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Develop a self-knowledge training program according to Sadra's approach 

 

Abstract 

Man has always sought to find the answer to the question, who am I? Man, as the supreme creation of God, is a 

multifaceted being whose neglect of any of these existential dimensions endangers a large part of the individual's 

humanity and mental health. Many scientists, philosophers, and psychologists have approached the subject of 

self-knowledge from different perspectives. The purpose of this study is to study self-knowledge from the point 

of view of Mulla Sadra, who is one of the Iranian experts in this field. The method of this research is library and 

analytical-inferential. The present study examined the four main components of self-knowledge in Mulla Sadra's 

approach. These principles include the single soul and its characteristics, the relationship between the soul and 

the body, self-knowledge in humans and the unity of the soul. Studied self-awareness, religious beliefs and 

practices, the experience of heightened consciousness, and transcendence. Self-knowledge from Sadr al-

Muta'allehin's point of view can be related to many psychological components such as self-awareness, religious 

beliefs and practices, heightened awareness and excellence. 
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 با رویکرد صدراییخودشناسی آموزش تدوین برنامه 

 1فرشته ظریفیان

 2)نویسنده مسئول( محمدسعید عبدخدایي

 3حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف

 چکیده:

 چند موجودي خداوند، يآفریده برترین عنوان به انسان است که من کیستم؟فتن پاسخ این سوال بوده انسان همیشه به دنبال یا

 .اندازدمي خطر به راوسالمت روان او  فرد انسانیت از بزرگي بخش وجودي، ابعاد این از هریك گرفتن هنادید که است وجهي

ژوهش حاضر پهدف د شناسي پرداخته اند. به مبحث خوختلف فیلسوفان و روانشناسان زیادي از دیدگاه هاي م دانشمندان و

کتابخانه  ،روش این پژوهش .میباشد اني در این زمینه است،که خود از صاحب نظران ایردیگاه مالصدرا  خودشناسي از ررسيب

 نیکه ا ردک يمالصدرا را بررس کردیدر رو يخود شناس يپژوهش حاضر چهار مؤلفه اصل جي میباشد.استنتا -اي و تحلیلي

 نیا که در باشدیآن، رابطه نفس با بدن، علم به نفس نزد انسان و وحدت نفس م يها يژگیاصول شامل نفس مجرد و و

 افتهیاوج  ياریتجربه هوش ،يمذهب لاورها واعماب ،ياز جمله خودآگاه ياصول را با چهار مؤلفه روانشناخت نیپژوهش رابطه ا

ناسي از دیدگاه صدرالمتألهین را میتوان با مؤلفه هاي روانشناختي فراواني از جمله دشخو. مورد مطالعه قرار داد يو تعال

مه آموزشي یك برنا ،تعالي مرتبط دانست که در نتیجه این پژوهش هوشیاري اوج یافته و ،هبياعمال مذ باورها و خودآگاهي،

 تدوین گردید.از دیدگاه صدرالمتألهین جامع خودشناسي 

 یافته، تعالي اوج هوشیاري مذهبي، واعمال باورها خودآگاهي، خودشناسي، مالصدرا ،: واژه های کلیدی
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 مقدمه:

 یافتن دنبال به وهمیشه است بوده خود از انسان سواالت اولین از گفت ومیتوان دارد طوالني بس تيقدم شناسي خود مبحث 

 کل که اساسي سوال این اما. است نبوده او وجودي حقیقت جزء انسان یافته هاي پاسخ همه اما است بوده آن پاسخ یافتن

 .دارد حقیقي پاسخي به نیاز میزند رقم را انسان سرنوشت

وفالسفه اي چون  مورد توجه بوده استمبحث شناخت »ماهیت انسان« تحت عنوان در فلسفه یونان،شناسي  ودخ موضوع

علمي  که  .این ماهیت در فلسفه اسالمي به واژه »نفس« ترجمه گردید ومي آیندارسطو وافالطون، پرچمداران این علم به شمار 

از فلسفه یونان،این حقیقت انسان با در فلسفه غرب با بهره گیري  انامگذاري گردید.امشد،»علم النفس«  آن بررسي دار عهده

یکولوژي«یا همان »روانشناسي« مورد به عنوان دانشي مستقل،تحت عنوان رشته »پسفي میشده وبه تدریج واژه »پسیك« معر

اسالم فالسفه بزرگي مثل ي بس طوالني دارد به ویژه بعد از ورود در ایران نیز انسان شناسي تاریخچه اقرار گرفت. مطالعه

طوسي  نصیرالدین ابن سینا، خواجهیا دانشمنداني مثل  ...،شیخ بهایي،عالمه طباطبائي و،مالصدرامیرفندرسکيسهروردي ،

 مثل حافظ،مولوي،سعدي و... به این موضوع پرداخته اند.یاعارفاني و...و

هاي لفه ؤآن با برخي م ارتباط چگونگي وسپس رامالصد دیدگاه از خودشناسي پیشینهکه  استپژوهش حاضر در صدد این 

 روانشناسي را ارائه دهیم.

 ایراني شیعه فیلسوف و عارف ،(قمري 1۰4۵) هینصدرالمتأل و مُالصَدرا به معروف شیرازي قوام ابراهیم بن محمد صدرالدین

 سال هزار از تلفیق نوعي دهنده نمایش توانمي را او کارهاي. است متعالیه حکمت گذاربنیان و قمري هجري یازدهم سده

 و ارسطو ،افالطون، سقراط فلسفه مثل عقلي علوم تلفیق با توانست او.دآور حساب به او زمان از پیش اسالمي اندیشه و تفکر

 کریم،روایات قرآن آیات مثل نقلي وعلوم طوسي نصرالدین خواجه و سینا ابن چون دانشمنداني همچنین و شاگردانش

 .باشد خود عصر در نوین خودشناسي گر آغاز عرفاني تجارب و وعلوم مینمعصو واحادیث

 :میپردازیم دیدگاه این اصلي هاي مؤلفه يرفمع به دراینجا که میپردازد نفس معرفت یا شناسي خود به خود لفمخت آثار اودر

 

 .)تجرد نفس و ویژگیهای آن(حقیقت انسان ماوراء بدن است

 ءمنشا که دارد وجود نفس نام به او حقیقتي مادي بدن وراي و نیست بعدي تك موجودي انانس معتقدندکه اسالمي فالسفه

