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 گراي مالصدراپااليش محيط تربيتي بر مبناي معرفت فضيلت نظريه  توسعه

 

 1 علي اصغرزاده 

 ایران - تهران ،انیفرهنگ  دانشگاه ،یآموزش تیر یارشد مد یکارشناس  یدانشجو

 سميه دلير صف آراي اخگر  

 ايران تهران، حوزه علميه خواهران، ،سطح چهار، فلسفه و كالم

 

 : دهیچک

 ديويي  همچنين سازد؛حقق مراتب تربيت را فراهم ميت ی، زمينهصالح  یمدرسه  خصوصياتعنوان يكي از پااليش، به   

. امروزه با ظهور فناوري و فضاي  دادمورد توجه قرار  معرفي و  در انتقال معرفت،  را، ابزار واسطي   محيط و پاكسازي آن

تري يافت. شكسته شدن  توجه كارآمدتر به پااليش محيط، ضرورت بيش و تر از قبل شدمحيط آموزشي گسترده  مجازي،

بر آن داشت تا از منظر معرفتي، موضوع  امروزه، ما را در محيط تربيتي« زممنوع، مجا» و نيز «دور، نزديك»ساختارهاي 

-يخصوص مالصدرا قرار گيرد. از آنجایگراي فيلسوفان تربيتي بهدر تطابق با معرفت فضيلت  ،پااليش فضاي تربيتي متربي

ها از سنخ مهارت، و دانسته معرفت به فهم توسعه دادهاي انسان را از  شناسي مالصدرا، آگاهيكه مبناي نظرات معرفت

از سطح معرفتي محيط تربيتي پااليش   فرايند ارتقای  در اين مطالعه  رو،از اين هاي فاعل شناسا به شمار رفت؛جزو آگاهي

 ويژگي محيط و معلم یدر حوزه  تركيبيو  ياين پژوهش با روش تحليل فهم و مهارت، مورد پژوهش قرار گرفت.  یبه درجه

هاي تحقيق نشان داد كه امر پااليش بر محور  . يافتهبررسي شدو فرايند پااليش فضيلت محور  به عناصر دخيل در پااليش

 ،و به مشاركت و عمل با شوق و اراده كه محصول فهم است دهد آموز را از عقل نظري صرف ارتقاتواند دانشفضيلت مي

 برساند.
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Abstract: 

Refinement, as one of the characteristics of a competent school, provides the ground for the realization of the 

levels of education. Dewey also introduced and considered the environment and its purification as an 

intermediary tool in the transfer of knowledge. Today, with the advent of technology and cyberspace, the 

educational environment has become wider than before and more efficient attention to environmental 

purification has become more necessary. The breaking of the structures of "far, near" and "forbidden, 

permissible" in today's educational environment, led us to epistemologically, the subject of refining the 

educational space of the educator, in accordance with the virtuous knowledge of educational philosophers, 

especially Mulla Sadra. Since the basis of Mulla Sadra's epistemological views was the development of human 

consciousness from knowledge to understanding, and knowledge of the skill type was considered as the 

knowledge of the cognitive agent. Therefore, in this study, the process of improving the refinement of the 

educational environment from the level of knowledge to the degree of understanding and skill was studied. 

This research was investigated by analytical and combined methods in the field of environmental and teacher 

characteristics to the elements involved in purification and virtue-based purification process. The research 

findings showed that purification based on virtue can enhance the student from purely theoretical intellect 

and lead to participation and action with enthusiasm and will, which is the product of understanding. 
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 مقدمه

كي از عناصر اساسي تعليم و تربيت، محيط ي

ترين ركن  عنوان مهميادگيري است. مدرسه به

ثر در تربيت صحيح افراد، در ساحت هاي  مؤ

و   وزشي، اجتماعيمختلف رشد اخالقي، علمي و آم

-شود. مجتبي تهراني محيطفرهنگي محسوب مي

، محيط خانوادگي یگسترههاي تربيتي انسان را در  

و محيط آموزشي  کندمیآموزشي و شغلي مطرح  

ی وسط  را حساس ترين مرحله در زندگي و مرحله

تواند در سازندگي و تخريب متربي نامد كه ميمي

  آموزش كودك .(Tehrani, 2013)اثرگذارتر باشد

متناسب با طبيعت او و محافظت از او در برابر  

 Gauthier) روسو تربيتي فساد جامعه  در نظرات

et all., 2021) اهميتي ويژه دارد . 

آنچه در محيط يادگيري مورد دقت عموم قرار مي  

گيرد توجه به عناصر نامطلوب و مخل تربيتي و 

ناشي از آن در فرايند تربيت است. در   عوارض

ير  هاي مكاتب فلسفي، متفكران آن را در ز انديشه

اند. اين واژه با مجموعه محيط تربيتي قرار داده

به معناي تطهير و تزكيه در  «كاتارسيس» عنوان

-در سير تطور معنايي خود در زمينهزبان يوناني  

 ذهبي و پزشكي كاربرد داشته است؛هاي مختلف م

کارکرد هنر را در وجه فردی و    ،بیشترنيز رسطو  ا

و با یش و تطهیر قلمداد ال پا یهوسیل ،درونی آن

 Mohammadi) کندتعریف می اتارسیسك یهواژ 

vakil, 2017)یاستدالل ماز آن جمله، جان ديويي  ؛  

همان   دیبا یر یادگیآموزش و  یبرا طیمح  ،کند

، متعادل و ثابت"  "ساده، پاک یباشد که و یز یچ

عنوان  كند كه مدرسه بهاو تأكيد مي نامد.  یم

هاي بد اصلي آموزشي بايد به دور از جنبهمحيط 

. شرايط مد نظر  (Gutec, 2011) اجتماعي باشد

ديويي، در سند تحول نظام آموزش و پرورش، تحت 

آورده شده است و آن را دفع  «پااليش»عنوان 

يكي  تجربيات مدرسه، و عوارض ناخوشايند از برخي

 Supreme) اندهاي مدرسه صالح برشمردهاز ويژگي

Council of the Cultural Revolution, 2012). 

نگاه سيستماتيك به فرايند تعليم و تربيت در دوره  

ي تسهيل امر آموزش،  هاي مدرنيته و تالش برا

امكانات چه بيشتر بر فراهم نمودن سبب شد تا هر 

  Murison et al (1820)بينديشند. آموزشي 

مدل    اي از عناصر اصلي كه در شكل گيريمجموعه

و محيط يادگيري مطرح  طراحي آموزشي   هايي از

ائل و  شناسايي مس» ند از:اهستند، عبارت

  هاي يادگيرنده،مشكالت آموزشي، بررسي ويژگي

 یتهيه هاي آموزشي،شناسايي محتوا، تعيين پيام

-شيابي و انتخاب منابع حمايتي از آنابزارهاي ارز 

 «. ها

مالي و  منابع   ابزارها، محتوا، نقش  توجه به

معيار اساسي و حتي تغيير در    ،فضاهاي آموزشي

گراناس و   هاي آموزشي را در پي داشت.ساختمان

ی انتقال از طريق ( در مقاله1202همكارش)

هاي آموزشي و يادگيري با بررسي بازسازي محيط

از زمان ساخت مدرسه و تغييرات  تصاويري 

پردازد و معتقد ها، در گذر زمان ميفيزيكي در آن

شود،  ت هنگامي كه مدارس جديد ساخته مياس

موضوع طراحي معاصر اين است كه فضاهاي 

ی كافي اندازهموزشي از نظر فيزيكي و آموزشي بهآ

هاي چند وجهي و  تا آموزش پذير باشندانعطاف

ازهاي يادگيرندگان را ي را كه نيامشترك بين رشته

  سازد، تسهيل كنند.برآورده مي

از نظر آموزشي محيط   ،دهدتحقيقات نشان مي

مسائل نرم زيبايي، امكانات و ... بيشتر از   تكنولوژي،
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ار گرفته است و با ورود افزاري مورد توجه قر 

