هببای گونبباگون شببناخت ا بببه وی ا زانببی اشببته و بببدیا لیببل،
محسوسا  ،معقوض  ،متخیال و موهوما و نیز

سبباحتهببای گونبباگون

ساحت شب و و اشبراق ،فراخنبای گسبتر ه

ا و میتواند نگاهیهای گوناگون به زنگ نو  .ثانیبا ،از منظبر عرفبانی ،انسبان مظ بر اسبواء
حسنای ال ی و ا ای مقام جوَالجوعی است و میتواند نگاهیهای جامَ و کاملی به ست نو .
ثالُا ،خداوند حکیم از نغاز حیا ن می

وی زمبیا ،ببا ال بامهبای ویبهه ،او ا از اصبول اولیبه

معرفت ،معرفتهای خاص و معرفت صنعت و فا برخو ا ساخته است؛ بهگونهای که بتواند ذا
و کنه اشیاء و خواص و نثا ا بشناسبد و حیبا خبو ا

طعیعبت حفبظ کنبد و ببا خالقیبت و

ابتکا  ،به پدیدههای نو برسد (فیض کاشانی 1399 ،ق :ج  111 :1و ب شتی :1390 ،ج  .)33 :5شبیخ
اشراق معرفت ا بر نشکا تریا بنیان ،یعنی «نو » بنا ن با ه اسبت .حقیقبت نبو زیبزی نیسبت جبز
ظ و  ،نن هم ظ و ذاتی و ظ و ذاتی نن تابَ هیچیک از حوا

و ا اکا ما نیست .س رو ی

شناخت واقعی ا ببرای انسبان موکبا مبی انبد و هرگونبه سفسبطه و تفکبر ایدئالیسبتی ا مبر و
میشوا ؛ زیرا معتقد است علم حصولی انسان

ن ایت به علبم حضبو ی یبا معلومبا فطبری و

اولی منت ی میشو ؛ بنابرایا ،شخص عالم متا واقَ ا مییابد و
ندا (س رو ی :1372 ،ج .)95 :1
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یافتههای او شک و تر یبد اه
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شناخت یا معرفت انواع ،ابزا و منابعی ا  .انواع معرفت شامل ،معرفت بیانی« 1خَلَقَ اَضنسانَ»؛
«و انسان ا نفرید»؛ «عَلَّوَه العَیانَ»؛ «و به او تعلیم نطق و بیان فرمو » (البرحوا ،)4-3/ینبی« 2اَذ قبالَ
اهللُ یا عیسیَ اباَ مَریَمَ اذکُر نَعوَتی عَلَیکَ وَعَلی والَدَتَکَ اَذ اَیَّدتُکَ بِرُوحِ القُبد ِ تُکَلَبم النّبا َ فبیِ
الوَ دَ وَ کَ ال وَ اَذ عَلَّوتُکَ الکَتابَ وَالحَکوَهَ وَ التَّو ا َ و َاَضنجیلَ »...؛ «ای پیروعبر مبر م ا متبذکر
گر ان که خدا عیسی با مریم ا گفت :به خاطر نو نعوتبی ا کبه ببه تبو و مبا
ننگاه که تو ا به تائید وح قدسی توانا ساختیم که

عطبا کبر یم

گ وا ه با مر م سخا حکوت کبر یم و ببه

تو علم تبو ا و انجیبل نمبوختیم» (مائبده ،)110/فنبی و حرفبهای« 3و َعَلَّونباه صَبنعَهَ لَعبو َ لَکُبم
لَتُحصَنَکُم مَا بَاسَکُم فَ َل اَنتُم شاکَرُونَ»؛ «و ما به اوو صنعت ساختا نموختیم تا شوا ا از زخبم
شوشیر و نزا یکدیگر محفوظ ا نیا شکر به جا مبینو یبد؟» (انعیباء ،)80/علوبی و مبدیریتی

4

« یؤتَی الحَکوَهَ مَا یَشاء وَ مَا یؤ َ الحَکوَهَ فَقَد اوتَیَ خَیرا کَُیرا وَ ما یَذَّکَرُ اَلّا اولوا اضَلعابِ»؛ «خبدا
فیض حکوت و انا ا به هر که خواهد عطا کند و هرکه ا به حکوت و انا ساند ببا ه او
مرحوت بسیا فرمو ه و ایا حقیقت ا جز خر مندان عبالم متبذکر نشبوند» (بقبره ،)269 /نوشبتا

5

«اَلَّذَی عَلَّمَ بِالقَلَمِ»؛ «نن خدائی که بشر ا علم نوشتا به قلم نموخت( ».علق ،)4 /پرو ش جبانو ان
«...وَ ما عَلَّوتُم مَاَ الجَوا ِحِ مکَّلَعیاَ تُعَلِّوو نَ اَّ مَوّا عَلَّوَکُم اهللُ»...؛ «...صیدی کبه ببه سبگان شبکا ی
نموختهاید که به ننها ننچه خدا نموخته مینموزید( »...مائده )4 /و تحلیل ویبدا ها و حبوا

6

« َبِّ قَد اتَیتَنی مَاَ الولبکَ وَ عَلَّوتَنبی مَبا تَأویبلِ اضَحا یبثَ»...؛ «با ال با تبو مبرا سبلطنت و عبز
بخشیدی و علم ؤیا و تععیر خوابها بیاموختی( »...یوسف)101/؛ ابزا معرفت 7حس «جَعَبلَ لَکُبم
وسواَعا ِلتَعَیَ ما عَنَاهَا ،وَوبصَا ا لَتَجلُوعَا عَشَاهَا»...؛ «خدا گوشهایی برای پند گرفتا از شنیدنیها و
زشمهایی برای کنا ز ن تا یکیها ،به شوا بخشیده است( »...ن جالعالغه ،خطعه  ،135 :83نصری،
 14 :1386و کیالنی ،)295 :1389 ،عقل « 8اَنَّ شَرَّ الدَّوابِّ عَنبدَ اهللِ الصُّبمُّ البعکُم الَّبذیاَ ض یَعقَلبونَ»؛
«بدتریا جانو ان نز خدا کسانی هستند که کروضلاند و اصال تعقل نویکنند» (انفال22 /؛ نصری،
1. Explanatory knowledge
2. Religious knowledge
3. Technical and Professional knowledge
4. Scientific and Management knowledge
5. To Write knowledge
6. Analysis Events knowledge
7. knowledge Tool
8. Intellect
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 ،14-15 :1386کلینی :1381،ج  21 :1و صد الوتأل یا شیرازی :1386 ،ج  ،)326 :7ل( 1نصبری،
 ،)13 :1386ت ببذیب و تزکیببه نفببس (کیالنببی ،48 :1389 ،اخببوانالصببفا :1405 ،ج  97-98 :1و
مط ری ،)152-155 :1391 ،وحی( 2ب شتی :1388 ،ج  29 :2و هاشوی و صفاتی289 ،113 :1381 ،
و )300؛ و منابَ معرفت ،خدا «قُل اَنَّوَبا العَلبم عَنبدَاهللِ و»...؛ «بگبو علبم نن تن با نبز خداسبت و»...
(ملک)26/؛ (نصری 1386:16 ،و کیالنی ،)275 :1389 ،قرنن کریم (نصبری ،)16 :1386 ،انسبان و
خو شناسببی (نصببری 16-17 :1386 ،و طعاطعببائی 1417 ،ق :ج  ،)173 :6طعیعببت (نصببری:1386 ،
 ،)16جامعه (نصری ،)16 :1386 ،تا یخ «اَوَلَم یَسیرُوا فَی اضَ مِ فَیَنظُرُوا کَیفَ کانَ عاقَعَه اَّلذیاَ مَا
قَعلَ ِم و»...؛ «نیا مر م

وی زمیا سیر نویکنند تا عاقعت کا ستوکا ان پیا از خو ا بعینند»...