 افالطون و ارسطو تعاریف از برگرفته عمدتا که اند کرده نبیا مختلفي نفس تعاریف معرفي در آنان اوست وآثار افعال همه

 (1391است )محمدي وعاشوري،

:  است قائل براي انسان وجودي ساحت دو وي. دارد ارسطویي و مشائي ،فلسفي اي صبغه آغاز، در شناسي صدرایي، انسان

 بدن که کاري هر. است خورده پیوند و متصل آن با عمالً و دهد مي صورت و فعلیت و حیات جسم، به سنف . نفس و بدن

مالصدرا  نیست . نساان و ندارد حیات انسان بدن نفس، بدون و است نفس به منسوب واقع دراز جمله ادراکات،  دهد انجام

 گوناگون مي آثار منشاء و دارد تعلق آن به یا و است ودموج جسم در که است اي نفس قوه"(ذکر میکند 1383اسفاراربعه)در 

 (1391وعاشوري، به نقل از محمدي) ".گردد

معرفي  ازگرغآ و گیرد مي فاصله ارسطویي و مشائي فلسفي، شناسي نسان از خود فکري حیات دوم مرحلۀ در مالصدرا

 درکتاب (1138مالصدرا)  (1382 شیرازي، لدینصدرا) است مباني عرفاني و قرآني تفکر از برخاسته که شود خودشناسي مي

 الحدوث جسماني است موجودي انسان، نفس که دانست باید :دهد مي مورد این در مبسوطي توضیحات نیز الربوبیۀ الشواهد

 این در و آید مي پدید عالم این در موجود عناصر و مواد همین از تکون، و حدوث ايتداب و امر آغاز در که معني این به)

 روحاني است موجودي کمال مراتب طي ِّ و فعل به قوه از خروج و استکمال از پس ولي( بدن به قائم است صورتي هنگام
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)به نقل ( است جسماني ادوات و آالت وندب فاعل و خویش ذات به قائم بلکه ندارد، بدن به نیازي خویش بقاي در که) البقاء

 (139۰ازطالب زاده،

 طبایع داراي و هستند مادِّه داراي عالم این داتموجو یعني. است طبیعت و مادِّه عالم ،کنیممي زیست آن در ما که عالمي این

 مکان و زمان و ندارد، وجود باشد مکان و زمان از خارج که يامادِّه هیچ یعني. است مکان و زمان ،مادِّه عالم الزمۀ و. مختلف

اما حقیقت انسان که ماوراء بدن .اندگذارده مادِّه و عطب جهان را عالم این اسم لذا و.است مادِّي جوهر این فكالین عوارض از

قائل  ین ویژگي را براي نفس که مجرد است،ماده است مافوق زمان ومکان است.مالصدرا نیز مانند فالسفه مسلمان دیگر ا

 میشود.

 ادراك لحاظ به ، آنهمبدن به قشاعتبار تعلِّ ، مگر بهنیست زمان مقیِّد به وجه و بهیچ استمجرِّد  ناطقۀ انسان و نفس روح

دارد و همۀ  سیطره بر زمان و بلکه برتر است و مکان از زمان بیند کهکند مي خود را وجدان روح اگر کسي ولي؛ صاحبش

 خود را همین و هستي ایمخود را نیافته ما روح چون .ولياوست در مشت ردوئيگ چون و عوالم است را فرا گرفته عوالم

: ما میگوئیم ؛ آنوقتيِّ استانزم هم روحمان که ایم، تصوِّر نمودهزمانيِّ و مکانيِّ است هم ، و اینمیدانیم و طبیعي مادِّي هستي

 .(139۰هراني،ت کرد) حسیني حذف یدبا را اآلنش ،هست نما اآل ، روحمهستی ناآل

است با انجام دادن ریاضت هاي  کافي کند، درك را بودن ما فوق زمان ومکان تواندنمي روحن به علت حجاب تیکي دیگر از 

 در را خود کند، توجه باشد، حاضر جاآن در خواهدمي که جایيآن به الزم رکزمت با نفساني وخاص حجاب بدن را کم کرد و

 که موجودي هر که رسیدمي باور این به هست، جاهمه شاهمه که هست دنیا این در ايپدیدهوقتي  نوهمچنی  یابد.مي اجآن

 هر. کنید پیدا توانیدنمي مادي هايپدیده از یك هیچ در که را خاصیتي است، خاصیتي چنین داراي باشد ناطقه نفس جنس از

 مجرد نفس طریق از را خاصیت این ما و هست جاهمه اش،همه که است ینهم خاصیتش ندارد، بُعد چون مجردي موجود

 .(139۰)طاهرزاده،کنیم درك توانیممي خود

 گردد،مي حضور عدم موجب ماده به تعلق و است حضور ادراك، يالزمه که جایيآن ازمالصدرا در اسفار بیان میکند که 

 خودمان ذات به ما شعور حتي است، ترناقص الموع از ادراکش و ترکم وا حضور باشد، بیشتر ماده به انسان وابستگي هرقدر

 .است ترکامل و ترتمام حضور چون است، بیشتر شود مي جدا بدن از که وقتي

 و بدن نفسرابطه  •

کدیگر، ی بر دو آن متقابل تأثیر و مشترك و توأم حیات، طول در بدن و نفس بین اطد که ارتببیان میکن (1388شیرداغي) عارفي

 آدمي نفس شود، مي وارد بدن بر اي که ضربه هر زیرا است؛ دهرک تجربه را آن خویش زندگي در انسان هر که است واقعیتي

در  منفي و مثبت هیجانات و نفساني تحوِّالت ، گردی طرف از. شود مي درد باعث احساس و میسازد متأثر مستقیم طور به را

 تأثیر از نمونه هایي فیلسوفان هاي ازیافته استفاده با اینجا در. کند مي ایفا را مهمِّي نقش ، بدن عدم سالمتي یا سالمت و رشد

  شویم:  مي یادآور را بدن و نفس متقابل

 بدن بر نفس تأثیر( الف

 و شوق ادراك، قبیل از مراحلي طي از پس نفس که هنگامي. است محسوس کامال ي،اراد حرکت در بدن بر نفس تأثیر. 1

 میکند تصرِّفاتي موجودات، طبیعت در آن وسیلۀ به و آورد درمي حرکت به را بدن گیرد، مي تصمیم ي کار دادن انجام رب عزم،

 .(137۵ سینا، ابن)