و حتي مفيد، پااليش محيط  هاي متعددتكنولوژي

كه مستقيماً ها دور مانده است و تحقيقي  از نظر 

اعمال موفق آن   یبه امر پااليش، لزوم آن و نحوه

 دست نيامد.هب ،در محيط آموزشي بپردازد

آنچه  ها، عالوه بر خأل حاصل شده در بين پژوهش 

نظر دوباره بر اين موضوع  در اين مقاله باعث دقت  

و مربيان آموزشي در   هاي اولياشده است، چالش

فضاي آموزش مجازي حال حاضر و ظهور انقالب 

هاي باالي سني تا دوره  ارتباطاتي در سطوح پايين

تقابل   (2012)دكتر باقرياز نظر  . آموزشي است

« ممنوع، مجاز» و نيز «دور، نزديك» ساختارهاي

-دچار ساخت  ،هاي محيط تربيتي امروزبا چالش

زدايي شده است. ساختارهاي پااليشي موجود در  

  چه به لحاظ (از خانه تا مدرسه) محيط هاي تربيتي

ها و  ناتواني  ها،منع هاي فيزيكي و يا ايجاد حريم

هاي خود را نشان داده است. شكستن ناكارآمدي

ن داشت تا در رويارويي با اين  اين ساختار  بر آ

له، با نگاه معرفتي به موضوع پااليش فضاي مسئ

آن با معرفت   يم و در تطابقتربيتي متربي بينديش

ص  خصوگراي فيلسوفان تربيتي بهفضيلت

ال مهم پاسخ  مالصدرا به طرح  و بررسي دو سؤ

  یدهيم كه آيا بین فهم و پاالیش می توان رابطه

تربیتی ایجاد کرد؟ و پااليش متأثر از فهم، در  

؟ شودطي چه فرايندي حاصل ميمحيط تربيتي  

  نسبت به  تركيبياين پژوهش با روش تحليل و 

ی پااليش در  نظريه  گسترش، توسعه و تقويت

 پردازد.شرايط حاضر، مي

 مباني نظري

 آن محيط و نقش تربيتي -1

اهميت محيط تربيتي به عنوان عنصر اساسي در  

قابل انكار نيست چهارچوب نظام تعليم و تربيت  

و حضور عوامل مختلف آشكار و پنهان تربيتي در 

آن، تالقي بسيار نزديكي بين فضاي آموزشي و 

وجود آورده است. شناخت هپااليش محيط را ب

وجودن آمدن محيط آموزشي و تأثيرات هاوليه از ب

 خوبي براي اهميت یآن بر روند تربيت، مقدمه

د. محيط تواند فراهم کنپااليش محيط مي

آموزشي درگذشته با ادبيات مدارس امروزي، مورد 

توجه نبوده است و ِصرف تعليم و تربيت در هر  

-هگرفت و بمربيان قرار ميفضا و مكاني مد نظر  

مكان با تعريف مدارس رايج،  عبارتي محدود به  

 اند. نبوده

منظم  در قرن هفدهم با ضرورت تأمل آگاهانه و  

هاي درس، به  ل كالسی سازماندهي كامدرباره

هاي خاص  طور رسمي پداگوژي متولد شد و روش

وجود آمد. كالس، فضا، هبا كالس درس بسته ب

آموزان، معلمان و محتواي آموزشي  زمان، دانش

ر با تمام ابعاد عمل آموزشي  براي ايجاد نظم بيشت

 ,Gauthier  &Tardif) تر از قبل نمايان شددقيق

. حصر فضاي آموزشي براي نظارت بيشتر و (1399

-هبهتر نشان از اهميت آن داشت. در گذشته، ب

خانواده، مدرسه و  خاطر نامشخص بودن مرز بين

توانستند نقش معلمي را ايفا  جامعه، همه مي

 نمايند و نظارت بر اين فضا نيز قابل كنترل نبود. 

زيادي  روسو تا حدود  یمحدوديت فضا در نظريه

بود  تر شد و روسو معتقد اختصاصيتنگ تر و 

و غرايز خام خود  ها كودك انساني ابتدايي با سائق

تواند در ی فاسد، ميهاي جامعهبه دور از تباهي

يك محيط آموزشي آرام، به كاوش محيط خود 

پرداخته و مستقيم تحت آموزش طبيعت قرار  

ر قابل درك است كه هر قد .(Gutec, 2011) گيرد

گردد، دقت و  تر مياجتماع پيچيده تر و شلوغ

يط يادگيري بيشتر مد نظر قرار  مواظب بر مح

خاطر هگيرد. بعد از انتقاداتي كه از روسو بمي

د، جان  محصار مطلق جامعه با مدرسه پديد آ
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تربيتي را   یديويي با چرخشي انتقادي، اين نظريه

تواند به  متوازن ساخت. به نظر ديويي مدرسه مي

جامعه، در پااليش و برگزيدن  عنوان يكي از وسائل 

هايي از ميراث فرهنگي عمل كند و در جنبه

ركت کند؛ در حقيقت  بازسازي و انتقال آن مشا

گرايان، هم دوري از جامعه اتفاق  مانند طبيعت

يك فضاي   درآموز  اينكه دانشنمي افتد و هم 

نگ را، درك  سازي شده از جامعه با فرهسالم شبيه

 كند.مي

جايگاه تربيتي محيط آموزشي در مكتب اسالم نيز  

در خصوص توجه به مربي و محتواي آموزشي  

مورد اشاره قرار گرفته شده است. در روايتي از 

 یشريفه  یتفسير آيه یامام باقر)ع(درباره

نَْساُن » آمده است كه  « َطَعاِمهِ   إَِلىَفْلَينُْظِر اْْلِ

فرمودند:  « َطعامه»منظور از

ْن مِ   َيْأُخُذهُ  اَلَِّذي  ِعْلُمهُ  َقالَ  مراد علمي    َيْأُخُذهُ  مَّ

. پس  (Koleyni, 2004) مي گيرداز ديگري  است كه 

آن نقش تربيتي دارند. در  یمحتوا و ارائه دهنده

خود آگاه و از اين زمينه، مجتبي تهراني تربيت را نا

ند. از اين نگاه، فضاي داامور غير قصديه مي

تواند در تربيت افراد هم نقش  آموزشي مي

در . ايشان  سازندگي و هم تخريب را داشته باشد

آموزشي  محيط » دارد:ارزش اين فضا بيان مي

 تواند بر محيط قبليمحيط وسط است، هم مي

اثر  تواند بر محيط بعدياثر بگذارد و هم مي

 .(Tehrani, 1391) «بگذارد

Zare et al (2016در مقاله ) طراحي فضاهاي"

دانش   آموزشي و تأثير آن بر ميزان يادگيري

ا  آموزان" به رويكردهاي خالق معماري در برخورد ب

شود و بر فضاهاي آموزشي مدارس متمركز مي

آموزان يادگيري دانشتقويت نقش معماري در 

 د. کنتأكيد مي

Azamati et al (2013) قيقي خود  تح یدر مطالعه

مندي  يتثر بر رضای عوامل محيطي مؤدر زمينه

ها دريافتند كه اند. آنآموزان پرداختهدانش

به عنوان محيطي كه داراي اهداف « مدرسه»

خاطر تأثير هعاليه تعليم و تربيت هستند و ب

آن بايد به طراحي فضا اهميت داد؛  اجتناب ناپذير

« امنيت رواني» ثر محيطياز جمله عوامل مؤ

دلپذيري و  است كه محصول دو فرايند احساس  

يز از  عامل نيافتگي از فضاست. هر دو انسام

 گيرد.معماري كيفي داخلي نشئت مي

-تنوع در ديدگاهنظام تعليم و تربيت پويا با بروز 

هاي اطالعات و ارتباطات  و فناوري هاي ذكر شده

در فضاي آموزشي، نياز به هماهنگي و تناسب 

هاي تربيت  ريني در فضاي آموزشي دارد. دغدغهآف

نيز در   ما  آموزشي یها و جامعهديني خانواده

نظارت و   ی، بر زمينهپااليش و بهسازي محيط

 رشد هماهنگ آن مي افزايد. 

شرايط  اگر يك نظام تربيتي بدون توجه به دگرگوني  

هاي معيني را در  محيطي، بخواهد اصول و شيوه

و مكاني به نحو ثابت استفاده  دوره هاي زماني 

مرگ خواهد بود. پس زدودن   د، محكوم بهکن

با شرايط محيطي، افزودن  امتناسبهاي نبرنامه

فضاي آموزشي در وضعيت كنوني    و ارتقای

-ن روشفراگيران از اولويت برخوردار است تا بتوا

هاي تربيتي را اجرا نمود وگرنه جام آلوده چگونه  

 ، آب گوارا در درونش نگه دارد. تواندمي

نگاه مهمتري كه در اهميت محيط مورد اغماض  

آن « پااليش» است اصلمحققين قرار گرفته 

تنوع دوستي و سرگرم بودن در » ُبعدبه اگر  است.