(فاطر( ،)44/نصری )16-17 :1386 ،بیان شدهاند .حوزههای 3شناخت یا معرفت نیز و حوزه غیب
(غیب مربوط به حوزه شناخت انسان

4

زندگی خاکی؛ و غیب مطلق ،مربوط به علم ال ی به معبدو

و معا ) (ب شتی :1390 ،ج  )280 :5و حوزه ش ا

5

(حوزه انفس و حوزه نفباق) «سَبنُری ِم نیاتَنبا

فَی اضفاقِ وَ فی اَنفُسَ ِم حَتّی یَتَعَیَّاَ لَ م اَنَّه الحَقُ اَوَلَم یَکفَ بِرَبِّکَ اَنَّه عَلبی کُبلِّ شَبیءو شَب ید»؛ «مبا
نیا قد

و حکوت خو ا

نفاق ج ان و نفو

بندگان کامال هویدا و وشا میگر انیم تا

ظاهر و نشکا شو که برحق است نیا ای سول خدا بر هوه موجو ا عبالم پیبدا و گبواه اسبت
کفایت از برهان نویکنبد؟» (فصبلت)53/؛ (سبعحانی و محود ضبایی43 :1385 ،؛ کیالنبی:1389 ،
280-281؛ ب شتی :1390،ج .)280 :5

پیشینه پژوهش
تحقیقاتی

زمینه »معرفت 6افاضهای »7نیز انجام گرفته است که از جوله ننها میتوان به

موا زیر اشا ه کر  .و گر ()1384
بیان میکند که از هنو

تحقیق خو تحت عنوان «اسفا زینعی،

سفر حسینی»

عرفان سلوکی و سلوک عرفانی ،علم لدنی 8و معرفت افاضهای است
1. Heart
2. Inspiration
3. knowledge Area
4. Invisible
5. Witness
6. Knowledge
7. Grace
8. Divine
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که خو از ثورا

مقام «وضیت» است و معنای علم لدنی ،ش و ی 1و حضو ی هوانا تقوای عام،

خاص و خاصالخاص ،عول صالح ،خلوص و ط ا
هوچنیا اسدی گرما و ی ()1388

2

 ،ت ذیب نفس و تزکیه باطا است.

تحقیق یگری با عنوان «کسعی یا افاضهای بو ن معرفت

اهلل»  ،سعی کر ه است تا با نو ن ضیل عقلبی و نقلبی ،اکتسبابی ببو ن معرفبت اهلل و لبزوم نن ا
اثعا نواید و نظریه تن ا افاضی بو ن معرفت ا مو نقد قرا هد .وی

تحقیق خو مینویسبد:

عرفا برای ستیابی به معرفت ش و ی با تزکیه نفبس و صبفای بباطا از ل ببهعنبوان اببزا ا زنبده
شناخت ب ره میجویند؛ و نیز بیان میکند
ال ی

افاضه حضر حق بر معنای حوت خاص و عنایبا

افزایا مرتعه معرفت جای تر یدی نیست؛ ولی عامل عنایبا خداونبد ،تبالش و جبدیت

معرفتی خو بندگان است.
عسگری ( )1394نیز

پهوها خو با موضوع بر سی علم ائوبه معصبومیا (علیبهالسبالم) از

یدگاه قرنن ،بیان میکند علبم افاضبی کبه عنبوانی پذیرفتبهشبده و متبداول

بحبث علبم غیبب

میباشد ،واژهای برگرفته از قرنن است« :وَ إِنَّکَ لَتُلَقَّى الْقُرْننَ مَاْ لَدنْ حَکیمَ عَلیمَ» .واژه «لدن» که
نیا

یگری نظیر نیه  65سو ه ک ف و نیه یک سو ه هو وا شده است ،بیانگر ایا اسبت

که علم لدنی علوی از طرف خداوند و به القای ال ی است .علبم لبدنی گباهی ببهصبو
گاهی بهصو

ال ام و گاهی به شکل تحبدیث اسبت .تحبدیث ،ببرای کسبانی

وحبی و

مبی هبد کبه

برخو ا از سعه وجو ی می شوند که میتوانند مخاطب امواج غیعی گر ند .یکی از اههای علبم
افاضی ،تحدیث است.
مطالعه خو ببا عنبوان «معبانی معرفبتشبناختی توبدن نبویا

قاسوی و کاظمزا ( )1399نیز

اسالمی با تکیه بر اصول کافی» ،بیان مینواید تحصیل شناخت و نظام معرفتی

زنبدگی فبر ی و

اجتواعی و اهداف انسان تأثیرگذا است.
مؤمنی و هوکا ان ()1397

پهوها خو با موضوع نقا حس

جان ضک مینویسند که ابزا حس

معرفتشناسی اباسبینا و

تحصیل معرفت از نظبر هبر و فیلسبوف اهویبت ببهسبزایی

1. Witnessing
2. Neatness
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ا  ،ولی اباسینا هوه معا ف ا حسبی نوبی انبد و برخبی ا افاضبهکننبده معقبوض عقبل فعبال
می اند.
ایزی و هوکا ان ()1391
( ه)» بیان میکنند،

مطالعه خو تحت عنوان «موانَ معرفت از یدگاه عالمه طعاطعائی

نظام معرفتشناختی عالمه ،حقیقت علم ،امری وجو ی و افاضهای از عالم

باض بر قلب انسان است و انسان به میزان استعدا و نما گیاش میتواند با عقل فعال متحد گبر
و صو

های عقلی ا از نن کسب کند .موانعی زبون انحبراف از حکبم عقبل ،طعیعبتگرایبی

صرف ،عقلگرایی صرف ،ج ل به سیر انفسی ،عدم اعتبدال قبوای نفسبانی ،تصبرفا

شبیطان و

نیاطلعی از جوله موانَ شناختی و غیرشناختی معرفت است که باعث عدم یافبت قابلیبت ضزم
ج ت کسب معرفت حقیقی میشو .
تحقیق خبو ببا عنبوان «تعیبیا عقلبی تبأثیر فضبایل و

کُر فیروزجانی و نو انی ( )1399نیز

ذایل بر معرفت ،تزکیه و ت ذیب نفس» ،کسبب فضبایل و و ی جسبتا از ذایبل ا از ابزا هبای
پیدایا معرفت بیان کر هاند.
با توجه به مطالعی که گذشت ،تحقیق حاضر به نعال پاسبخ ببه ایبا سبؤال اسبت کبه جایگباه
معرفت افاضهای و ضلتهای تربیتی نن

فلسفه تربیت اسالمی زیست؟

برای پاسخگویی به ایا سؤال ،به سؤالهای زیر پاسخ ا ه شد:
 -1هدف غایی فلسفه تربیت اسالمی زیست؟
 -2معرفت افاضهای و شروط و زمینههای ستیابی به نن زیست؟
 -3موانَ ستیابی به معرفت افاضهای زیست؟
 -4جایگاه معرفت افاضهای

فلسفه تربیت اسالمی و ضلتهای تربیتی نن زگونه است؟

روش پژوهش
ایا پهوها از نوع توصیفی -تحلیلی است و برای ستیابی به پاسبخ پرسباهبای پبهوها،
ضوا مطالعه پیشینه ،به بر سی کتابهایی که
پر اخته شد ،سپس منابَ و متونی که
گر ید .معنای کا
144

ا تعاط با عناصر موضوع حاضر تألیف شبده ببو ،

پیوند ببا موضبوع معرفبت و تربیبت اسبالمی ببو  ،مطالعبه

پهوها حاضر گر نو ی اطالعا بهصو
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فیا بر ا ی ،صو

گرفته است؛ پسازنن با تکیه بر سؤال پهوها ،نیا و وایبا و مضبامیا

مربوط به معرفت از منابَ ینی استخراج و با توجّه به تعلیم و تربیت بر سبی و توصبیف و تحلیلبی
مف ومی از محتوای ننها بیان شد و
اهویت نن

پایبان نثبا تربیتبی معرفبت افاضبهای و جایگباه و ا زش و

تعلیم و تربیت اسالمی بیان گر ید .قابلیت اطوینان یافتهها نیبز ،ببا توجبه ببه انتخباب

شیوه گر نو ی ا هها به شیوه کتابخانهای ،با جوَنو ی ا هها تبا حبد اشبعاع نظبری اطالعبا ،
مو بر سی قرا گرفت.