 و الهي عظمت درك. است روحي حاالت تابع جسمي تغییرات و دهد مي قرار تأثیر تحت را بدن تصوِّرات، و ها اندیشه. 2

 دیوار از سقوط تصوِّر اندیشۀ نه،نمو براي اندازد مي اندام به لرزه گاه و کند مي متأثر را بدن ، خداوندي آفرینش در اندیشه

 (.138۰ سهروردي،) گردد مي احتمالي سقوط و سرگیجه باعث مرتفع،
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 و غیب از اخبار مانند العاده، خارق امور و غیرعادي حوادث صدور عِّلت. تسلط یابد بدن بر تواند مي باشد قوي ، نفس اگر. 3

 .(1981 را،مالصد)است نفس قدرت از انگیز، شگفت اي کاره دادن انجام

 دهادارخ و مزاج تغییر شادي، و غم ترس، مانند تيانفعاال و گذارد مي تأثیر بدن بر نفساني انفعاالت و نفسانیات گمان، بي. 4

 ابتال یا مرگ ، زده هم به را بدني مزاج ه،اندو و ترس ، موارد برخي در. شود مي موجب بدن براي را غمبار یا بخشي شاد ي

 (.137۵سینا، ابن)دارد پي در را شدید بیماریهاي به

 نفس بر بدن تأثیر( ب

 زیرا دارد؛ اي ه کنند تعیین نقش ، ملکات ها وخصلت تکوِّن در گیرد، مي انجام آن اعضاي و بدن وسیلۀ به که انسان اعمال. 1

ملکات  آنها تکرار با که آورد مي پدید را هیئتي ي انسان نفس در ، آن امثال و نهعمل شجاعا بخل، غضب، تخیِّل، احساس،

 ابن)تسا انسان شخصیِّت دهندة تشکیل و دارد تأثیر نفساني ملکات تحِّقق در بدني افعال تکرار بنابراین، شود؛ مي پدیدار

 (.137۵سینا،

 آالت که گانه پنج حواس زیرا است؛ و مستفاد بالفعل عقل به هیوالیي مرتبۀ از آن خروج و نفس استعداد ظهور سبب بدن. 2

 .(1981 مالصدرا،) افتد مي کار به خیاالت و عقلي کِّلي ادراکات براي صورت ابزاري به ، هستند بدن جزء و جسماني

 و. ندهست نفس ظهور مراتب نفس قواي مالصدرا بیان طبق. شود مي داشته بر میان از نفس، و بدن ثنویت صدرا فلسفه در

 مي طرف بر آساني به را وبدن نفس رابطۀ مشکل نفس،  «جسماني حدوث» ونظریۀ. است خویش شؤن جامع بسیط موجود

 بسیار اسالمي تفکر تاریخ در که است تهیافدست نو دیدگاهي به بدن، و نفس ارتباط زمینه در شیرازي المتالهین صدر .کند

 .است اهمیت با و بدیع

 براي ابزاري بصورت هستندـ بدن جزء و جسماني آالتي که ـ پنجگانه حواس که شودمي سبب بدن و نفس متقابل نیاز این

 و دهد بروز را خود استعداد حواس این بدون توانست نخواهد نفس وگرنه بیفتد بکار نفس خیالي و عقلي کلي ادراکات تأمین

 این در که برسد مستفاد عقل و بالفعل عقل بالملکه، عقل درجات به هیوالني عقل درجۀ از مشائي باصطالح و کند افروزيعلم

 دو هر بدن و نفس .دارد را پرتاب سکوي حکم عقل، کمال و رشد براي بدن. گرددمي مرتبط فعال عقل با انساني نفس ،مرتبه

 و بیماري و گذاردمي اثر نیز جسم بر نفساني غم و لذت مثالً .است بدن و نفس بین متقابل تأثیر نوعي که دارند انفعاالتي

 به بدن و نفس متقابل نیاز براي عالمتي خود طرفیني، رابطۀ این و دهدمي قرار تأثیر تحت را نفس نیز جسماني صدمات

 (.1392 اي )خامنهآنهاست وحدت و یکدیگر

 مغز و بدن انفعاالت ءجز و داندمي نفس افعال جزء ـ است نفس انفعال نوعي فالسفه بیشتر بنظر که ـ را اكادر حتي مالصدرا

 و ببیند را خارجي جهان حقایق بدن، چشم به احتیاج بدون تواندمي حتي خود نشد کامل از پس نفس ،وي بعقیدةشمارد.مي

 . دکن پیدا دسترسي معقوالت و محسوسات به دیگر حواس بدون

 نفس و نکرده رو ضعف به هنوز او دنب و رسدمي جسماني کمال به بتدریج و شده متولد انسان که را ايمرحله مالصدرا

 کمال به و کرده رشد بدن بیاري نفس که را دوم مرحلۀ. نامدمي طبیعي انسان و اول انسان سیدهرن خود کمال به هنوز انساني

 کار که آیدمي بوجود ششمي حس او نفس و باطن در حتي و شودمي کمتر جسماني يابزارها و حواس به او نیاز و رسیده

 .داندمي نفساني انسان و ثاني انسان کند،مي را دیگر واسح همۀ

 خودش از را آن و دارد دوست تکویناً را بدن جهت، همین به و شودمي کامل «تن» کاربردنبه طریق از انسان نفس  چون

 تن «روح» که است نهمی هم طبیعي مرگ علت و کندمي رها را «تن» رسید، خود الزم  کماالت به چون حال نای با و. دانـدمي

 .6 (139۰کند)طاهزاده،مي رها را

 انس نزد انسعلم به نف •
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 اینکه) «کسب» و «تعلِّم. »الف: یابدمي دست دانش و علم به راه، دو از انسان، که میکند ذکر الغیبمفاتیح در صدرالمتألِّهین

 تعبیر «ربِّاني ا عالم» به آن، از) «جذبه» و «وَهب. »ب ؛(بپردازد دانش و علم تحصیل به آموزش، فرآیند در تواندمي انسان

. گویندمي نیز «اخروي» علوم آن، به و است متداول هايدانش از فراتر دانشي ،(موهبتي) افاضي علوم آنکه، حتوضی.( کنندمي

 یصل النظر یکادُ ال کشفیهًًْ، علومٌ هي و: »آیندمي شمار به ذوقي و کشفي علوم همان افاضي، معارف و علوم این که است گفتني