http://www.alketab.org/%D9%82%D9%8E%D8%A7%D9%84
http://www.alketab.org/%D9%82%D9%8E%D8%A7%D9%84
http://www.alketab.org/index.php?title=%D8%B9%D9%90%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8F%D9%87%D9%8F&action=edit&redlink=1
http://www.alketab.org/index.php?title=%D8%B9%D9%90%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8F%D9%87%D9%8F&action=edit&redlink=1
http://www.alketab.org/index.php?title=%D8%A7%D9%8E%D9%84%D9%91%D9%8E%D8%B0%D9%90%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.alketab.org/index.php?title=%D8%A7%D9%8E%D9%84%D9%91%D9%8E%D8%B0%D9%90%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.alketab.org/index.php?title=%D9%8A%D9%8E%D8%A3%D9%92%D8%AE%D9%8F%D8%B0%D9%8F%D9%87&action=edit&redlink=1
http://www.alketab.org/index.php?title=%D9%8A%D9%8E%D8%A3%D9%92%D8%AE%D9%8F%D8%B0%D9%8F%D9%87&action=edit&redlink=1
http://www.alketab.org/index.php?title=%D8%B9%D9%8E%D9%85%D9%91%D9%8E%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.alketab.org/index.php?title=%D9%8A%D9%8E%D8%A3%D9%92%D8%AE%D9%8F%D8%B0%D9%8F%D9%87%D9%8F&action=edit&redlink=1
http://www.alketab.org/index.php?title=%D9%8A%D9%8E%D8%A3%D9%92%D8%AE%D9%8F%D8%B0%D9%8F%D9%87%D9%8F&action=edit&redlink=1
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حقيقت وجودي از « زيبايي هاي محيطي خود

شايد   توجه نشود، شناختي،در نگاه انسان  انسان

شناختي او موجب غفلتش از  هاي رواناين ويژگي

 مسير اصلي زندگي و تربيتي او گردد.

ا تمام تنوعات كنار هم قرار گرفتن انسان و دنيا ب

خود، هميشه در انديشه فيلسوفان مورد دقت  

كردند تا تعادلي بين ها تالش ميقرار گرفته بود. آن

وجود آورند كه انسان مقهور اين رويارويي  هها بآن

هان عميقاً نگردد. ديويي معتقد است شخص و ج

هاي زندگي فقط در فعاليت»اند و به هم پيوسته

شكوفا مي شوند يا شكست    ارتباط با تغيير محيط

كند . او استدالل مي(Hansen, 2000) «مي خورند

هاي انسان  ها، احساسات و دلبستگيكه خواسته

خورند. اين جدال در كارها و اعمال شان گره مي

ذهني در بين انسان و محيط، اگر هدايت و 

راهنمايي شود تا در گزينش صحيح درست عمل  

 كند.فراهم ميی رشدي او را  مايد، زمينهن

د در خصوص محيط در تحقيق خو  (2014كانر)

معلم و نقش   یهاي اوليهيادگيري به مهارت

-ط آموزشي مؤثر اشاره ميالگويي او در ايجاد محي

 كند.

)سازمان  OECDر مبناي گزارشب(2015رابين)

كه بر گفتمان   اقتصادي( یهمكاري و توسعه

  د و نوآوريگذاري در بهبوآكادميك و سياست

هسته » ، حول محوراندمدارس تأثيرگذار بوده

ط آموزشي مفهومي جديد را ارائه  از محي« آموزشي

يادگيرندگان،  » دهد و در كنار چهار عنصرمي

به تأثير چهار رابط « محتوا و منابع مربيان،

بندي مربيان و  ی گروهنحوه زمان، پداگوژي،»پوياي

  مفهوم  او از تعريفكند. اشاره مي« آموزاندانش

رهبري و  » هاي بر مبناي نقش رابطمحيط آموزش

طراحي با شواهد يادگيري و مشاركت غني با  

 است. «ديگران

اين تعريف همان ويژگي فرهنگي محيط تربيتي 

خود در پژوهش  Zamani et al (2008)است كه 

هاي فيزيكي و فرهنگي  ويژگي» تحت عنوان

بر تأثير مثبت فضاي  « فضاهاي آموزشي...

در   آيي آموزگاران و درگير شدن اوليافرهنگي در كار 

آموزان  يشرفت تحصيلي دانشامور مدرسه و نيز پ

تحليل و   ها ازهاي آنيافته گذارند.صحه مي

مقايسه فضاهاي فيزيكي و فرهنگي چهار كشور  

نشان  بخش فضاي فرهنگي،   درپيشرفته جهان  

  حسشش عامل   ،كشورهاي مذكوردر دهد  مي

شناسي، همدلي و همدردي، تعهد و مسئوليت

احترام، جو اعتماد، عالقه و انگيزه، و جو شادي و  

 نشاط بر مدرسه حاكم است.

هاي انسان  ميان ويژگي  رشد توانايي فرد در

هاي  شناختي از تأثير واژهو صفات روانشناختي 

 (Dewey,1997) «صفات اخالقي»متنوعي مانند 

 ,Davoodi) و تصفيه تزكيه (Sattari, 2019) اصالح

سخن رفته (Rafig Javaheri, 2014) تقوا (2018

چند به مفهوم پااليش نزديك ها هر است. اين واژه

-هرسد بيشتر در حوزه اخالق باما به نظر مي ؛است

 شود. پااليش در محيط آموزشيمي  كار گرفته

آنچه مهم  است ومربيان و اوليا   قش مستقيمن

پذيرش  یزمينهاست، مشاركت فرد در آن است كه 

عملي موارد پااليش را در و كسب مهارت و كاربرد 

 . پي خواهد داشت

پااليش  ژهاز واكار رفته در سند تحول هتعريف ب

نتايج  زدودن برخي عوارض و  »عبارت است از: 

ناخوشايند نامطلوب احتمالي از برخي تجربيات  

 Supreme Council of the Cultural) «مدرسه

Revolution, 2012) . اه  ديدگ  تأييدي براين تعريف

در واقع هيچ »كند ديويي است كه استدالل مي

محيط فيزيكي به عنوان كارگيري از  هچيزي جدا از ب

-صورت مستقيم روي دانشهتواند بواسطه، نمي
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  اين ادعا . بر(Hansen, 2000) «آموز تأثير بگذارد

به عنوان را آموز دانش  -از راه محيط فيزيكي مربي

نوع  -عمل احساس وداراي  انسان عامل در زندگي،

. اين نكته قابل دکننیآگاهانه کنترل م آموزش را

  پااليش را در اينتوجهي در انديشه ديويي است كه 

كند تا هم  صورت غير مستقيم عنوان ميهمحيط ب

ال نرود و هم  ؤآموز زير سدانش یو ارادهعامليت 

در عين آزادي او، اكراهي براي همراهي مربي و 

بودن در محيط آموزشي از خود نشان ندهد. اين  

نكته در ادامه تعريف سند تحول از پااليش نيز  

كه پااليش به قصد   از آنجا»؛ مطرح شده است

گيرد،  از رشد و تعالي متربيان صورت مي حمايت

سازي د نبايد به شكل تحميل و تهديد يا محدو

 Supreme Council of the) «افراطي ظاهر شود

Cultural Revolution, 2012) .ين  تعاريف و روابط ب

  شناختي آنهاي  محيط و عوامل تربيتي با ويژگي

آموزشي  یمحيط را با ويژگي واسطه(1شكل)  در

عملي معرفي مي كند و مربي  یبراي كسب تجربه

ظر مربي كه نقش هايي كه دارد زير نتوانمنديبا 

گر محيط را دارد بايد به زدودن  تمهيدگر و تبيين

 .محيط از موانع تربيتي بپردازد

 

 

 معرفت فضيلت گرا -2

در محيط آموزشي  وزشي كه  طراحي نظام آم

يد، بايد بر تفكر و  خواهد به اجرا در آمدرسه مي

باشد.   هاي ديني و ملي ما مبتنيفرهنگ و ارزش

طلبي جويي و حكمتفلسفه آموزشي كه بر تعالي

خواهي با توجه به عالم باال و ارزش  و فضيلت

هاي جاودانه و متعالي بنيان گذاشته شده است  

ه و شناخت قرار  بايد بيش از پيش مورد مطالع

 گيرد.

هاي فلسفي در مكتبترين  ترين و مهماز جامع

  یاسالمي، حكمت متعاليه یفلسفه  یزمينه

ي معروف به مالصدرا است. از صدرالدين شيراز 

ويژه پيرامون  آنجایي كه نظام فلسفي صدرايي به

كند و به  مباحث ادراكي اهميت خاصي پيدا مي

رساند،  ياري مي گونگي فرايند ادراك آدميفهم چ

-شود با بررسي انديشهژوهش سعي ميدر اين پ

هاي  صدرايي، به تعريف و تبيين مؤلفه  هاي

 فضيلت گرايي تفكر او دست يابيم. 