هدف غایی فلسفه تربیت اسالمی
نیاز به تحقق فلسفه تربیتی اسالم بهعنوان سرزشوه نظامها و فعالیتهای نموزشی ،مانند گذشته
پابرجاست تا

ایجا و امر مشا کت جوید )1 :عرضه تربیت اسالمی بهعنوان سالتی اصالحگرا

که هدفا ،هم ویا ویی با خطراتی است کبه ج بان اسبالم معاصبر ببا ننهبا وببه وسبت و هبم
پاسخگویی به نیازها و ن مانهای ج ان اسبالم )2 .تربیبت مسبلوان معاصبر ببرای و و ببه معرکبه
اندیشه تربیتی ج انی که با ه نظریههای تربیتی جدیدی بحث میکنبد کبه نن ا از بحبرانهبای
انسانی موجو بیرون مینو و برای گام بر اشتا

ایا اه به او یا ی می ساند (کیالنی:1389 ،

 .)103فلسفه تربیت اسالمی و هدف ا نعال میکند نخست هدف انسانی ،که استورا بقای نبوع
بشر است و وم ،تعالی نوع بشر .اهداف یا شبده
«سپا » خداوند و سپا

یعنی گناه نکر ن

خبدمت هبدف غبایی یگبری اسبت ببه نبام

استفا ه از نعوتهای خداوند و سبرپیچی نکبر ن از

فرمانهای او (کیالنی.)11 -6 :1389 ،

معرفت افاضهای و شروط و زمینههای دستیابی به آن
معرفت و علم از شنیدن و خواندن و مطالعه و تحقیق نغاز میشو و به نقطه ذلبت و تسبلیم
برابر خداوند میانجامد  .کوال ن می به میزان معرفتی است که به سبت نو ه و ببه مقبدا یقینبی
است که تکاپو کر ه است (مجلسی 1403 ،ق :ج  .)381 :12بیگوان ،فاصله میان منزلت کسی که
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به حقالیقیا سیده و شخصی که هنوز

مرحله علمالیقیا یا عیاالیقیا مانده اسبت ،بسبیا اسبت

(مجلسی 1403 ،ق :ج  .)135 :70استا مط ری با ه معرفت افاضهای میگوید:
نیا

اسالم تصفیه نفس اهی است بهسوی معرفت؟

اینکه قرنن مبیگویبد :هرکسبی کبه

تزکیه نفس کر ستگا شد حرفی نیست ،ولی نیا ایا تزکیه نفس اهی بهسوی معرفت حق است
یا اه معرفت فقط لیل و برهان و استدضل یعنی هوان اه حکوا و فالسفه است؟ تا ایا انبدازه هبم
بدون شک مو تأیید اسالم است .سول اکرم (صَلّیَ اهلل ُعلیه ونله وسبلّم) جولبهای ا کبه نن
جوله ا هم شیعه و هم اهل تسبنا وایبت کبر هانبد و از مسبلوا اسبت (مط بری)152 :1391 ،؛
میفرماید« :مَا اَخلَصَ هلل اَ بَعیاَ صَعاحا جَرَ یَنابیَ الحَکوَه مَا قَلعِهَ عَلی لَسانَهَ» (سفینه العحبا ) هبر
کس ز ل شعانه وز ،خو ا برای خدا خالص کند ،یعنی ز ل شعانه وز هیچ انگیزهای

وجبو

او جز ضای حق حاکم نعاشد :حرف ز ن ،سکو کر ن ،غذا خبو ن ،خوابیبدن ،بیبدا شبدن،
نگاه کر ن و یا نگاه بر اشتنا برای خدا باشد؛ یعنی ننزنان برنامهاش ا تنظیم کند و وح خبو
ا اصالح نواید که اساسا جز برای خدا زیز یگری کا نکند ،ن ی پیروعر فرمو  :اگر کسی موفق
شو ز ل شعانه وز هوا و هو

ا بهکلی مرخص کند و

ایبا ز بل شبعانه وز جبز ببرای خبدا

کا ی نکند و جز برای او زنده نعاشد ،زشوههای معرفبت و حکوبت از ونبا مبیجوشبد و ببر
زبانا جا ی میشو  .پس معلوم میشو که اسالم ،علوی که به نن «علم افاضی یا معرفت افاضی»
میگویند (علم و معرفتی که از ون میجوشد) ا قعول ا ؛ ضوا اینکه علم عقلی ا قعول ا
و بهسوی نن عو مینواید .ایا علم و معرفت ا هم قعول ا  .به موسی علیهالسالم میفرمایبد:
ما یک بندهای ا یم ،نز او می وی و از او علم مینموزی« ،عَلّوناه مَا لَدنّا عَلوا»؛ «ما به نن بنبده
از نز خو مان علبم ا یبم؛ یعنبی او علوبا ا از یبک بشبر نیاموختبه ،از ون و بباطنا علوبی
جوشانیدهایم» 1.پیامعر (صَلّیَ اهلل ُعلیه و نله و سلّم)

حدیُی میفرماید« :لَو ض تَکُیرٌ فبی کَالمَکُبم

وَتَوریج فی قُلوبِکُم لَرَاَیتُم ما اَ ی وَ لَسَوَعتُم ما اَسوََ».؛ «اگر نعو پرحرفیهبا و حبرفهبای اضبافی
شوا و اگر نعو توریج

2

ل شوا (که لتان حالت زوا ا ا و هر حیبوانی

 1کلمه «عل لدنّی » از همین یه قر ا اقتباس شده است
« 2مرج» یعنی چمن
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میتوانستید ننچه ا که ما میبینم ،بعینید و صبداهایی ا کبه مبا مبیشبنوم ،بشبنوید»؛ یعنبی ضزم
نیست ن م پیروعر باشد تا بتواند ایا زیزها ا بعینبد و یبا بشبنو ؛ گباهی غیبر پیروعبر هبم ایباهبا ا
میشنو  ،مُل مریم که میشنید .علی علیهالسالم کبو ک هسبالهای ببو کبه

کبوه حبرا هوبراه

پیروعر بو  .اولیا با ی که وحی بر سول اکرم (ص) نازل شد و عالم برای پیروعبر گرگبون شبد،
علی علیهالسالم هوان صداهایی ا که پیروعر (ص) از غیب و ملکو میشنید ،میشنید (مط بری،
 .)154-155 :1391خو علی علیهالسالم

ن جالعالغه میگوید« :وَ لقد سَوَعت َنّهَ الشّبیطانِ حبیاَ

نَزَلَ الوَحی عَلَیهَ» صدای ناله شیطان ا برای اولیا با که وحی نازل شد ،شبنیدم .ببه پیروعبر عبرم
کر م :ایا صدای ناله زیست؟ پیامعر (ص) فرمو  :ما اَ ی بله ،ننچه ما میشبنوم تبو مبیشبنوی و
ننچه ما میبینم تو میبینی ،ولی عیاحال تو پیروعر نیستی (ن بجالعالغبه ،خطعبه )190؛ بنبابرایا
تصفیه نفس ،اخالص ،و کر ن هوا و هو

نهتن با اثبرش ایبا اسبت کبه قلبب انسبان ا صباف

میکند  ،بلکه اثر بیشتر و باضتری ا و نن ایا است که علم و حکوت از ون انسان مبیجوشبد
(مط ری.)155 :1391 ،
معرفت بانی و وحیانی افاضه علم از با یتعالی و معدو غیعی است بدون ننکه تعلیم و اکتساب
و تفکر

میان باشد (ب شتی و هوکبا ان :1388 ،ج  .)132 :4فبیض نیبز ببا ه معرفبت افاضبهای

مینویسد« :معرفت افاضهای ،نوعی خو شناسی است که هرگاه سالک ببه انسبتههبای خبو عوبل
کر و