  ( 1388والریجاني، علویجه عزیزي.« )عرفه ذاقه فمن بالوصف، الیحصل السکر حالوهًًْ بکیفیهًًْ کالعلم وجدان، و بذوق الِّا إلیها

 حضوري علم آن به که است حاضر عالم نزد معلوم وجود  عمالً باشد مجرد تجربه مورد موضوع  وقتي که تجربي روش یك

 به نفس واسطۀبي و حضوري علم انمه ،«نفس معرفت» عبارت در «معرفت» واژه از مالصدرا مقصود ساس،ا براین گویندمي

 .شودمي تعبیر نیز «شهودي خودآگاهي» به آن از که باشدمي خود

 با است، ا خد مثال فعل، و صفت و ذات حیث از نفس چون: میگوید نفس حضوري علم درباره اربعه اسفار در مالصدرا

 و جواهر هاي مثال همۀ بر مشتمل و خود خداي مملکت به شبیه عالمي خود، ذات در نفس ومثال، حقیقت بین تفاوت وجود

 (.1386مؤمني، از نقل به)  کند مي مشاهده اشراقي شهود و حضوري علم به را ها آن و است مادي و مجرد اعراض

 خود به یعني است(دانش فرا) مرکب علم داراي و آگاه ودخ که است موجودي تنها انسان شناسیم مي ما که که مادي درجهان

 علمشان دارند علم اگر ویا هستند آگاهي فاقد اصال یا هستند او پیرامون دیگرکه موجودات اما. داند مي که داند مي و ددار علم

 آن داشتن از یگرد موجودات باشدکه برخوردار نیرویي از باید انسان پس. ندارند آگاهي خود علم به نيیع است بسیط

 .دانند مي "نفس"جسماني بدن به تعلقش خاطر به را نیرو این فالسفه .محرومند

 با را خود هستي او.  است هستي به معرفت ازجمله و معرفت هر اصل خودشناسي و نفس شناخت که است معتقد مالصدرا

 او دید از.  برد مي پي آن تشکیك و اطتبس و وحدت به شهود، آن استمرار وبا حقیقت شهود با و یابد مي حضوري علم

 (.1362اردکاني، الحسیني)است هستي و وجود یل امس جزو ومعرفت علم خود

 انسان حضوري علم و وجود مدار بر تعلی گرفتن قرار وجود، اصالت مانند مالصدرا در جلد دوم اسفار بیان میکند که اصولي

 گردد، مي خود وجود مقومات و لوازم به او آگاهي موجب بخویش فسن علم که است حقیقت این کننده اثبات خویش بذات

 خواهد خداوند حضوري علم با مقارن آنها به حضوري علم است، بخداوند تعلق و ربط و فقر عین مخلوقات وجود چون و

 مي مشاهده را خداوند انسان دلیل همین به کند، مي شهود مبدأ مستقل هستي سایه در تنها را خود رابط ودجو انسان زیرا بود،

 مائده،) «انفسکم علیکم: »فرماید مي و کند مي ترغیب خود شناخت به را انسان یمکر قرآن لذا و یابد مي را خود بعد و کند

 .(1382اخالقي،)( 1۰۵

 دیگر یك از و بیگانه هم به نسبت ماده اجزاي زیرا ؛ است آن لوازم و ماده مانع علم وادراك، نهیگا صدرالمتألهین، اعتقاد به

 و باشد نداشته وجود مانع این که اندازه هر بنابراین.  است حضور و توحد شناسایي، و ادراك شرط که حالي در اند، پنهان

 بیشتر تجرد هرچه و دارد تحقق بیشتر نیز ادراك و علم ، جهنتی در و شهود و حضور ، باشد مجرد آن لوازم و ماده از وجود

 رود، کنار بیشتر هرچه که تسا حجاب چون هم ماده.  است شدیدتر نیز ادراك و حضور ، نتیجه رد و ، بیشتر وحدت باشد،

 گردد. مي بهتر و بیشتر نیز رؤیت و کشف

 عمیق و ژرف هايالیه از: اوالً ولي داریم، خود نفساني ايهحالت به ايسطحي و شهودي معرفت ها،انسان ما همۀ نتیجه در

 «علم به علم» یعني) نداریم آگاهي خود، آگاهي به: ثانیاً پنداریم؛مي خاکي تن همین را خویش یقتحق تمام و ناآگاهیم خود

 (.1388والریجاني، عزیزي)مریدا خویش به استقاللي نگاه و بینیمنمي تعاليحق به تعلِّق و فقر عین را خود: ثالثاً ؛(نداریم

 وحدت نفس انسان •
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ال وواهمه وقوه ه قواي ظاهرهمثل المسه، بینایي،شنوایي،بویایي وچشایي وقوه خیحقیقت انسان داراي قواي مختلف از جمل

 شهادت، مرتبه و طبیعت در و است شهادت و غیب مرتبه است مثال واجد عاقله است وهمچنین داراي مقامات مختلف

سان در عین این تکثرات اما نفس ان.مجرد عاقله، مرتبه در و برزخي مشترك، حس و خیال مرتبه در و طبیعي است موجودي

 (139۰است)طاهرزاده، واحدي شخصیه هویتداراي 

 شئون و تجلي قوا است؛ اشراقي اضافه و رابطه نوع از قوا و نفس صدرالمتألهین در جلد نهم اسفار بیان میکند که رابطه

 بر در را بیشتري کثرت ،باشد تر قوي وحدت چه هر بلکه ندارد منافات کثرت با تنها نه وحدت این. واحدند نفس مختلف

 با و تر کامل نیز او جامعیت شود، مي تر قوي او بساطت و وحدت که گونه همان باشد، قویتر چه هر وجود چون گیرد؛ مي

 همچنین و گردد مي قوا با اتحادش موجب نفس استکمالي حرکت گونه همان دیگر بیان به. گردد مي متحد بیشتري کثرات

 .یابد مي فزوني او یتمعجا و وحدت یابد مي دست باالتر مراتب به اندازه هر و دارد بالدن به نیز را او جامعیت

 ارتقاء عالي اتبرم به و میشود آغاز منازل ادني  از که دانسته مقاماتي و نشئات داراي و بسیط و واحد امري را نفس الصدرام

 سنخ از را انسان نفس مالصدرا همچنین.  باشد نمي نآ مراتب در اختالف نفس،سبب نشئات و مدارج کثرت بنابراین.مییابد