گرا در اين رويكرد حاكي از بكارگيري تعبير فضيلت

اهميت توجه به مباحث ارزشي و اخالقي در 

اوليه از فضيلت به جريان تربيت است. تعاريف 

شناخت و معرفت » گردد كه آن راافالطون بر مي

 كندتعريف مي« ه خير و عمل بر طبق آنب

(Farmahinie Farahani, 2017)ی. او جامعه 

-را مبتني بر عدالت و حكمت بنا ميآرماني خود 

نهد تا در اهالي پرتو اين محيط، به تربيت صحيح 

يابند. ارسطو نيز در پي رسيدن  و خردمندي دست 

دست  هبه سعادت، فضيلتي را كه از راه تعقل ب

شود و آن را كمال عقلي انسان    متذكر مي  ،آيدمي

. فضيلت انسان اين (Kardan, 2010) داندمي

است كه وظيفه و فعاليت نفس را موافق با عقل  

چنين كرد سعيد  به بهترين وجه انجام دهد و اگر

مهم در    ی. نكته(Froghie, 2020) و خوش است

دست آوردن فضيلت نيست بلكه  هنظر ارسطو ب

رفت فضيلت، باعث رفتار اخالقي  به كار بستن مع
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 یاما در ديدگاه مالصدرا فضيلت ريشه گردد؛مي

ی سعادت اخروي  الهي دارد و در عين اينكه مايه

سعادت و   یشود، ناخودآگاه زمينهفرد مي

دي و اجتماعي وي را نيز رستگاري در زندگي فر 

د. بر خالف سودگرايان و وظيفه  کنتضمين مي

اهميت ثانويه آن كه   بخاطرگرايان كه فعل را 

  ،دهندمورد توجه قرار مي  داراي ارزش ابزاري است

اين ديدگاه مهمتر از فعل به فاعل   كهدر حالي

شناسا و فاعل اخالقي ارزش مي دهد و توجه اش  

معطوف به كيفيت انجام فعل و نيت فاعل آن 

است. این رویکرد جدید از معرفت شناسی، به  

گتیه در تقابل با تعریف    یدنبال حل مسئله

سنتی از معرفت که بر مبنای باور صادق موجه  

ید. بنابر این  ر رسشده بود، به ظهو مطرح

ای از  گرا به مجموعهشناسی فضیلتمعرفت

که به جای   گرددنظریه های شناختی اطالق می

های آن، به فاعل شناسا و  توجه به باور و ویژگی

-او نظر دارند و مفاهيم مهم معرفتصفات 

معرفتي را در    یشناسي از جمله توجيه و وظيفه

 سنجد؛مي «فضيلت عقالني» نسبت با مفهوم

بنابر نظر سوسا از پيشگامان اين نظريه، فضائل 

عقالني همان قواي معرفتي هستند كه وقتي  

شرايط فضيلت گونه بودن آنها فراهم شود، اين 

قابل اعتماد و موثق قوا براي كسب معرفت،  

الني را شامل  زاگزبسكي، فضائل عق خواهند بود.

و   داندهاي رفتاري و منشي ميها و ويژگيتوانایي

ها را در اثر تالش و قد است افراد بايد آنمعت

 تمرين به دست بياورد.

بر تفكر مالصدرا كه بررسي و شناخت روح حاكم 

هاي گراست، بر مبناي مؤلفهيك روح فضيلت

 فهم محوري  الف(

 معرفت مشكك ب( 

 ديالكتيكي معرفت و اخالق  یرابطهج(

به استنتاج  ، هاتبيين آنو است قابل دسترسي 

مي پااليش محيط تربيتي   در  هاي تربيتيكاربست

 انجامد.

 الف( فهم محوري

دست آوردن  همعرفت شناسان سنتي براي ب

صدق معرفت و شناخت بر مبناي سه جزء باور،  

هاي حاصل از كردند. شناختو توجيه عمل مي

اما معرفت   ن روند بيشتر رويكرد كّمي داشتند؛اي

ه معرفت،  شناسان اخير براي كيفيت بخشي ب

شناخت افزودند و   یرا به دايره« فهم» موضوع

-ظ محتوا و دامنه، نسبت به ديدگاهآن را از لحا

 هاي قبل وسعت بيشتري بخشيدند.

زاگزبسكي يقين را حاصل معرفت و دانايي گزاره 

ن به اما فهم را مهارتي كه رسيد ؛دانداي مي

-نظريهكند.  است معنا مي« توضيح»و « تبيين»

  را دانستن  مبنای  اي كههاي معرفت شناختي

درك روابط آن را از طریق   ،دهندمهارت قـرار مـي

عّلي و معلولي ميان باور و فاعل شناسا و عوامل 

  دانند وممكن ميبيرون از باور مانند فرايند و قوا  

 شوند.عنوان فهم نزديك ميي معرفت بهنابه مع

چون اخـالق مربـوط بـه زنـدگي عملي است و فهم  

نيز در زندگي عملي و مهـارت در زنـدگي و تـوأم بـا 

قلمرو   فهم در  لذا ؛دشخصـي كارآيي دار   یتجربـه

 ها قابل درك تر استاخالق نسبت به ساير زمينه

(Askarzadeh et al., 2017).  

به  گذاري به جاي فعل را اهميت ارزش زاگزبسكي

دهد و در نقش فاعل، درونيات و نيت  فاعل مي

يده داند. در اتر از خود فعل ميل شناسا را مهمفاع

  اين . درآنچه مهم است، فاعل شناسا است

اهميت   «علم»در مقابل « فهم»معرفت شناسي 

-گزاره  يقينفهم در علم،   ی. از طرفي شاخصهدارد

است و در فهم، خصوصيت و ويژگي  اي

 است نه يقين.« مهارت»آن
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 اي را در مقايسه با فهم،مالصدرا نيز معرفت گزاره

مارد و  شميهاي سطح پايين بر نوعي از آگاهي

هاي معتبر انسان آگاهي یمعتقد است كه دايره

-هايي از نوع معرفت گزارهز آگاهيتر ابسيار وسيع

از اي حكمت را مجموعهت. مالصدرا فهم و اي اس

كند. او در علوم يقيني و كشفي تقسيم مي

بندي خود بر خالف زاگزبسكي نه تنها فهم تقسيم

ها را در  بلكه آن ؛كنداي جدا نميز معرفت گزارهارا 

طول همديگر مي بيند. از نظر او فهم، عالوه بر  

هايي از سنخ  اي، آگاهيهمراهي معرفت گزاره

اخالقي،  هم دارد كه در افعال   ملكه و توانايي را

اتحاد   یشود و زمينهطهارت دروني را  موجب مي

 فاعل شناسا با عقل فعال را نيز فراهم آورد

(Askarzadeh et al., 2017) .(2شكل) 

در نظام فلسفي مالصدرا، وقتي آنچه واقعيت  

ت وجود، آن را مشكك و دارد، وجود است و در اصال

 ها، قائل بهفهم واقعيت  ؛ لذا درداندذومراتب مي

فهم در    یرو بر گسترهتشكيك است؛ از اين

 افزايد.معرفت شناسي انسان مي

 ب( معرفت تشكيكي

 یمعرفت شناسي به عنوان يكي از سه شاخه

ها و رويكردهاي  اصلي در فلسفه، داراي نظريه

ی با زندگ در طول تاريخ راانسان  مختلفي است.

هستی را مورد  تکیه بر عقل خویش همواره  

تا درهاي  قـرار داده اسـت نكاش  مطالعه و ک

و پرده از راز و رمزهای   کنددانش را باز    یهناگشود

تالش در فهم  ،یکی از آن مسائل  .اردفراوانی برد

کوشد حقیقت معرفت و آگاهی است، بشر می

گونگی پیدایش آن را چیستی آگاهی و دانش و چ

و معیاری برای پیمایش میزان   به دست آورد

های خود با واقع به  مطابقـت افکـار و اندیشه

دست دهد و چرایی و چگونگی تحول آگاهی آدمـی 

تدریج جستار در این عرصه به . سـازد را قانونمنـد

شناسی به پیدایش دانشی به نام معرفت

  .(Mosavi, 2011)انجامیده است 

حقيقت علم در حكمت متعاليه، هم سنخ با 

ي كه ماهيت گردد و از آنجایفي ميوجود معر 

وجود قابل تعريف حقيقي نيست، معرفت نيز  

قابليت تعريف حقيقي ندارد. وقتي صدرا بر اتحاد 

كند، الجرم جوهر معرفت و وجود تصريح مي

اتحاد احكام و ويژگي هاي معرفت و وجود را نيز  

در حكمت متعاليه، امري  « وجود»نمايد. تأييد مي

نيز « معرفت»گردد و از آنرو مشكك معرفي مي

 .انند وجود امري مشكك و ذومراتب استهم

مشكك بودن معرفت و امكان دستيابي به  

هاي فراتر به معناي امكان شدت يافتن  معرفت

معرفت در حيطه هاي هر متعلق شناسايي 

اشتداد آگاهي . انسان در هر مرتبه وجودي و است

با اما اين شدت يافتن در معرفت،  ؛پيدا مي كند

هاي بيشتر و  افزايش علم افراد و كسب معرفت

 ,Vafaeeyan) ها متفاوت استفزوني دانسته

اتحاد عاقل و معقول   یبر مبناي نظريه .(2017

شيء متحرك در حركت »كه چنانمالصدرا آن

واقع لبس بعد اللبس صور است،   جوهري در
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نفس نيز در حركت جوهري خويش با ادراك هر  