جان خویا نمیزهای از علم و عول ا فراهم نو  ،فتبه فتبه خبو ا مبییاببد و زبون

خو ا یافت و ا تعاط و وابستگی خو ا با حیّ قیوم مشاهده کر  ،به حقیقت وجو نائل میگر
و باب حضو و ش و و مکاشفه بر او گشبو ه مبیشبو و ببیواسبطه حقبایق ملبک و ملکبو
مییابد و به معا ف ال ی و معرفت اسواء و صفا

ا

ست مییاز ؛ بنابرایا ،حقیقبت و ماهیبت ایبا

معرفت ا ،معرفت ش و ی تشکیل می هبد کبه بنبای ن میبت و پبی ن با معرفبت اسبت .معرفبت
افاضهای از سنخ علم حصولی نیست که با یا ی عقل و حس و تجربه بتوان نن ا یافت ،بلکه نو و
اشراق است و با ایوان به خداوند ،ا تعاط وثیق و عویق ا و هر زه جا ایوبان عبا ف بباضتر
باشد ،نوع معرفت او نیز برتر خواهد بو » (فیض کاشبانی 1383 ،ق 44-45 :و ب شبتی :1390 ،ج :5
.)35

ساختا اخالق اسالمی ،ایوان بهعنوان عالیتریا صبفت نفسبانی هبدایتگبر مبو تأکیبد

فراوان واقَ شده است ( یلوی و نذ بایجانی .)65 :1389 ،از یدگاه قرنن ،ایوان معتنی بر معرفت و
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علم است؛ ولی زنیا نیست که اگر معرفت و علم وجو یابد ،ایوان نیز ضبرو تا وجبو پیبدا کنبد
زهبسا کسانی که علم و معرفت ا ند ولی ایوان ندا ند .شیطان با اینکه از عظوت خدا نگاه ببو و
هزا ان سال بندگی خدا میکر  ،سرانجام ایوان خو ا از ست ا ه و اه کفر و عنا پیشه کر و
به اغواگری مر م پر اخت .از سوی یگر قرنن ،ایوان ا معتنی بر معرفت می اند و ببدیاسبان ،از
یدگاه قرننی ایوان بدون معرفت ،اجر و ا جی ندا و ایوان بدون شناخت میسر نیست.

اسالم

ایوان معتنی بر شناخت و معرفت است (سعحانی و هوکا ان .)15-16 :1385 ،حضر امبام صبا ق
(ع) میفرمایند« :اعوال ععا پذیرفته نویشو مگر با معرفت نن» (مجلسی 1403 ،ق :ج .)147 :25
با معرفت حقیقی ،یشه شک و تر ید و زمینه اوهام و وسوسهها و اندیشبههبای پنبدا ی نبابو
میگر و عا ف به حقایق مکشوف هنوون میشو  .العته کسی که از ایا نو معرفت برخبو ا
نیسببت ،بسببیا ی از حقببایق بببر او پوشببیده اسببت (فببیض کاشببانی .)19-20 :1362 ،لببذ معرفببت
افاضهای ،باضتریا لذ ها و توصیفناپذیر است که بنا به فرمایا حضر امام صبا ق (ع) زنبیا
معرفتی ،نو  ،شفا ،انس ،م ر و قد
باغهای ب شت

اسبت و ن مبی ا زنبان مشبعوف مبیسباز کبه خبو ا

کنا اولیای ال ی میبینبد و اگبر مر مبان از ایبا لبذ بباخعر بو نبد ،هرگبز ببه

لذ های ما ی و نیوی زشم نوی اشتند و توامی نیا برای ننان ،از خاک زیبر پایشبان کبمب باتر
بو و ایا بدان ج ت است که ل ،ظرف تجلی نگا و یا قرا گرفته و به میزان لیاقتا ببه یبدا
جوال او نائل گشته است (فیض کاشانی .)173-174 :1362 ،خواجه طوسی ایاببا ه مبینویسبد:
کوال قو علوی نن است که شوق او بهسوی ا اک معا ف و نیل علوم باشد تا ببر مقتضبای نن
شوق احاطت به مراتب موجو ا و اطالع بر حقایق نن بهحسب استطاعت حاصل کند و بعدازنن
به معرفت مطلوب حقیقی و غرم کلی ،که انت ای جولگی موجو ا با او بو  ،مشرف شبو تاببه
عالم توحید بل مقام اتحا برسد و ل او ساکا و مطوبئا گبر و غعبا حیبر و زنبگ شبک از
ز ره ضویر و نینه خاطر او ستر ه شو و حکوت نظری بأسرها مشتول است ببر تفصبیل ایبا نبوع
کوال (طوسی .)69-70 :1385 ،مالصد ای شیرازی و شیخ اشراق نیز

نثا خو به افاضبه غیعبی

از سوی خداونبد اشبا ه اشبتهانبد (صبد الوتأل یا شبیرازی ،1378 ،ج 312-313 :3؛ سب رو ی،
 ،1372ج .)10 :2
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باطا» اسبت و ببدون تط یبر ،سب ّر ایبا نبوع معرفبت

شرط ستیابی به معرفت حقیقی« ،ط ا
حاصل نوینید (فیض کاشانی.)47 :1383 ،
اگر کسی به خدا شرک بو ز  ،ط ا

وجبو ی خبویا ا از سبت ا ه اسبت .هوچنبیا سبایر

معا ف و مسائل اخالقی و احکام ،ط ا
وجو اشته باشد ،ط ا

بیشتری

اسالم اصل توحید ،ط ا

محسوب میشوند و به هر میزان نسبعت ببه ننهبا التبزام
انسان حاصل میشو  .ط ا

اعتقا ا و اخالق و اعوال میشو  ،یک هدف غایی
 .)77-78برای پیدایا ط ا
فراهم گر که

کعبری معرفبی شبده و

به ایا معنای وسیَ که شبامل

تربیت اسالمی است (باقری :1388 ،ج :1

باطا و ستیابی به معرفت افاضهای یبا حقیقبی بایبد زمینبههبای نن

ا امه به برخی از ننها اشا های خواهیم اشت:

محعت خداوند :جنعا و جوشا سالکانه ننگاه
خو ا تسلیم محعت و عشق به خدا کند و

مینواید که سالک هوهزیز و هوه وجو

اه لدا گی به او ،خو به استقعال خطبر و ؛ زیبرا

عشق و لدا گی ،نفی خو و خو ی و پر شدن جسبم و جبان عاشبق از نبام و یبا معشبوق اسبت.
پیداست زنیا سرسپر گی و تسلیم ،به معرفت و اندیشه سترگ و باو ی استوا نیاز ا ؛ زیرا هبر
معرفتی نویتواند پدیدنو نده عشق و سرسپر گی شو  .ببدیا سبعب ،بایبد گفبت عشبق ،پیونبدی
ناگسستنی با معرفت ش و ی ا و زنیا معرفتی ،زمینهسباز عشبق و محعبت اسبت؛ زیبرا معرفبت
ش و ی ،عویقتریا معرفت به حساب مینید (ب شتی :1390،ج  .)301-302 :5فیض بیان مبیکنبد
محعت خدا ،یا افاضی و موهعتی است ،یا به لحاظ کوالجویی و زیعاییجویی اسبت ،یبا ببهموجبب
احسان است که با یدن نعوتهای ال ی و ب رهمندی از ننها بهسوی محعبوب کشبیده مبیشبو و
بدو لبسته میگر (فیض کاشانی 1383 ،ق.)84 :
خداوند بز گ ،انگیزههای وستی ا بر اسا

محعت خو  ،تعریف میکند و هر نبوع محعتبی

ا که مانَ شد انسان باشد ،نفی میکند (شایستهنها  .)155 :1386 ،خداوند تن با محعبوب حقیقبی
است

واقَ تن ا خداوند شایسته محعت حقیقی و عشق و زیدن است .اشیا و اشبخاص یگبر ،ببه

میزان تناسعی که با او ا ند ،محعوب واقَ میگر ند .انس با پرو گا  ،اشبتیاق ببهسبوی خداونبد،
ضا به قضای ال ی ،از نثا محعت خداوند است ( یلوی و نذ بایجانی.)81-87 :1389 ،
ععو یت و بندگی :ععو یت و بندگی خدا از اهداف تعلیم و تربیت اسالمی است .ععو یت ایا
است که ن می خو ا بنده خدا بداند و باو اشته باشد که خداوند ،خبالق ،ب ،مبدبر ،مالبک و
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صاحباختیا اوست و برای خو
خویا ا با ععا