 نظریۀ بر مبتني تشکیکي نگاه مبناي بر مالصدرا بنابراین شمرده بر الهي وحدت ظلِّ و جمعي را وحدتش و تهدانس ملکوت

 همۀ نهایتاً که است معتقد نفس در متعددي مراتب به دارد، صعود قوس در نفس اشتداد از تحکای که وجود، حقیقت وحدت

 (.1392زاده، ورضي خادمي)میشوند منتهي تجرِّد فوق یا عقل فوق مقام به آنها

 تيذا توحید به را ذکاوتي و فراست صاحب هر «القوي کل وحدتها في النفس» قاعده بر بنا آن توحید و نفس حقیقت شناخت

 آن از«  االشیاء کل الحقیقۀ بسیط»تعبار با که است معتقد اصلي به مالصدرا وجود، حقیقت وحدت بحث درمیرساند.  أحدي

 میکنند . بازگشت واحد وجودي سوي به عالم کثرات تمام ل،صا این اساس بر. میکند یاد

 طولي کثرت بر تشکیك مسأله اصل .است اهمیت حائز کثرت و وحدت خصوص در مالصدرا نظریات وجود«در در »تشکیك

 مراتب حسب بر که هستند الهي وجود از هایي جلوه واقع رد مخلوقات همه موجودات. عرضي کثرت نه است استوار

 مي تشکیل عیني وجودهاي از اي سلسله را هستي سراسر ترتیب بدین. هستند تاخیر و نقض ضعف، شدت، داراي انوجودیش

ي ابراهیم) .است تر ضعیف و محدودتر آن به نسبت وجودي مرتبه نظر از و باالتر حلقه هب اي حلقه هر قوام که دهد

 .(1381،دیناني

 مي راه عقلي تجرِّد و برزخي تجرِّد مقام به سپس و شود مي آغاز است نفس زلنا مرتبۀ و بدن که طبیعت مقام از نفس مقامات

 زاده حسن)گویند نیز أتم تجرد را تجرد از مرتبه این که است الکم فوق و د تجر فوق مقام را نفس آن، از بعد اما ؛ یابد

 (.1392 زاده، ورضي خادمي زا نقل ،به138۰آملي،

 البته که میپردازیم صدرایي رویکرد با آنها ارتباط چگونگي و روانشناختي هلفمؤ چند به در این قسمت پژوهش حاضر

 :دارند شانيپوهم یکدیگر با ها مؤلفه این میرود انتظار که همانطور

  مالصدرا رویکرد با آن ارتباط و خودآگاهي •

 بزرگ فیلسوفان از یك هر و است بوده بشر مهم مباحث از ارسطو و افالطون دوران از کم ،دست خودشناسي یا خودآگاهي

 برکلي، الك، هابز، رت،دکا سهروردي، مالصدرا، سینا، ابن ویژه به آن، منتقد خواه و باشند آنها فلسفۀ شارح خواه آنها، از پس

 . اند کرده مطرح"نفس" یا  "من" یا "خود" دربارة را متنوعي مباحث... و کانت و هیوم

 بار ،اولین(خودآگاهي)خود سمت یا درون و ،(هوشیاري)محیط سمت یا بیرون به توجه کردن متمرکز بین تمایز روانشناسي در

 توجه مورد به خودآگاهي. گردید مطرح1972 سال در ویکلوند و لدووا توسط سپس و شده منتشر 1934 سال در مید توسط

 بلکه بیروني محیط بر نه دهنز موجود یك که افتد مي اتفاق زماني این. گردد برمي خودش به تنسب شخص خود شدن واقع
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 واقع به و تاس بیدار که شود مي آگاه زنده موجود. کند مي فرآوري را خود اطالعات که کند مي تمرکز دروني محیط بر

 مورین) دهد مي نشان خود از فردي به حصرمن هاي واکنش و رفتارها که حالي در کند مي تجربه را خاصي ذهني وقایع

،2۰۰4.) 

 عمومي فعالیت دروني هاي بخش برخي. دارند وجود ضمني صورت به خودآگاهي در خود به معطوف گونناگو فرآیندهاي

 د(. خود با صحبت خودش، ارزیابي خودش، توصیف اش، نامه زندگي از شخصي ي حافظه بازیابي: مثل)هستند خودآگاه

 خود نفس، عزت ذهن، تئوري خودشناسي،:مثل)آیند مي دست به فرعي  ومحصوالت بازخوردها مکاشفه از رخيب که رحالي

 هشیاري لکش دو هر. است آگاه خود شخص اینکه از بودن آگاه -است خودآگاهي هشیاري،فوق آخر سطح(. انضباطي

 ومستقل همتا بي وجودي و جوهر نوانع به شخص که میشود بصیرت این منجربه خودآگاهي وفرا آگاهي خود برتریعني

 (.2۰۰4 مورین،)دهد مي رائه را (آگاهي مرگ) زندگي ناپذیر اجتناب ي الزمه مرگ اینکه و دارد، وجود دردنیا

 نیست جسم سادگي به وجودي ابعاد این که است خویشتن مختلف دعااب و ها الیه از تدریجي آگاهي شامل عمیق خودآگاهي

 ، فرد آرزوهاي و اهدف کردن سيوار ، خود در اندیشه طریق از میتواند شخصي.است روح و ،بدن هنذ از اي مجموعه بلکه

 نظام کردن روشن و شوند عمیق بیروني هاي تجربه در معنا کردن پیدا و شهودي هاي نشانه و رویاها و ها پیام به توجه

 (. 2۰۰۰ ، سیسك) میکند کمك فرایند این به فرد باورهاي و ارزشها

 حقیقت که واین است روح و جسم شامل که انسان مختلف ابعاد شناخت مالصدرا رویکرد اول مبحث شد ذکر که مانطوره

 را آن نام مالصدرا که است حضوري علم بلکه نیست حصولي خود به انسان علم که واین اوست نفس یا روح همان انسان

 آگاهي ،خود فطري خودآگاهي نوع سه هر انسان تدریج هب صدرایي خودشناسي در که.است گذارده "شهودي نفس معرفت"

 .میابد میکند،را ذکر (1368)مطهري که عارفانه دآگاهيخو و جهاني

 :است دوساحتي موجودي انسان که دارد این به اشاره مومنون سوره 14 آیه یا حج سوره 29 آیه مثل فراواني آیات قرآن در