صورت حسي،خيالي و عقلي، صورت ديگري بر  

ها بوده است  مجموعه صوري كه از قبل واجد آن

از اين رو حصول صور ادراكي براي  « مي افزايد

نفس و استكمال نفس به تصريح مالصدرا از 

عي  تحصل يافتن ماده توسط صورت طبي

بنابر آنچه   ؛(Alamolhoda, 2012) شديدتر است

تربيتي چنين برداشت  توان به لحاظ گفته شد مي

پذيري معرفت، سبب برداشتي كرد كه تشكيك

به  « به قدر وسع و طاقت انساني»خاص از قيد

خداوند هیچ  » 233ی آيه بقره یسورهمصداق  

-ش تکلیف نمیاتوانایی یاندازه کس را، جز به

. با توجه به اين  (Vafaeeyan, 2017) شودمي« کند

  ،وجودي خود یديدگاه متعلمان متناسب با سعه

ند. از طرفي کناتب متفاوتي از علم را طي ميمر 

خود معرفت سيال و مشكك خواهد شد و ثبات و 

جا و ناآشنايي با ساحت هتواطي آن، انتظاري ناب

 وجود خواهد بود.

 ديالكتيكي معرفت و اخالق  یرابطه ( ج

عمده   یدر سه نظريه   هاي اخالقي عموماً نظريه

فضيلت گرايي، نتيجه گرايي و وظيفه گرايي 

شود. مباحث اخالقي با رويكردهاي  تقسيم مي

دوم و سوم به ترتيب بر حسب خوبي و بدي نتايج 

نجش قرار مي گيرند و معيار عمل مورد س

معتقدند مالحظات  ،  نتيجهگرايان عالوه بر  وظيفه

ديگري از جمله وفاي به عهد و عدالت و يا موارد  

 ماعي نيز بايد مد نظر قرار بگيرد؛مورد توافق اجت

اما آنچه در فضيلت گراي اخالقي مطرح است 

-خالف نظريهها بر زندگي فضيلت مندانه است. آن

گرايي كه دنبال پاسخي  گرايي و وظيفههاي غايت

چگونه » مهم  پرسش« ام داد؟چه بايد انج»به 

 دهندر ميرا مالك اخالقي قرا« انساني بايد بود؟

(Atrak, 2015)كيدي است بر توجه  . اين نظريه تأ

معرفت فضيلت گرايان به فاعل شناسا و نقش  

پس   كه فاعل شناسا نسبت به فعل دارد؛  مهمي

توجه دارند و   گرايان و وظيفه گرايان به فعلغايت

فضيلت گرايان، فاعل شناساي اخالق را مورد  

 دهند.مداّقه قرار مي

اي بر ارتباط اخالق و فضيلت  اين بحث مقدمه

نگاهي ديگر به رابطه  گرايي بود تا در ادامه با  

گرا با اخالق پي ببريم. فضيلت  معرفت فضيلت

نه تنها شرط الزم بلكه شرط كافي براي دست 

 شوددر زندگي محسوب مييابي به سعادت  

(Reza zadeh et al., 2015)ی. سعادت نقطه  

مشتركي براي كسب معرفت و اخالق در ديدگاه  

اما آنچه در اين  ؛استگرا محسوب فضيلت

گذاري و مورد بحث واقع شده، ميزان تأثير   اشتراك

،  پرسشاين  هها است. ارسطو در پاسخ بنقش آن

ارف نظري و معدارد كه گرچه فعاليت  ميبيان  

اما از   عقلي و حكمي، سعادت اصلي است؛

و لذات بيروني در سعادت   فضائل اخالقي ،خيرات

  نظر كرد. مالصدرا فضائلتوان صرفنيز نمي

براي سعادت اصلي   ایوسيله اخالقي نفساني و

 شمارد.داند نه جزئي از سعادت حقيقي نميمي

(Atrak, 2015)  مالصدرا فضائل اخالقي را بر .

ها ها در رشد الهي انسانمبناي مطلوبيت آن

-سطو كه فضائل را جزو سعادت بر ميخالف ار بر 

شمارد، فضائل نفساني و اخالقي و خيرات بيروني 

عادت اصلي كه سعادت را وسيله و ابزار براي س

-داند و اصالت را به معرفت مياخروي است مي

 .دهد

 

 روش تحقیق

آوري اطالعات از  جمع او ب استروش تحقيق كيفي 

اي صورت گرفته و مدارك كتابخانهطريق منابع 

 و «محيط تربيتي» هايواژه ،در ادامهاست.  



 

48-31، 1400 زیی، پا3سال دوم، شمارٔه   ،یکاربرد  یآموزش یرهبر  یمجلٔه علم

 

AEL. Vol. 2. No.3. Autumn 2021, 31-48 

 

41 |   

 

زدايي و ذكر به ابهامبا تحليل مفهومي « پااليش»

-موجود پرداختيم و براي دستيابي به راهواقعيت  

هاي تربيتي موجود در ، ميان نظريهحل تربيتي

 فهم مالصدرا،  یموضوع تحقيق و نظريه  یزمينه

   پژوهش تركيبي استفاده شد.وش از ر 

 

 های تحقیق یافته

و تأثيرات اهميت شرايط محيطي مراكز آموزشي 

مباحث    گر در قالبآن و نقش عناصر مداخله

در اين اما   محيطي مورد بحث قرار گرفت؛

پژوهش با اولويت پااليش در فضاي آموزشي به  

-پردازيم و از نقش معرفت فضيلتتبيين آن مي

خن گفته، به تأثيرات آن گرا در امر پااليش س

در ابتداي بحث بايد گفت از   كنيم.اشاره مي

ي  عنوان مداخالت منفكه موانع بيروني بهآنجایي

باز  هاي تربيتي تربيتي، مدرسه را از وصول هدف

راي ساز مثبتي براي اجها زمينهدارد، پالودن آنمي

رفع اين موانع اما  آيد؛اهداف تربيتي به حساب مي

 هارود كه انسان نسبت به آنهنگامي از ميان مي

 ,Davoodi) كسب نمايد« آگاهي و معرفت»

اي كه در پي افزايش باورهاي  معرفت گزاره  .(2018

صادق موجه و كميت اين باورها باشد، در شرايط  

ادت او نخواهد شد.  سع  یمورد نياز فرد مايه

در تغيير شرايط  اي  هاي گزارهمعرفت و آگاهي

-تصميم درفيزيكي و محيطي، دانش آموزان را  

  دچار ترديد و خطا مي كند. وهاي آگاهانه  گيري

ها به درستي به كار  دهد كه آموختهنشان مي

-از اين رو مالصدرا معرفت گزاره شود؛گرفته نمي

 شماردی آگاهي بر ميترين مرتبهاي را، در پايين

(Askarzadeh et al., 2017) پس وقتي پااليش با .

ز اثربخشي خوبي برخوردار باشد  تواند اآگاهي مي

توان نوع اين معرفت را فضيلت گرا انتخاب  مي

 كرد تا به فهم عناصر پااليش عمق بخشيد. 

 

آن است كه تحت تأثير معرفت  ها حاكي از يافته

دنبال آن  هگرا كه بر فهم متكي است، بفضيلت

ركيبي از محتوي  مطالب آموزشي و تربيتي، ت

ديسيپليني و فضائل عقالني خواهد داشت. در  

بخشي، يط متكي بر فهم معلمان با انگيزهمح

گري و از طرفي يادگيرندگان  گري و هدايتپرسش

و اراده در با قبول مسئوليت در يادگيري خود 

 ,.Zargany et al         كنديادگيري ايفاي نقش مي

محوري تفضيل  دست آمده ازه. معرفت ب(2021

اشتداد وجودي در فرد را فراهم آورده و به تناسب 

با آن نسبت به موانع تربيتي محيط آگاهي و فهم 

را پيدا مي كند كه در هرشرايطي مي تواند نسبت  

به زدودن موانع تربيتي،توسط خود و ديگران كه  

استكمال نفس و كسب فضائل اخالقي او   یمايه

-ي فناوريگستردگ  خواهد بود اقبال نشان دهد.