برابر او هست و بو ی قائل نعاشد و فقر ذاتی و ذلبت و عجبز

 ،از و نیاز و نیایا و عا و تضرع و ابت ال ابراز ا و

یافت ونی جامه عول بپوشباند و

فتا خویا به ایا

هبر عرصبهای و شبأنی از شبئون حیبا خبو  ،از انانیّبت ببه

ععو یت برگر (ب شتی .)182 :1388 ،ابطهای که فلسفه اسالمی میکوشد میان انسان و خداونبد
برقرا ساز  ،هوان ابطه ععو یت یبا ععبا

اسبت (کیالنبی .)121 :1389 ،بنبدگی از وی ببیم و

محعت هر و ،محعت خداوند و تقرب به او ا

پی خواهد اشت (فیض کاشانی 1383 ،ق :ج :8

.)77

موانع دستیابی به معرفت افاضهای
هوانگونه که

معحث قعل ذکر شد ،ط ا

بباطا شبرط سبتیابی ببه معرفبت اسبت؛ گنباه

کر ن یا پیروی از نفس اما ه و ذایل اخالقی (جنعه افراط و تفبریط

فضبایل اخالقبی) ط با

باطا ا از بیا میبر و ل ا زا تیرگی و نقصان میکنند .پیروی از نفس اما ه موجب نسبیان و
غفلت از خداوند میگر  .باقری ( )1388با استنا به نیا قرنن کریم بیان کر ه اسبت نسبیان
قرنن به و گونه تعییا شده و نسیانی که از مشرولیت برمیخیز  ،موجبب بیگبانگی انسبان ببا خبدا
میگر (باقری . )213 :1388 ،ط ا

قلب و و ی از حب نیا و حب نفس .

فیض کاشانی نیز با ه موانَ کسب معرفت میگوید « :ل ن می ،نینه ا جوال ال ی و ظرف
انتقاش صو ملکوتی و مجالی تجلیا انوا نسوانی است ».وی موانعی ا بر سبر اه تجلبی انبوا
معرفت ذکر کر ه است:
 خو قلب نقصان اشته باشد -نینه قلب،

اثر کُر ا تکاب گناه ،تیرگی و زنگا اشته باشد

 -نینه ،انحراف ج ت پیدا کر ه و تن ا نینه ا نیا ،نیاپرستی و هوا و هو

باشد

 -یا ایاکه پر های حاجب ،وی نینه ل ا پوشانده باشد (فیض کاشانی 1418 ،ق.)47-48 :
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جایگاه معرفت افاضهای در فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و داللتهاای
تربیتی آن
قرائت یا شناخت به اسم ب ،معرفتی فراگیر است و تربیتی که بر اسا

نن پی ن ا ه میشبو ،

تربیتی است که به کوال و نیک بختی و ببز گ اشبت انسبان و نیبز گسبترش صبلح و ببرا ی و
زندگی او میانجامد .شناخت ،پیامدهای اقتصا ی ،اجتواعی و فرهنگی ا و موجبب

وحد

میشو کسی که شناخت ا  ،طعیعت ا تسخیر کند و به فرمان گیر و گوان بر زمبام هوبهزیبز
کف اوست .ولی ایا شناخت نعاید انسان ا از حقیقت «بازگشت انسان بهسبوی خداونبد» ،و
نوایبد .شببناخت و انببا ،برتبریا ویهگببی انسببان اسبت (کیالنببی .)271-274 :1389 ،هوچنببیا از
یدگاه قرننی ایوان بدون معرفت ،اجر و ا جی ندا و ایوان بدون شناخت میسر نیست.

اسالم

ایوان معتنی بر شناخت و معرفت است (سبعحانی و هوکبا ان .)15-16 :1385 ،ببا معرفبت حقیقبی،
یشه شک و تر ید و زمینه اوهام و وسوسهها و اندیشههای پندا ی نابو میگر (فیض کاشبانی،
 .) 19-20 :1362شرط ستیابی به معرفت حقیقی ،ط ا

باطا است و بدون تط یر ،سبرّ ایبا نبوع

معرفت حاصل نوینید (فیض کاشانی 1383 ،ق)47 :؛ بنابرایا تصفیه نفبس ،اخبالص ،و کبر ن
هوا و هو

نهتن ا اثرش ایا است که قلب انسان ا صاف میکند ،بلکه اثر بیشتر و باضتری ا و

نن ایا است که علم و حکوت از ون انسان میجوشبد (مط بری.)155 :1391 ،
کعری معرفی شده است .ط ا

ت وحید ،ط ا

اعوال میشو  ،یک هدف غایی

اسبالم اصبل

به معنای وسیَ کبه شبامل اعتقبا ا و اخبالق و

تربیت اسالمی است (باقری :1388 ،ج .)77-78 :1

هوانطو که قعال اشا ه شد هدف غایی فلسفه تربیت اسالمی« ،سپا » خداوند اسبت و سبپا
یعنی گناه نکر ن
باطا ا

طا
طا

باطا و

استفا ه از نعوتهبای خداونبد و سبرپیچی نکبر ن از فرمبانهبای او؛ و خبو
بر ا  .ط ا

باطا نیز از شروط ستیابی به معرفت حقیقی است.

نتیجه ستیابی به معرفت افاضهای نثا متعد ی ا که تأثیرا نن عبالوه

بر نثا فر ی ،نثا مُعت اجتواعی ا نیز

پی خواهد اشت؛ ب شتی ( )1388با توجه به نثا فیض

کاشانی ،خو نگاهی ،خداترسی ،قرنن باو ی ،گریه تسلیم و خضوع ،متانت و بر با ی ،سبکو ،
همنوایی گفتا و فتا  ،تواضَ ،تععد و تقلید ینی ،گونامی و بی هوائی ا از جولبه نثبا ط با
باطا معرفی کر ه است که بهطو اختصا به ننها خواهیم پر اخت.
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 .1خو نگاهی :عالم پاک ل نن گاه که به خو نید ،خو ا فقر محبض و بیچبا گی صبرف
مییابد و ایا عالمت ا بسیا ی از عالوان بز گ زبون صبد الدیا شبیرازی ،شبیخ شب ابالبدیا
س رو ی و فیض یافتند (ب شتی.)43-45 :1388 ،
 .2خداترسی :بدون تر ید معرفت خداوند ،حالت خوف و خشیت ا

بشبر پدیبد مبینو .

انسان زگونه میتواند ذ های از عظوت و جالل نامتناهی پرو گبا ش و نیبز مقبام عبدالت وی ا
یابد و از طریق یگر به فقر ذاتی و تذلل خو و نلو گیها و معاصی خویا واقف شو ولی بر
خو نلرز و

مقابل بّ العبالَویا ،خبائف و خاشبَ نگبر  ،ازایبا و معرفبت واقعبی و اسبتیا

پرو گا  ،ضجرم خوف از او ا به نعال ا به هویا ج ت است که نیا و وایا اسالمی،
خوف از خدا بهعنوان یکی از بز گتریا نشانههای معرفت او معرفی شده است (موسایی افضبلی،
.)139 :1382

نیهای از قرنن کریم نمبده اسبت« :اَنّوبا یَخشَبی اهلل مَبا عَعبا َهَ العلَوباء»؛ « ببیا

بندگان خدا فقط عالواناند که از او میترسند» (فاطر .)28 /فیض کاشبانی ببه اسبتنا هوبیا نیبه از
قرنن کریم مینویسد :انایان (عالوان) بر تحول شگرف پاک ضن تکیه کر هاند و سرمایه خوف و
خشیت ا سرمایه ونی بسبیا گبرانسبنگ انسبتهانبد (فبیض کاشبانی 1383 ،ق :ج .)12-13 :1
حضر امام سجا علیهالسالم