 ...یا فیزیك یا ماده یا جسم -2... یا روح یا قلب یا نفس-1

 در دیگرى امر مادى، ابدان و جوارح و اعضاء از غیر که است این شده،ثابت ملهج از اسالمى فالسفه از نظر اهل براى آنچه

 و باشدمى غیرآنها و ارادى انفعاالت و فعل و سکنات و حرکات و تتعقال و ادراکات و احساسات منشا که است انسانها باطن

 (.1362زنجاني، حقِّاني)است آدمى روان و جان و اطقهن نفس همان آن

 دهد، جاي خود در را زیادي هاي مؤلفه میتواند که دارد وسیعي طیف آگاهي خود میگردد مالحظه تعاریف در که همانطور

 .است یترو قابل ها مؤلفه این همپوشاني پژوهش این ادامه در میشود شناخته اي وپایه ساسيا مؤلفه یك خودآگاهي که زیرا

 :مالصدرا رویکرد با آن ارتباط و مذهبي واعمال باورها •

 اعمال، با مرتبط مستقیماً امور را جسمي، سالمتي و بهداشت غالباً جدید، عصر تا باستان دوران از مختلف جوامع و هافرهنگ

 مختلف جوامع در بیماران درمان يبرا مذهبي هاينیایش و دعاها انواع. انددانستهمي گوناگون مذهبي-دیني باورهاي و رفتار

 که فروید، چون پردازاني نظریه و علمي شناسيروان ظهور و بیستم قرن اوایل تا روند، این. باشدمي باور و اعتقاد این نشانگر

 یونگ و آلپورت مانند فروید همکاران و شاگردان که نکشید طولي اما. داشت ادامه ستند،دان جدا شناسيروان حوزه از را دین

 و دین به شناسان وجامعه شناسانروان همچنین و مردم رویکرد مجدداً اخیر هايدهه در. کردند ارائه فروید خالف بر نظري

 (.1388ظروفي، از نقل ،به1388، معظمي.)ستا یافته رواج آن روان سالمت ویژهبه آدمي، زندگي در آن نقش و معنویت

 خصوص ودر مثبت ذهني وبهزیستي روان، سالمتو مذهبي -دیني هاي وربا میدهد که رابطه نشان زیادي تحقیقات

 و ؛کونترادا2۰۰1وکارون، بارون). است منفي ،...و ناتواني واحساس قراري،ناامیدي افسردگي،استرس،دلشکستگي،بي
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 ؛1376نصري، ؛199۰پرسمن، ؛199۵کوهن، ؛199۰؛ فراي،1392 زاده، وشیرین ازناطقیان لنق به ؛ 2۰۰4همکاران،

 (.1392پرست، یزدان از نقل به ؛1376حسیني،

 مورد هايروش صورت به موقعیت، یك شناختي ساختار در تواندمي که است بُعدي چند منبعي عنويم– مذهبي راهبردهاي

 باورها مثل) مذهبي شناختهاي دربردارنده هاروش این. شود متجلي اهداف، خود نیز و مطلوب اهداف به رسیدن براي استفاده

( مذهبي هايتشکل مانند) مذهبي روابط و( آداب و مناسك مثل) رفتارها ،(لذت و آرامش مثل) هیجانات ،(مذهبي اسنادهاي و

 تجارب و سالمتي ،صمیمیت خاطر،گيآسود کنترل، و تسلط حس معنایابي، همچون مواردي، به نیز مطلوب اهداف و است

 (. 2۰۰۰پارگامنت،)دارد اشاره ماوراءالطبیعه

 دیگر جاي در و«  خَسَاراً إَال الظَّال م ینَ یَز یدُ الَ وَ ل لْمُؤْم نینَ رَحْمَۀٌ وَ ش فَاءٌ ًُوَھ امَ الْقُرْآن  م نَ نُنَزِّلُ: «میفرماید قرآن در کریم خداوند

 هب توجه اسالم، دین مسائل مهمترین از یکي«  الْقُلُوبُ مَئ نُّتَطْ اللِّه  ب ذ کْر  أَالَ ب ذ کْر اللِّه  ًُمھقُلُوبُ تَطْمَئ نُّ وَ مَنُواْآ الذ ینَ: » میفرماید

 به ابتال از گیري پیش و سالمتي تأمین براي نیز هيال محرِّمات و واجبات از بعضي. است رواني و جسماني سالمت و بهداشت

 (.1388ظروفي،) است شده تشریع رواني و روحي امراض

 داشته ادراك واندتمي بدن بدون «نفس»  که شد بیان مالصدرا ویژه به اسالمي سفهفال دیدگاه از بدن با نفس ارتباط مبحث در

 صادقه رؤیاي در ندیده، را آنها بـدني چشم هنوز که بیندمي را حوادثي و کندمي درك را حوادث بدن از بهتر حتي و باشد

 این واقع در یعني اید،نرسیده هاصحنه آن به نبد این با هنوز که شویدمي حاضر واقعي هایيصحنه در مادي، بدن  این بدون

 تن غبار.کندمي سیر هم آینده تا ما ادراك ایمشده آزاد بدن این از حدي تا که خواب در و ماست، ادراك احممز جهتي از بدن

 بین غبار تا کنیم کم را بدن حکومت باید شد، روشن اصل این وقتي. باشدمي خودش حقیقت با سانان ارتباط مانع واقع در

 اعمال جمله از.شودمي محقق بهتر و راحت کار این خاص اعمال با و خاص شرایط در بنشانیم، فرو را حقیقتمان با خودمان

 هاآن متذکر معصوم امامان و اسالم که است هایيزمان و هامکان خاص، شرایط و است حرفي کم و روزه و گرسنگي خاص،

 (.139۰طاهرزاده،) اندشده

 در رفتن فرو و بدني، و جسماني امور به اشتغال هک است این دارد اهمیت بسیار «نفس معرفت» زمینۀ در که نکاتي لهازجم

 عملکرد دو انسان، نفس زیرا باشد؛مي «نفس معرفت» راه سر بر مانع ترینبزرگ ،(بدن در تصرِّف و) حیواني هايکامجویي

 و تقابل رد کار، دو این. است تعقِّل همان که خود مبادي و ذات به نسبت ريدیگ و آن، در تصرِّف و بدن به نسبت یکي: دارد

 جمع و ماندمي باز دیگري از بپردازد، یکي به نفس اگر که میکند بیان سینا ابن ايگونه به دارند، قرار یکدیگر با کامل تعارض