هاي اجتماعي لزوم آموزش هاي اطالعاتي و شبكه

پر از بي اخالقي  و كاربست اخالق صحيح در زندگي

 ,Farmahinie Farahani) بخشدها را ضرورت مي

2017). 

 هاي پااليش بر مبناي فضيلتمؤلفه 

عامل مهم در ايجاد محيط امن براي تربيت،  

پااليش محيط است كه كمتر مورد  یمسئله

فاه و توجه قرار گرفته است. امروزه تأمين ر 

هاي آموزشي معيار امكانات در خانواده و محيط

رسيدگي بهتر و اولويت در تربيت قرار گرفته 
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ن است كه است. آنچه حائز اهميت است اي

ه با امكانات به مثابه بهبود شرايط رشد گيا

هاي مورد نياز، افزايش ميزان كود و ويتامين

توسط باغبان، زمين را هم مستعد رشد گياه و  

كند و سبب  هاي هرز ميی رشد علفهم مايه

گردد؛ لذا افزايش سنگين تر شدن تكليف مي

ها رهاورد دوسويه دارند، هم امكانات و فناوري

هاي و تربيتي هستند و هم آسيبموزشي آ

ر و اين يعني پااليش بايد د اخالقي و تربيتي دارند

هاي مذكور پيشگيري و فهم متربيان از آسيب

 حضور و نقش دو چندان داشته باشد.

چنان مورد ها پااليش آندر نگاه ناتوراليست  

دانند، است كه آن را مهم تر از تربيت مياهميت 

همچون نهال طبيعي تصور  چرا كه رشد كودك را  

مراقبت و پااليش    یكنند و مربي فقط وظيفهمي

كند ي را بر عهده دارد. او مراقبت ميمحيط آموزش

تا مبادا نيروي خارجي او را ناراحت و اذيت نمايد تا  

كودك، رشد و نماي جريان خود را طبق قوانين 

 .(Sarmadi et al., 2020) خويش طي كند

گرايان، اهميت معرفت عقلي و  ی واقعدر فلسفه

دستيابي به فضيلت از راه تعليم و تربيت، توجه 

ها را به محتواي آموزشي بر مبناي معيارهاي آن

اخالقي و تعقلي متمركز كرد. كسب عادت خوب  

ها لذا بايد آن را به آن ؛براي كودكان اهميت داشت

ي  . آموزش فضائل اخالق(KNeller, 2017) آموخت

-هايي با نگاهدر قالب محتواي آموزشي در دوره

-گرايانه و عمل گرايانه رنگ باختند. آنهاي انسان

ها مدعي بودند كه معلمان فضائل را به صورت 

كنند و  روح فقط در زبان جاري ميعات بياطال 

منفعل از   یآموزان به عنوان دريافت كنندهدانش

خبرند. روسو معتقد بيچيستي و چرايي فضائل 

اما  ؛شودراي چيزهايي كه با ابهام گفته مياست؛ ب

به سودشان است، وقتي كه خودشان نمي دانند 

اين سود چيست از آنان توقع كوشش داشتن، 

بنابر اين   .(Sarmadi et al., 2020)حماقت است

ست كه به  توجه به پااليش با رويكردي جديد الزم ا

مدد آن بتوان دانش آموزان را نيز در جريان 

پااليش همراه نمود و مرتبه اي از فهم رساند تا  

دغدغه مراقبت در هر زمان و مكاني را نداشته 

 باشيم.

براي ارائه مولفه هاي پااليش محيط، از مبناي 

رويكرد ديويي نسبت به تاثيرات محيط براي 

داشت ديويي از  آموزش و يادگيري، بهره بردم. بر 

محيط آموزشي ريشه در دو منبع مهم و مرتبط:  

دموكراسي و انسان شناسي فلسفي او دارد. او  

دموكراسي را نوعي زندگي همراه توصيف مي كند 

كه تمام منافع، نگراني افراد را دربردارد. انسان  

شناسي ديويي از تصوير ارگانيك وي از زندگي  

. (Hansen, 2000) دموكراتيك پشتيباني مي كند

يعني محيط و انسان داخل آن را در يك راستا قرار  

دهد طوري كه محيط باعث تقويت انسان با مي

گردد و انسان دموكراتيك در  ي دموكراتيك ميگويژ 

جاد شده زندگي همراه را فضاي دموكراسي اي

بر اين اساس مربيان براي تربيت   كند؛تجربه مي

به عنوان رابط ي نياز به شناخت محيط آموزش

معرفت    یآموز در نقش پذيرندهها و دانشبين آن

 (.1دارند)شكل

 یتوان رابطه:آيا بین فهم و پاالیش می1سؤال 

 تربیتی ایجاد کرد؟ 

بيت براي هر مربي  ترين موضوع در تر اصلي

-هاي انساني آنها و ويژگيشناخت توانمندي

هايي مي هاست. در اين موضوع ما به ويژگي

پردازيم كه بتواند مربي را در نقش پااليش محيط 

تربيتي، مساعدت نمايد تا از نتايج پااليشي خود،  

دست آورد و هم از مقاومت  ههم اثرات ماندگار ب

-آموزان مواجه نگردد. اولين و مهمنشمنفي دا
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امروزي در مباحث اخالقي، عدم   یترين دغدغه

عمل به مسائل  یمهارت متربيان در زمينه

ورت نظري  صهها را باخالقي است، هرچند كه آن

هاي مربوط نمرات مورد  مطالعه و در آزمون

ها شايد در هاي آنقبولي را كسب كردند. آموخته

اما اين  ؛كندبعضاً كمك ميهاي اخالقي زمينه

قابل اعتماد در تربيت محسوب    آزمون و خطا

آموز به  ري، دانشذا بايد در فرايند يادگيل ؛شودنمي

هاي ويژگييكي از مهارت مورد انتظار دست يابد. 

است. « فهم» محور،  انساني در پااليش فضيلت

وقتي مبناي فضيلت در موضوعات مختلف آن،  

فتي مهم داراي ويژگي دانش هنجاري، منبع معر 

شود، اين نوع  و بصيرت دروني شناخته مي

  معرفت را نوعي باور برآمده از عملكرد يك

. حال (Javad poor, 2015) دانندفضيلت فكري مي

هاي كمال در از آنجا كه يكي از مهم ترين جلوه

انسان، نيل به كمال معرفتي است، فهم به 

راي دستيابي به اين كمال تلقي  عنوان مهارتي ب

 گردد.مي

هاي مهم فهم در مقايسه با معرفت اين از ويژگي

-هم از راه گواهي ديگران حاصل نميكه فاست  

 شود و بايد از راه آموزش فن و مهارت اقدام گردد

(Askarzadeh et al., 2017)ايد . بر اين مبني فرد ب

هاي تبيين و توضيح از راه تأمل و تفكر به مهارت

 یدر عرصه برسد. اين ويژگي باعث خواهد شد

مشاركت  آموز را در زدايش محيط  دانش  ،پااليش

ي و معلولي آن مطلع و تا عمالً از فرايند علّ  دهيم

از اين رو است كه مالصدرا با توجه به  آگاه شود؛

ويژگي عملي بودن فهم در افعال اخالقي، 

ل عملي  عق یتشخيص خوب و بد افعال را قوه

نتيجه آنكه    (Alamolhoda et al., 2016) نامدمي

دنبال آن پااليش  درك عقالني افعال اخالقي، و به  

فضا در تربيت، بايد مبتني بر فهم باشد. فهم پايه 

 و اساس در پااليش قرار مي گيرد.

نبود فهم در پااليش مي تواند زمينه تعليم و   

تربيت سلبي را فراهم آورده و به سمت تلقين در 

چنانچه از مفهوم افعال اخالقي سوق داده شود. 

ارائه مطالبي  آيد، معلم در صددعام تلقين بر مي

آموزان، يا  ست كه پيشاپيش براي سؤاالت دانشا

ی پاسخي خاموش كننده دارد و يا يك عقيده

-ی حقيقتي ترديدناپذير اكتفا ميمنزلهخاص به

هر چند اين امر، قابل    ؛(Heydari et al., 2010) كند

شود پذيرش در تربيت ديني واخالقي شمرده نمي

توان پااليش را هم  هاي ارائه شده ميو با شاخص

موضوعي متفكرانه دانست. مالصدرا در صدور 

رذائل اخالقي و گريز از آن، معتقد است؛ صدور 

رذائل بر اثر تكرار موجب پديد آمدن صفات راسخ  

در نفس گشته، و براي رهايي از آن تلقين علمي و  

 كندلي را براي كسب ملكات پيشنهاد ميتكرار عم

(Javad poor, 2015)  تلقين علمي همان پااليش .

توأم با فهم و تكرار عملي نتيجه كسب مهارت 

 بعد از فهم است كه مالصدرا تأكيد دارد.