صحیفه سجا یه،

عای خو ،

تر

از خداوند مبیفرمایبد:

«اگر نشانههایی از عفو هوهگیر نعو از حوتت به کل ناامید میشدم و اگر کسی تبوان گریبز از
بّ خو ا اشت ما هر نن به فرا از تو شایسته بو م ،وتویی که زیزی

نسوانهبا و زمبیا از

تو پوشیده نیست» (صحیفه سجا یه.)313 :
 .3قرننباو ی :ننگاه که معرفت با ط ا

هوراه شد ،میبوه نن قبرنن بباو ی اسبت (صبحیفه

سجا یه.)11 :
 .4گریه تسلیم و خضوع:

نیهای از سبو ه اعبراف نمبده اسبت« :واذکُبر َبّبکَ فبی نَفسبکَ

تَضرّعا وَ خیفَهً و ونَ الجَ رِ مَاَ القَولِ؛ «و

ل خبو  ،پرو گبا

ا از وی تضبرع و تبر

و

نهسته و ن ام یا کا( » .اعراف.)205/
 .5متانت و بر با ی :انا فرهیختگان پاکعاخته ،با بر با ی و متانت هوراه است و میزان متانت
و حلم ننها ،بیانگر میزان تأثیرگذا ی متقابل علم و معرفت است (فیض کاشانی 1383 ،ق.)44 :
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 .6سکو  :گاهی سکو  ،سلعی ،ناشی از انایی ،تفوق علوی و بیانگر قبد

بیبان و توانبایی

سخنو ی است (اولیائی ،ضبایی و سبرمدی .)58 :1392 ،عالوبان پاکعاختبه ،بسبیا خباموشانبد و
سکوتشان بیانگر منطقشان است.
 .7همنوایی گفتا و فتا  :کبر ا  ،فتبا و زنبدگی عالوبان پاکبدل ،گفتبا ننبان ا تصبدیق
میکند (فیض کاشانی 1383 ،ق.)44 :
 .8تواضَ :مف وم تواضَ نن است که انسان
قائل نشو  .وجو زنیا حالتی

مقایسه با یگران برای خبویا امتیباز و برتبری

فر باعث میشو که یگران ا بز گ و گرامی بدا ( یلوی و

نذ بایجانی .)106 :1389 ،باو عویق ونی به خداونبد و یقبیا ببه نظبا
بز گتریا عوامل خشوع انسان

برابر حق و عدم تجاوز از حریم ال ی

هویشبگی او ،یکبی از
نشکا و ن بان اسبت

(شایستهنها  .)123 :1386 ،میوه علم و معرفت ،تواضَ اسبت و صبو تیکبه معرفبت ببا ط با
هوراه گر  ،تواضَ صدزندان میشو (فیض کاشانی 1383،ق .)45-65 :از منظر سعدی ،تواضبَ
و فروتنی کوالِ واضیِ ن می و عامل سازگا ی اجتواعی و زنبدگی مسبالوتنمیبز اسبت (ب شبتی،
.)29 :1388
 .9تععد و تقلید ینی :عالوی که معرفبت ا ببا ط با
مقد

هبمتنیبده ،هرگبز ذ های از شبریعت

کوتاه نوینید (فیض کاشانی.)214 :1371 ،
 .10گونامی و بیهوائی :اندیشوندان پاکباخته که ل از زنگا ها ز و هاند ،به نعال ش ر و

مقام نیستند و هرگز وست ندا ند مطرح شوند (فیض کاشانی 1383 ،ق.)62-63 :
با توجه به مطالب فوق و نیز مطالعه ،بر سی و تحلیل ا ههبا ایباگونبه یافبت مبیشبو کبه
معرفببت افاضببهای ،نببوعی خو شناسببی اسببت و «خو نگبباهی»« ،خداشناسببی و سببپا

خداونببد»،

«خداترسی»« ،انس با پرو گا و اشتیاق بهسوی خداوند» « ،ضا به قضای ال بی»« ،قبرنن بباو ی»،
«گریه تسلیم و خضوع»« ،متانت و بر با ی»« ،سکو »« ،همنوایی گفتا و فتا »« ،تواضَ»« ،تععبد
و تقلید ینی» « ،شد معنوی انسان»« ،گونامی و بیهبوائی»« ،بصبیر و نگباهی» و برخبو ا ی از
فضایل اخالقی ،الگوگیری از ز رههای سعا

قرنن ،ععر نموزی از ز رههبای شبقاو

قرنن و و ی از ذایل اخالقی ،از جوله نثا تربیتی نن است که

ایا بیا فضایل اخالقی خبو

نثا متعد ی ا به نعال ا  .هرکدام از نثا تربیتی ذکرشده ،خو نثا یگری ا
میتوان گفت معرفت افاضهای طیف وسیعی از نثا تربیتی ا

بر ا  .پس

برمیگیر .
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عالوه بر ابزا های شناخت یا معرفت کبه
ایاگونه یافت شد که ط ا

مقدمبه ذکبر شبدند ،ببا مطالعبه و بر سبی ا ههبا

یا تزکیه نفبس ،ایوبان تبووم ببا عوبل (سبعحانی و محوّد ضبائی،

 14 :1385و شیخ صدوق 1404 ،ق :ج  2457/282 :2و  )1/226و کسب فضبایل اخالقبی و و ی
جستا از ذایل اخالقی (حالت افراط و تفریط

فضایل اخالقی) (یحیبی ببا زکریبا-39 :1365 ،

 45 ،41 ،40 ،37و ) 117؛ نیز از ابزا هایی هستند که انسان ا

ستیابی به معرفت یا ی می سانند.

بحث و نتیجهگیری
معرفت افاضهای نوعی خو شناسی است که هرگاه سالک به انستههای خو عوبل کبر و
جان خویا نمیزهای از علم و عول ا فراهم نو  ،فته فته خو ا مییابد و زون خو ا یافبت
و ا تعاط و وابستگی خو ا با حی قیوم مشاهده کبر  ،ببه حقیقبت وجبو نائبل مبیگبر و بباب
حضو و ش و و مکاشفه بر او گشو ه میشو و بیواسطه حقایق ملک و ملکو
معا ف ال ی و معرفت اسواء و صفا

ا مییابد و ببه

ست مییاز .

تحقیقا گذشته بیانگر ایا است که معنای علم لدنی یا افاضی ،تقبوا ،عوبل صبالح ،خلبوص،
 ،ت ذیب و تزکیه نفس است .علم لدنی گاهی بهصو

طا

ال بام و

وحی و گاهی ببهصبو

گاهی به شکل تحدیث است و یکی از اههای علم افاضی تحدیث است .مقایسه نتبایج تحقیقبا
گذشته با ا ههای تحقیق حاضر ،نشان هنده ایا است که تحقیق حاضر با پبهوهاهبای مبؤمنی و
هوکا ان ( ،)1397ایزی و هوکا ان ( ،)1391کُر فیروزجانی و نبو انی ( ،)1399و گبر (،)1384
اسدی گرما و ی ( ،)1388عسگری ( )1394و قاسوی و کاظمزا ( )1399همخوانی ا .