 علیه یصعب و اآلخر عن انصرف بأحدهما اشتغل إذا فإنِّه: »آیدمي حساب به دشوار بس کاري نفس، براي دو، آن میان نمودن

 عن شأنٌ الیشغله» مظهر تواندمي کند، پیدا دست ذاتي کمال و قدرت از ايمرتبه به انساني نفس اگر البته،«.األمرینبین الجمع

 (.1388والریجاني، عزیزي)شود دیگري مانع یکي اینکه بدون بپردازد، دوکار هر به و شود «شأن

 منجر پایبند مذهبي اعمال به است بدن از استفاده به ملزم رسیدن کمال به براي که است نفس ما حقیقت که يباورمذهب این

 وحتي محرمات از دوريو مستحبات وحتي واجبات انجام مثل دیني هاي وتوصیه دستورات است شده ذکر اسالم در .میشود

 ب کُمُ اهللُ یُر یدُ» :فرمایدمي رمضان ماه يروزه با رابطه رد خداوند است انسان شدن وراحتر انسان به کمك براي مکروهات

 را ما حقیقي يجنبه که نیست راهي این از ترآسان داده را دستوري چنین که برسد راحتي شما به خواستهمي خداوند  «الیُسْرَ

که به سیر انسان بسیار  اندشده هاآن متذکر معصوم امامان و اسالم که است هایيزمان و هامکان خاص، شرایط و .بدهند ام به
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 مثال، براي است؛ پذیرامکان «نفساني ورزش و ریاضت» و «عملي سلوك» راه از نفس، معرفت به یابيدست عبارتي به

 معارف و علوم کسب با رو،این از. باشندمي عملي تمرین نیازمند چراکه هستند، عملي وكسل سنخ از شناگري و پیمایيکوه

 (.1388والریجاني، عزیزي)رسید قصودم سرمنزل به تواننمي مفاهیم، و اطالعات افزایش و حصولي

 : مالصدرا رویکرد با آن وارتباط یافته اوج هوشیاری تجربه •

 ادراکات، ها، حس ي تجربه عنوان به را «هوشیاري» میدهد ارائه هوشیاري وحسط درباره که درمدلي (2۰۰2)اسکولر

 هوشیاري فوق که کند؛ مي تعریف هشیاري ي رهدوبا بروز عنوان به صریحاً را «هوشیاري فوق» و غیره افکارو ت،احساسا

 یك دروني و ندیدني بیاتتجر به بازگشت به محدود هوشیاري وفوق نفر یك هشیار تجربیات از آگاهي به کند مي اشاره

 .است شخص

 ینکها از بودن آگاه)  خودآگاهي فوق را هوشیاري آخر سطح که میکنند بیان هوشیاري سطوح مدل در (199۰)اورت و مورین

 مستلزم خود به نسبت هوشیاري فوق هم و هوشیاري هم .میدانند( خویشتن به حضوري علم یعني است آگاه خود شخص

 این ربهمنج برتر هشیاري شکل دو هر چنین هم. هستیم شخص یك( خود تاریخچه)زمان طول در ما بدانیم که است این

 (.2۰۰4مورین،)دارد وجود دردنیا ستقلوم همتا بي وجودي و جوهر عنوان به شخص که میشود بصیرت

.  باشد یافته اوج هوشیاري تجربه مصادیق از میتواند ، انسجام و طبیعت با شدن یکي وحدت احساس معنوي، هاي تجربه

 مي فرد خود گرایش در(  وحدت ، کیهاني هوشیاري ، صخال هوشیاري مثالً)  هوشیاري معنوي حالتهاي به ورود توانایي

 تارت،)میگیرد قرار تایید مورد خوبي به هوشیاري وضعیت وگسترش متعالي آگاهي بین تمایز رونشناختي یدگاهد از.  باشد

 و وضعیت ینا از فرارفتن توانایي برگیرنده در دومي که حالي در بدهد رخ نرمال دیداري وضعیت طول در باید اولي(.  197۵

 و مذهب از برخواسته یافته گسترش یا یافته تغییر هوشیاري هايحالت.  باشد مي تر معنوي و عالي هاي وضعیت به ورود

 (. 2۰۰2 ، جیمز)  هستند معنویت

 در مثالً فرد، خود ذهن تمرینهاي توسط را هوشیاري یافته تغییر هاي وضعیت از اي مجموعه(  2۰۰۵)  همکارن و وایتل

  جیمز ، پیش قرن یك حدود.  اند هداد قرار شناسایي مورد را میشوند اندازي راه ، آرامیدگي و قبهمرا

 اختیاري اعمال با احتماالً هاي وضعیت رسیدن فرا که کرد اشاره نکته این به و داد انجام را مشابهي مشاهدات (19۰2)

 بعضي. میکند توصیف گوناگون ادیان در را یافته تغییر يوضعیتها چنین روشمند تربیت یك همچنین.  میشود تسهیل مقدماتي

 از نقل به)میباشد خودمان کنترل در حدي تا اوج تجارب ابراز که است موافق مزلو. میشود عقالني تمرکز یك شامل آنها از

 .(1391وناصري، سهرابي

 انجام با میتوان که است وآرامیدگي تمرکز لتحا در باشد داشته یافته اوج هوشیاري تجربه میتواند انسان که حالتهایي از یکي

 زماني شب پایان در خصوص به ومراقبه محاسبه براي نیز اسالم در.کرد تمرکز خود بر معیني ساعات در آرمیدگي هاي تمرین

 تغییر به خاص روشهایي از استفاده با افراد آن در که مراقبه هايشیوه در.است شده فراوان تأکید است بیشتر آدمي آرامش که

 .است عادي حالت در آنها هشیاري حالتهاي از متفاوت که نندکمي تجربه را حالتي کنند،مي اقدام خود هشیاري حالت

 و آنها، ذات از خارج امور به اشتغال کثرت کهبل ندارند، خویش نفس نزد تامِّي حضور مردم اکثر: گویدمي صدرالمتألِّهین

 حقیقت ژرفاي به گشتباز و خویش به اقبال و خود ذات به توجه از را آنها دنیا، در نرفت فرو و حسِّي امور به توجه شدِّت

 خود ریانلشک و قوا بر که کامل و قوي و نوري هاينفس اما،. دارند خود از ضعیف ادراکي تنها رو،این از و بازداشته خود