بايد  در رسيدن به مهارت فهم، آنچه براي مربي 

  هاي فهم است كهمورد توجه قرار بگيرد، شاخص

 گردد. در مسير پااليش قابل استفاده مي

پااليش متأثر از فهم، در محيط تربيتي   :2السؤ

 ؟شودطي چه فرايندي حاصل مي

وجود، موجب  تصريح صدرا بر اتحاد معرفت و

هاي معرفت و وجود شده است. از اتحاد در ويژگي

اين رو معرفت نيز همانند وجود امري تشكيكي و 

ذو مراتب است. شدت يافتن معرفت، كه  

فتن ظهور علم آن به شدت ياصدرالمتألهين از 



 گراي مالصدراتوسعه نظريه پااليش محيط تربيتي بر مبناي معرفت فضيلت

 

44 |    

 

تواند به معني حصول فهم در  نمايد، ميياد مي

 ؛(Vafaeeyan, 2017) مراتب وجودي متعدد باشد

بر مبناي معرفت  دست آوردن فهم، هاز اين رو ب

آموزان بايد متكي به ميزان  تشكيكي براي دانش

عاِلم  يابي ها باشد. مالصدرا دستمرتبه وجودي آن

، تنها منحصر  به معلوم را در هر حيطه علمي را

داند كه مراتب انسان از در مواردي همگون مي

طور كه  حيث ادراك با مدَرك يكسان باشد. همان

درجات انسان بر حسب  » دارد،صدرا تأكيد مي

  ادراك و مدركات او، سه مرتبه است؛درجات 

طور كه درجات عاَلم هستي سه مرتبه همان

انسان حسي مدِرك محسوسات، انسان است، 

مثاليات و انسان عقلي مدِرك  خيالي مدِرك  

با  (Vafaeeyan, 2017) «هاي مفارق عقلي.صورت

توجه به آنچه گفته شد تناسب و تناظر فهم بر 

-ی وجودي دانشعرفت و مرتبهحسب ميزان م

قعي نفس او  تواند موجب استكمال واآموز مي

فردي متربيان، سبك   هايگردد. آگاهي از تفاوت

ها در ميزان خالقيت فراگيران  تفكر و يادگيري آن

تواند با در ر تحصيل تأثيرگذار است و معلم ميد

 ینظر گرفتن اين اختالف سطوح،  انگيزه و عالقه

ها را در موضوعات علمي و اخالقي افزايش  آن

اساس هر وجودي  .  بر اين (Sattari, 2019) دهد

تر به علت اول باشد، از  تر و نزديككه قوي

فضيلت بيشتري برخوردار خواهد بود. از آنجا كه 

-كمت متعاليه از سنخ وجود و زمينهادراك در ح

معرفت است، جز با شهود حاصل    ساز كسب

شود. از اين رو وقتي معرفت از راه مشاهده  نمي

-هبحقيقت نه صرف مفاهيم فلسفي با براهين 

او را صاحب مهارت و مرتبه  دست آمد اين تجربه 

ا در عبارات گوناگوني سازد. البته صدر فهم مي

ثير متقابل عوامل كسب معرفت و عالوه بر تأ

 اراده، سكوت، صبر، حكمت، از جمله شرح صدر،

قت و  سالمت فطرت، جودت رأي، حدت ذهن،د 

-يد الهي را ذكر ميسرعت فهم به همراه نور و تأی

در ذيل . اين عناوين  (Javad poor, 2015) كند

ثر است مطرح مي  عوامل اخالقي كه در فهم مؤ

گردد. در پااليش نيز سعي بر توجه به مراتب 

وجودي دانش آموز و معرفت او مي تواند ما را در  

ر اين فرايند نحوه عمل راهنمايي نمايد. پااليش د

 :رسد كهنميزماني به نتيجه  

ش با مراتب گوني موضوع پااليمسانخت و هم  -1

 آموز وجود نداشته باشد.انساني و معرفتي دانش

ا عمل و مهارت كه موجب پااليش همراه ب-2

وجود آورد، صورت هآموز را بارتقای وجودي دانش

صايح و بعضاً قواعد  پذيرد و در حد داليل و ننمي

 ماند.سلبي باقي مي

  اخالق و معرفت:ديالكتيك  

صدرا و پيروان وي معتقد به اثرگذاري فضائل و 

رذائل اخالقي بر معرفت هستند و كسب معرفت 

را بدون تهذيب و زدودن رذائل و اكتساب فضائل  

ل . كما(Javad Poor, 2021) نا ممكن شمرده است

گردد منوط انسان كه از كسب معرفت حاصل مي

سازي و پااليش نفس و محيط است.  مينهز  به

تواند با انبوهي از رذائل و حجاب به  نفس نمي

ها  معرفت دست يابد و در نتيجه خبث باطن آن

بزرگان بر اين امر  مانع از فهم ناب خواهد شد.

كه شهود حسي نيازمند  همچنان  اعتراف دارند؛

سالمت قواي حسي هستند، شهود قلبي هم كه  

فت و شهود عقلي است، نيازمند  فراتر از معر 

طهارت قلب و سالمت نفس روحاني انسان 

است. مالصدرا بر اين اساس معتقد است كه هر 

ظهور  چه طهارت قلبي فاعل شناسا بيشتر باشد،

و انكشاف علمي نيز براي او اشّد و اقوي خواهد  

. به منظور دستيابِي  (Vafaeeyan, 2017) بود

ها  آن یها و ارائهمهارتها و  اي از دانشمجموعه
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به يادگيرندگان براي فهم، به تأثيرات متقابل 

اخالق در كسب معرفت اشاره كرديم. از طرفي 

اين رابطه دوسويه است و كسب معرفت مي 

وجودي انسان بر ميزان رفتارهاي  تواند با ارتقای

اخالقي او اثرگذار گردد. پرورش فضائل عقالني به 

  معرفتي، موجب ميپااليش محيط   یواسطه

هاي اجتماعي شود فراگير در بسياري از موقعيت

ا گشودگي ذهني و پرهيز از و فضاي مجازي، ب

ديگران و انصاف و تواضع را در اين   استهزای

  مجهز بهفضاي معرفتي  در  روابط فرا گيرد. وقتي  

  فاعل شناسا مهارت فهم، آگاهانه و عملي،

د به ي را كسب نمودنل شناختي و اخالقفضای

  ؛(Zargany et al., 2021) رسندتعميق فهم مي

فضائلي مانند   یهمچنين فاعل شناسا با انگيزه

صدر و    یعادل بودن، انعطاف پذيري، سعه

گوهاي رفتاري  گشودگي ذهن داشتن به كسب ال

آيد و او را در تأييد و كسب  خاص بيشتري نائل مي

 Askarzadeh) كندق بيشتر كمك ميباورهاي صاد

et al., 2017)نند با توا. با تسلط بر اين مهارت مي

مختلف دانش يا    برقراري ارتباط ميان اجزای

معرفت كسب شده، به فضائل ديگر دست يابند 

 و به كمال عقالني انساني برسند.

 عنصر انگيزشي در محيط 

كه است  از عناصر مهمي عنصر انگیزشی 

  وكند سكي در فضائل اخالقي مهم تلقي ميزگزب

كند و معتقد فضيلت را بر اين مبنا تعريف مي

فضيلت يك مزيت اكتسابي عميق و »است: 

پايدار در فرد است كه شامل يك انگيزش براي 

ايجاد يك غايت مشخص و مطلوب و نيز كاميابي 

تضميني و موثق در به دست آوردن آن غايت مي 

در نگاه او فضائل اخالقي براي كسب  «. باشد

يك انگيزه مطرح شده است. در   یكمال بر پايه

 مورد فضائل عقالني به عنوان يكي از فضائل

فضائل عقالني داراي » معتقد است:  انساني، وي

اي يل عاطفي هستند كه متكي بر عاطفهيك م

عشق به »يا « عشق به حقيقت» بنيادي به نام

 ,Javad poor) تاس« شناسي معرفتيوظيفه

. در فضائل اخالقي و عقالني محور اصلي  (2015

در تعريف هر دو ميل عاطفي و انگيزش است تا  

ها به نتيجه اي ماندگار و پايا برسد. فرد بر پايه آن

ك ارتباط علي است و جزئي ارتباط انگيزه با فعل ي

-فهم در فاعل شناسا، انگيزه  ی. انگيزهاز آن است

 آورديدنبال مهكسب فضائل معرفتي را ب  ی

(Askarzadeh et al., 2017)  از اين رو ايجاد .