ایبا

مقاله به معرفت خداوند افاضهای بو ن نن و کسعی بو ن زمینههبای سبتیابی ببه معرفبت افاضبهای
پر اخته شد و هوانطبو کبه اسبدی گرمبا و ی ()1388

پبهوها خبو اشبا ه ا  ،معرفبت

خداوند تن ا افاضهای نیست و میتوان نن ا کسب کر  ،نتبایج تحقیبق نشبان ا انسبان مبیتوانبد
زمینههای ستیابی به معرفت افاضهای ا کسب نواید.
نتایج تحقیق حاضر بیانگر ایا است که اهداف فلسفه تربیتی اسالم؛ یعنبی اسبتورا نبوع بشبر و
تعالی نوع بشر
نکر ن

خدمت هدف غایی یگری به نام سبپا

«خداونبد» اسبت و سبپا

یعنبی گنباه

استفا ه از نعوتهای خداوند و سرپیچی نکر ن از فرمانهای او .قرنن کریم شبناخت ا

قرائت یا خواندن نامیده است که قرائت یا شناخت معتعر ،قرائت کتاب نفرینا و طعیعت و جامعبه
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بشری است .قرنن کریم به انسان گوشز میکند از شناخت ظنی و ی جسته و به شبناخت یقینبی
بپر ازند با توجه به نیه  32سو ه بقره ،حاصل توام معرفتهبای انسبان ،تحقبق شبناخت خداونبد و
ن می است .هدف اصلی قرائت یا شناخت

تنزیه و اطاعت از او

قرنن ،شناخت به اسبم ب،

شناخت و شکر اوست .مرا از شبناخت خداونبد ،شبناخت افعبال و صبفا و مظباهر تبدبیر او
نفرینا است و وحی منعَ قرائت یا شناخت سبت اسبت .قبرنن کبریم شبناخت ا ببرای انسبان
موکا می اند و

نیاتی به ناتوانی انسان از شناخت هوه حقایق اشا ه میکند .با توجبه ببه نیبا

قرنن کریم ایا نکته یافت میشو که معرفبت ،ببه صبو

هبای مختلبف بیبانی ،ینبی ،فنبی و
 ،نوایان میگر

حرفهای ،علوی و مدیریتی ،نوشتا ،پرو ش جانو ان و تحلیل ویدا ها و حوا

و ابزا ی زون حس ،عقل ،ل ،ت ذیب و تزکیه نفس ،وحی ،ایوان تووم ببا عوبل ،کسبب فضبایل
اخالقی و و ی جستا از ذایل اخالقی ،با کوک منابَ معرفت یعنی خداوند متعال ،قرنن کریم و
ععر نموزی از ز رههای شقاو
خو شناسی ،طعیعت ،جامعه ،تا یخ

قرنن و الگوگیری از ز رههای سعا توند

ستیابی به نن تأثیر ا ند .معرفبت یبا شبناخت و حبوزه

غیب (غیب مربوط به حوزه شناخت انسان
معدو و معا ) و حوزه ش ا

قرنن ،انسان و

زندگی خاکی؛ و غیب مطلق ،مربوط به علم ال ی ببه

(حوزه انفس و حوزه نفاق) ا

برمیگیر .

معرفت نهتن ا هدف تعلیم و تربیت ،بلکه هدف اساسی نفبرینا (طبالق )12/و برتبریا نعوبت
پس از نعوت نفرینا (علق )4/است .قرائت یا شناخت به اسم ب ،معرفتی فراگیر است و تربیتبی
که بر اسا

نن پی ن ا ه میشو  ،تربیتی است که به کوال و نیک بختی و بز گ اشت انسبان ،و

نیز گسترش صلح و برا ی و وحد

زندگی او میانجامد.

فرایند کسب معرفت ،قسوتی از

طریق تعلیم سوی و بخشی از طریق تقوا و کسب شایستگی و صفای باطا است کبه سبعب ایجبا
نو ی از سوی خداوند
نن

ل ن می میگر  ،و معرفت افاضهای معرفتی است که باید زمینه ایجا

انسان فراهم گر .
معرفت افاضهای از سنخ معرفت ش و ی است و با ایوان به خداوند ،ا تعاط وثیق و عویبق ا

و هر زه جا ایوان عا ف باضتر باشد ،نوع معرفت او نیز برتر خواهبد ببو  .از یبدگاه قرننبی،
ایوان بدون معرفت ،اجر و ا جی ندا و ایوان بدون شناخت میسر نیست.

اسالم ایوان معتنی بر

شناخت و معرفت است .لذ معرفت افاضهای ،باضتریا لذ ها و توصیفناپذیر اسبت کبه بنبا ببه
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فرمایا حضر امام صا ق (ع) زنیا معرفتی ،نو  ،شبفا ،انبس ،م بر و قبد

اسبت .حقیقبت و

ماهیت ایا معرفت ا ،معرفت ش و ی تشکیل می هد که بنای ن میت و پی ن ا معرفت است.
طا

کعری ،که شرط ستیابی به معرفت افاضهای است خو بهعنبوان هبدف غبایی تربیبت

اسالمی است و کسی که به ط ا

باطا خو بپر از عالوه ببر ایجبا زمینبه سبتیابی ببه معرفبت

افاضی ،از نثا تربیتی نن نیز ب رهمند میشو .
نیا و وایا اسالمی ،خوف از خدا بهعنوان یکی از بز گتبریا نشبانههبای معرفبت او
معرفی شده است؛ که یکی از نثا تربیتی نن است .از یگر نثا تربیتی معرفت افاضهای مبیتبوان
به خو شناسی ،ط ا
نکر ن

 ،ت ذیب و تزکیه نفس ،تقوا ،اخالص و عول صالح ،سپا

خداوند و گناه

استفا ه از نعوتهبای او ،صبلح و ببرا ی ،ببز گ اشبت انسبان ،خو نگباهی ،قبرنن

باو ی ،گریه تسلیم و خضوع ،متانت و بر با ی ،سکو  ،همنوایی گفتا و فتا  ،تواضَ ،تععبد و
تقلید ینی ،شد معنوی انسان ،گونامی و بیهبوائی ،بصبیر و نگباهی و برخبو ا ی از فضبایل
اخالقی ،و ی از ذایل اخالقی ،الگوگیری از ز برههبای سبعا
ز رههای شقاو

قبرنن و ععبر نمبوزی از

قرنن ،اشا ه کر .

عواملی نیز موجب میشوند ستیابی به معرفت با مانَ وبه و گبر کبه از جولبه ننهبا گنباه
کر ن یا پیروی از نفس اما ه ،و ذایل اخالقی که ط ا

بباطا ا از ببیا مبیببر و ل ا زبا

تیرگی و نقصان میکنند و بیگانگی با خداوند ا نام بر .
با توجه به یافتههای تحقیق و نقا بسیا م م شناخت و معرفت

زندگی انسبان و نیبز هبدف

تربیت اسالمی ،پیشن ا میشو متربیان به خو شناسی ،تزکیه نفس ،انجام عول صالح ،انس گرفتا
با قرنن ،یا نو ی نعوتهای خداونبد ،قبت و تفکبر نسبعت ببه طعیعبت و نفبرینا موجبو ا و
گیاهان و سایر نعوتهای خداوند و کسب فضایل اخالقی و و ی از ذایل اخالقی ترغیب شبوند
و با مطالعه تا یخ و ععر نمبوزی از ز بره هبای شبقاو
سعا توند

قرنن و

نتیجه ت ذیب نفس و و ی از گناهان ،زمینه ستیابی به معرفت خداوند ا

فراهم نو ند.
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فهرست منابع
قر ا مجید
نهجالبالغه
صحیفه سجادیه
ا،وااالصفا ( 1405ق) رسائل ق  :مرکک نشر
اسدی گرمارودی محمد ( )1388کسبی یا افاضهای بودا معرفت اهلل فصتلنامه علمتی-پژوهشتی اندیشته نتوین
دینی 87-112 )17(5
اولیائی زهره؛ رضایی محمد هاش و سرمدی محمدرضا ( )1392بررستی ن تش تل تین بته نفتس در تعلتی و
تربیت اسالمی و تبیین داللتهای تربیتتی ا پایتاانامته کارشناستی ارشتد گتروه موزشتی علتو تربیتتی
دانشکده علو تربیتی و روانشناسی دانشگاه پیا نور اراک
ایکی زهرا؛ نظرنژاد نرگس و امیر،انی مهناز ( )1391موانع معرفت از دیدگاه عالمه طباطبتائی (ره) پایتاانامته
کارشناسی ارشد گروه موزشی الهیات و معارف اسالمی دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه الکهترا
(س)
باقری ،سرو ( )1388نگاهی دوباره به تربیت اسالمی (جلد یک) تهراا :مدرسه
بهشتی محمد؛ ابوجعفری مهدی؛ ف یهی علین ی و اعرافی علیرضا ( )1388رای دانشمنداا مسلماا در تعلتی
و تربیت و مبانی ا (جلد دو و چهار ) تهراا :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت
بهشتی محمد ( )1390رای دانشمنداا مسلماا در تعلی و تربیت و مبانی ا (جلد  )5تهراا :پژوهشگاه حتوزه
و دانشگاه و سمت
حاجی بابائیاا امیری محسن ( )1388رو های تربیت ا،القی کاربردی در اسال تهراا :سرو
دیلمی احمد و ذربایجانی مسعود ( )1389ا،الق اسالمی تهراا :معارف
رودگر محمدجواد ( )1384اسفار زینبی در سفرحسینی نشریه مطالعات راهبردی زناا شماره 7-25 28
سبحانی جعفر و محمدرضایی محمد ( )1385اندیشه اسالمی ( )1تهراا :دانشگاه پیا نور
سهروردی شهابالدین ( )1372مجموعه مصنفات (تصحیح هانری کوربن) تهراا :مؤسسه مطالعات و تح ی ات
فرهنگی
شایسته نژاد علیاکبر ( )1386تفسیر موضوعی قر ا تهراا :دانشگاه دولتی پیا نور
طباطبائی محمدحسین ( 1417ق) المیکاا فی تفسیر ال ر ا ق  :جامعه مدرسین
صدرالمتألهین شیرازی محمد ( )1378االسفار االربعه ق  :مصطفوی
صدرالمتألهین شیرازی محمد ( 1386ق) الحکمه المتعالیه فی االسفار الع لیه االربعه (تصحیح حستن حستنزاده
ملی) تهراا :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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صدوق محمد بن علی ( ) 1373عیوا ا،بار الرضتا (ترجمته حمیدرضتا مستتفید و علتی اکبتر غفتاری) تهتراا:
صدوق
طوسی نصیرالدین ( 1385الف) فصول الع اید (به کوشش شاکر معارف و حمید ،الصی) اصفهاا :نشر معارف
طوسی ،واجهنصیرالدین ( 1385ب) ا،تالق ناصتری (تصتحیح مرتضتی مینتوی و علیرضتا حیتدری) تهتراا:
،وارزمی
عسگری حدیثه ( )1394بررسی عل ائمه معصومین (علیهالسال ) از دیدگاه قر ا قت  :مدرسته علمیته حضترت
رقیه سال اهلل علیها
عمید حسن ( )1379فرهنگ فارسی عمید تهراا :نشر امیرکبیر
فتحعلی ،انی محمد؛ فصتیحی زاده علیرضتا؛ ف یهتی علتین تی و اعرافتی علیرضتا ( )1391رای دانشتمنداا
مسلماا در تعلی و تربیت و مبانی ا (جلد اول) تهراا :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت
فیض کاشانی مالمحسن(محمد بن مرتضی) ( 1383ق الف) المحجه البیضا (تصحیح علیاکبتر غفتاری) تهتراا:
نشر اسالمی
فیض کاشانی مالمحسن (محمد بن مرتضی) ( 1383ق ب) الح ائق فی محاسن اال،تالق (بته کوشتش محستن
ع یل) ق  :دارالکتاب اسالمی
فیض کاشانی مالمحسن (محمد بن مرتضی) ( 1405ق) تفسیر الصافی (ترجمه محمتدباقر ستاعدی ،راستانی)
تهراا :نشر صفا
فیض کاشانی مالمحسن (محمد بن مرتضی) ( 1418ق) النخبه فی الحکمه العملیه واالحکا الشرعیه (به کوشش
مهدی انصاری قمی) ق  :سازماا تبلیغات اسالمی
فیض کاشانی مالمحسن (محمد بن مرتضی) ( )1362اصول المعارف (به تصحیح جاللالدین شتیانی) ق  :دفتر
تبلیغات اسالمی
فیض کاشانی مالمحسن (محمد بن مرتضی) ( )1371ده رساله (به کوشش رستول جعفریتاا) اصتفهاا :مکتت
اما امیرالمؤمنین
قمی عباس ( )1371سفینة البحار تهراا :مؤسسه انتشارات فراهانی
کُرد فیروزجانی یارعلی و نتورانی ستید ابوالفضتل ( ) 1399تبیتین ع لتی تتأثیر فضتایل و رذایتل بتر معرفتت
پژوهشنامه ا،الق 121-138 )47(13
کیالنی ماجد عرساا ( )1389فلسفه تربیت اسالمی (ترجمه بهروز رفیعی و ستعید بهشتتی) تهتراا :پژوهشتگاه
حوزه و دانشگاه و سمت
مجلسی محمدباقر ( 1403ق) بحاراالنوار بیروت :مؤسسه الوفا
مدرسی زنجانی محمد ( )1363سرگذشت و ع اید فلسفی ،واجه نصیرالدین طوسی تهراا :امیرکبیر
مطهری مرتضی ( )1391انساا کامل تهراا :انتشارات صدرا
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موسایی افضلی علی ( )1382معارف اسالمی ( )1تهراا :دانشگاه دولتی پیا نور
موسوی بلده سید محسن ( )1381حلیه ال ر ا (سطح ( )2به روایت حفص از عاص ) تهراا :احیاء کتاب
مؤمنی بهرا ؛ کهنسال علیرضا و مسعودی جهانگیر ( )1397ن ش حس در معرفتشناسی ابنستینا و جتاا الک
پایاانامه کارشناسی ارشد گروه موزشی الهیتات و معتارف استالمی دانشتکده الهیتات و معتارف استالمی
دانشگاه فردوسی مشهد
نصری عبداهلل ( )1386انساا از دیدگاه اسال تهراا :دانشگاه دولتی پیا نور
هاشمی سید جواد و صفاتی زهره ( )1381فاطمه (سال اهلل) گل محمدی ق  :الهیجی
یحیی بن عبد بن زکریا ( )1365تهذی

اال،الق (م دمه و تصحیح محمد دامادی) تهتراا :مؤسسته مطالعتات و

تح ی ات فرهنگی
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استقصاء مكانة المعرفة في فلسفة التربية اإلسالمية وشرح مضامينها التربوية
1

زهرة علیا

المجلد 30
الصيف ١٤٤3

الملخص
ورقة البحث

الهدف من هذه الدراسة هو التحقيق في مكانة المعرفة في فلسفة التربية اإلسالمية وشرح مضامينها
التربوية .بما أن الهدف األساسي 7للخلق هو العلم والمعرفة  ،تبحث هذه المقالة في مكانة المعرفة في فلسفة
التربية اإلسالمية وتشرح آثارها التربوية بمنهج وصفي تحليلي  ،وتسعى إلى التعريف باألعمال التعليمية

الواردة:
 ١ربيع االول ١٤٤2
المقبولة:
 5رمضان ١٤٤2
صص١35- ١59 :

والعقبات ومجاالت تحقيق المعرفة .تظهر النتائج أن المعرفة ليست فقط هدف التعليم ولكن أيضًا الهدف
األساسي للخلق وأعلى نعمة بعد نعمة الخلق .معرفة الحبسة  ،نوع من معرفة الذات ؛ وأسسها التقوى
واإلخالص والغرس الذاتي .تكون هذه المعرف ة أحيانًا في شكل وحي  ،وأحيانًا في شكل وحي  ،وأحيانًا في
شكل حديث .الوعي الذاتي  ،الخوف من اهلل  ،اإليمان بالقرآن  ،صرخة االستسالم والخضوع  ،االتزان والتسامح
 ،الصمت  ،تناغم الكالم والسلوك  ،التواضع  ،العبادة والتقليد الديني .إن التربية التي تقوم على المعرفة
واالعتراف باسم اهلل هي تربية تؤدي إلى كمال اإلنسان وسعادته وشرفه  ،فضالً عن انتشار السالم واألخوة
والوحدة في حياته.
الكلمات الرئيسية  :المعرفة المعرفية  ،الفلسفة  ،التربية اإلسالمية  ،اآلثار التربوية.

DOR: 20.1001.1.22516972.1401.30.55.5.2
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