ی معرفتي و اخالقي را از  گيزهمحيطي كه ان

آموز سلب نكند مهم است. پااليش موانع دانش

فهم فضيلت محور قرار   یتربيتي نيز اگر بر پايه

بگيرد، بايستي خود را به رنگ، عشق به حقيقت 

بيااليد تا فراگيران آن را در كنارشان ببينند نه در  

از نظر مالصدرا بسياري  مقابل آزادي و اراده خود.

 ؛ها هستند كه بستر كسب فهم را دارنداز انسان

شوق به آن، مشغول امور    نداشتنخاطر  هاما ب

از حصول معرفت و فهم غافل   ه ودنيوي شد

. پس (Askarzadeh et al., 2017) مانندمي

پااليشي كه توأم با انگيزه در حصول فعل اخالقي  

مؤثر واقع    توأم با اراده شود، در حصول معرفت

شود. فاعل شناسايي كه در كسب معرفت  مي

ميق در شوق و انگيزه داشته باشد و به فهمي ع

اش كسب مهارت و نتيجهآن به دست مي آورد كه  

  عمل به معارف كسب شده است.

 الگو 
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خاطر اينكه  هگرا، الگوها بدر معرفت فضيلت

دهند و به  میفضائل و ملكات خود را پرورش  

مورد توجه قرار    ،رسندمراتب باالي وجودي می

گرايان معتقدند كه الگوهاي گيرند. فضيلتمي

اخالقي   اند و ما راآموخته اخالقي بيشتر به ما

-هاي اخالقي را مقوماسوه فرانكناويليام  اند. كرده

هايي براي ها را شيوههاي اخالقي مي داند و آن

 ؛«انجام دادن»رفي مي كند نه براي مع« بودن»

يعني معياري هستند تا افراد بتوانند بر پايه 

ل پرورش  ها، خود را به حد اعالي كمارسيدن به آن

اي خوب چه زندگي» الؤدهد. پاسخ مالصدرا به س

اي ظريف به  اشاره «يا داراي ارزش اخالقي است؟

الگوها است. او عشق را « بودن» مفهوم و نقش

-ساختن زندگي معرفي و به عشقبراي ارزشمند  

ها در زندگي نقش آنهاي حقيقي و مجازي و  

اما آنچه مهم است، او در رويكردي   كند؛اشاره مي

را عاشق خدا تلقي  ني همه هستي فلسفي و عرفا

كند و هر آنچه اتصال به اين عشق را موجب  مي

 Reza zadeh et) شود اليق عشق ورزيدن است

al., 2015)دريافت كه او    . از تأكيدات صدرا مي توان

-ها كه زمينه عشق را ميالگو« بودن»هم بر 

پس الگوها، انگيزه و عشق   آفرينند، معتقد است؛

آورند و از توجه به ميه وجود  دروني را در افراد ب

مندي حاصل  ها  آگاهي، واكنش، تأييد و بهرهنآ

گرا و مالصدرا بر خالف نظريه هاي غايت  آيد.مي

« چه بايد انجام داد؟»گرا كه به دنبال وظيفه

هستند، اخالق فضيلت به دنبال اين است كه 

-اخالق فضيلت مي«. ساني بايد بود؟چگونه ان»

هاي اسوه»الي يعني هايي متعكوشد تا انسان

پرورش دهد كه در نهايت خوبي رفتار  « اخالقي

كنند و الگويي براي تشويق ديگران به خوب بودن  

 .(Atrak, 2015) هستند

بخشي،  ورزي به معناي حياتدر حقيقت، عشق

نوسازي و اعتالي شخصي است كه در فضيلت  

بسيار مهم مي تواند مندي انسان اخالقي نقش 

  (Reza zadeh et al., 2015) ايفا كند.

 

از نظر مالصدرا افعال اخالقي مبتني بر سه مبدأ  

عقل، شوق و اراده هستند. پااليش مبتني بر  

آموز را با اند، دانشو الگو، هر دو در تالششوق 

آگاهي در انجام افعالي اخالقي بر پايه عقل 

 نامدقل عملي ميند كه مالصدرا آن را عبرسان

(Alamolhoda et al., 2016). ،در نظر مالصدرا 

ل از درك، شوق و انگيزه را بر  عقل عملي حاص

 شود.آشكار مي« اراده»انگيزد و صورت مي

كند همان شوق عقلي كه در انسان ظهور مي

 .(Ahmadabadi Arani et al., 2021) است« اراده»

جريان تعليم و تربيت فرايند پااليش را در   4شكل

دهد كه بر مبناي فهم محوري ترسيم  نشان مي

موفق به   ،شده است. مربي بر اساس اين مراحل

مراحل   ،آگاهي بخشي ضمنرفع موانع تربيتي  

 را كسب نمايد.  باالتر مهارت

 

 

 

 بحث و نتیجه گیری

شد،   گونه كه در چارچوب پژوهش اشارههمان

هاي مربيان در پااليش به عنوان يكي از نقش

ن مؤثر آموزاآماده سازي محيط در يادگيري دانش

گيري از فرايند  پااليش با بهره یاست. نحوه

-، به فهم و كسب مهارت دانشفضيلت محوري

 گردد.وز در موانع تربيتي خود  منجر ميآم

پژوهش نشان داد كه فرايند فهم با  هاييافته

به عنوان  در سند تحول   مدرسه صالح تعريف

 معرفت

• عقل 
 نظري 

فضائل 
 اخالقي

• عقل 
 عملي

 الگو

• شوق 
 انگيزي

 انگيزش

• عشق به 
 حقيقت

 اراده

• شوق 
 عقلي

 فهم

• مهارت 
تبيين و 
 توضيح

 :فرايند پااليش فضيلت محور و حصول فهم از موانع تربيتي 4شكل
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محل تجربه حيات طيبه و آماده شدن متربي براي 

همسو بوده و  كسب مهارت در رسيدن به كمال،  

برداري  تواند در تقويت اين تعريف مورد بهرهمي

 سازة زمينهاين مدرس هاييژگياز و قرار گيرد.

پااليش محيط   .«پااليش» آموزاندر دانش  تعالي

 یسازي متربيان در مواجههبا هدف توانمند 

اختياري و آگاهانه با موانع تربيتي و كمال رشدي 

ها صورت مي گيرد. اين تدبير در محيط آن

دنبال كسب مهارت بود تا ه  آموزشي چون ب

محدودسازي افراطي متربيان؛ تحميل و تهديد يا  

قدامات و تدابير اثباتي در  رسيد كه الذا به نظر مي

هي اند. آگامحيط مدارس به اين هدف نائل نشده

  سطح  به بخشي دانش آموزان با ارتقاو معرفت

هاي تربيتي و كسب مهارت از پااليش درستيفهم  

 بخشي آن را مي افزايد. ،  ميزان اثر عملي

نتايج پژوهش حاضر با نتايج برخي ديگر از 

 Hansen (2000،) Zamani (2008،) قيقات نظيرحت

Bageri (2012)   در زمينه توجه به تجربيات

هاي  تأثيرات فرهنگي و كم رنگي پااليشمحيطي، 

 .تحميلي، همسو است

زيبايي و  نقش فيزيكي،،  هادر بيشتر پژوهش

تجهيزات مورد توجه قرار گرفته و پااليش محيط  

صورت تخصصي در مقاالت و تحقيقات هب

 . واقع نشده استپژوهشي مورد مطالعه صريح 

شود اين بحث زمينه بسط و  پيشنهاد مي

گسترش تحقيقات بعدي پژوهشگران در امر 

مربيان و تجربيات موردي پااليش فراهم نمايد و  

هاي اطالعات و رشد فناوري ها با توجه بهخانواده

پااليش و ايمن  در روند بكارگيري فضاي مجازي  

داشته تغيير نگرشي   بر مبناي فهم،سازي محيط 

 . باشند

ات اخالق فضيلت  اين پژوهش با پيروي از نظري

شناسي، گراي مالصدرا و تأثير آن بر معرفت

هاي انسان از معرفت به  زمينه توسعه آگاهي

هاي افزايد و مؤلفهرا در پااليش محيط ميفهم 

حصول فهم را براي كسب مهارت در مواجهه با  

گيرد  خود بكار مي ربيتي و پااليش محيطموانع ت

 .را تجربه نمايد« انسان خوب بودن»تا 

محور، فراگيران به بر مبناي پااليش فضيلت

مندي از مهارت فهم و فضيلت بهره یواسطه

با  گيرند در شرايط مختلفعقالني، تصميم مي

دهند. بر   ، يك فعل را چگونه انجاماراده و آگاهانه

اين  مند حاصل از اين اساس، اخالق فضيلت

-شده، انسان اخالقي را به بار مي  فضاي پااليش

آورد كه در سير تكاملي اش به سوي خير اعلي و 

دست  ه  فهم درستي از هدف زندگي خود ب  ،غايت

 مي آورد.
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