 .دارند حضوري علم خود، ذات حقایق تمام به هستند، غالب و چیره

 نفس با وجودي يمواجهه نوعي که عنويم تجربي منتها است، تجربي روش یك نفس معرفت روش که است معتقد مالصدرا

 .باشدمي ناطقه
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 به فراوان اشتغال و خیالي، و حسِّي لذایذ در نرفت فرو -همانا -نفس معرفت به دستیابي براي انسان راه سر بر مانع ترینبزرگ

 با او قلبي پیوند همانا نفس شهودي معرفت به انسان دستیابي براي سازيزمینه در را نقش بیشترین درمقابل،. است بدن تدبیر

 نظر به. کندمي ایفاء ذکر، و فکر و عبادت، ریاضت، مجاهدت، مراقبت، وسیلۀ به نفس فرامادِّي بُعد تقویت و ملکوت، عالم

 همین در هندي یوگاي روش با ،(باشدمي قرآن زا برگرفته که) «نفس معرفت» باب در معرفت اهل روش تفاوت که رسدمي

 و دانندمي مخلصانه عبادت و اخالص و خدا ذکر برآیند را آن تکامل و تقویت و واقعي خود کشف عرفت،م اهل که است امر

 هايضتریا و ذهني تمرکز به آغاز، از یوگا، روش در ولي نمایند؛مي تجویز را نفساني ضتریا نوعي و مراقبت آن، دنبال به

 توانندمي که هستند هایيراه بهترین ،«فکر» و ،«ذکر» ،«مراقبت» ،«مجاهدت» که است معتقد مالصدرا. شودمي پرداخته دیگر

 (.1388والریجاني، عزیزي)کنند نزدیك نفس معرفت به را انسان

( یافته اوج هوشیاري تجربه)ريبرت شعور نحوه یك نباشد بدنش به توجهش تمام ناطقه نفس تا شود منجر که هایياضتری با

 حاضر عالم در مکان، و زمان فوق که کند درك حضوري علم با باید که داشت توجه ایدب البته که. دهدمي دست انسان به

 .باشدمي مکان و زمان فوق و است مجرد او نفس بداند ودخ تفکر با انسان که است آن از غیر این که است،

 :مالصدرا ویکردر با آن وارتباط تعالي •

 هستي از آگاهي معناي به که است متعالي آگاهي صورت به متداول ریفتعا از یکي.است شده تعریف مختلفي طرق به تعالي

 معناي. آورد مي وجود به را کائنات با پیوند یا وحدت از عمیقي احساس و است زندگي مادي هاي جنبه از فراتر نیرویي یا

 و کند سیر ورواني جسماني مرزهاي از فراتر به که حدي تا است شکوفایي وخود انسان رشد ودمیر کار به که دیگر متداول

 .یابد دست وخویشتن هستي براي حقیقي معناوهدفي وبه دریابد را وخویشتن هستي حقیقت

 این در.است آشکار(میباشد گرا انسان روانشناسي از اي شاخه که) فردي فرا شناسي روان در سانان بعدمتعالي بر تاکید

 ؛2۰۰۰وست،) است برخوردار ومتعالي برتر خود یك از نیست،بلکه يواجتماع جسماني،رواني ابعاد به محدود رویکرد،انسان

 (.1387وشیرافکن، شهیدي ترجمه

 مي نامیده زندگي به معنادهي عنوان به که است وجودي یا معنوي ي وظیفه زندگي رد ما وظایف از یکي که است معتقد آدلر

 هاي پرسش پاسخ و شخص هستي براي که است ليمتعا واقعیت شناخت اصلي، معنوي ي تجربه (1994)جیمز نظر واز.ودش

 بسیار دنیاهاي از یکي تنها ا،م کنوني خودآگاهي دنیاي که است معتقد وي. یابد مي معنا پرسیم، مي زندگي از ما که شخصي

 همان. باشند داشته معنایي نیز زندگي براي که شوند شامل را تجاربي یدبا دیگر، دنیاهاي این و دارد وجود که است هشیاري

 خویش فیزیکي و رواني موقعیت از فراتر و متعالي است قادر که باشد مي موجودي تنها بشر میگوید( 19۵9) فرانکل که گونه

 (.1389دشتکي، بهرامي از نقل به)شود ظاهر

 روينی یك یا و جهان ، بشریت با شدن یکي و اتحاد تجربه یا واحساس جسماني هاي ازویژگي گذرا  جدایي شامل تعالي

 و برتر هستي یك وجود درك و احساس به عامل این(. 139۰،به نقل از فرامرزي وناصري، 2۰۰۰ ، مایر)  باشد مي برتر

 همه و نیامده ودوج به تصادف حسب بر هستي جهان که باورند این بر متعالي آگاهي با افراد.  یباشدم مربوط متعالي

 .ومعناست هدف يدارا وهستي برخوردارند واحدي خالق از موجودات

 در شده مطرح مباحث برانگیزترین چالش از یکي که باشد مي وجود وحدت مفهوم به نزدیك بسیار تعالي از تعریف این

  هستي عنيم به نیز وجود و است یگانگي و یکتایي معناي به وحدت.  است بوده عرفان و فلسفه حوزه

 هرچه اینکه یعني.  است هستي عالم ویگانگي بودن یکي وجود حدتو از مقصود ساده زبان به. است(  نیستي و عدم مقابل)

 (.1376 امین،) یستن عالم موجودات بین دوگانگي و دویي هیچ و است محض وحدت است جهان در
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 او ذاتي کثرت موجب دانستن و شنیدن دیدن، یعني. کماالت مجموع نه و است کماالت جامع است، مجرد چون نفس

 در مجرد موجود زیرا.  شودمي رب شناخت موجب نفس، شناخت هم جهت همین به و دارد ذاتي وحدت لذا و شودنمي

 (.139۰طاهرزاده،)وستا از کاملي نسبتاً جلوه و حق با سنخ هم واقع

 و شود مي آغاز است نفس نازل مرتبۀ و بدن که طبیعت اممق از نفس مقامات میکند سیر را مختلف مقامات انسان همچنین

 در انساني نفس. است کمال فوق و د تجر فوق مقام را نفس آن، از بعد ؛ یابد مي راه عقلي تجرِّد و برزخي تجرِّد قامم به سپس

 . است گرفته قرار ظلیه حقِّه وحدت مقام در و وجود هرم اوج در تعالي باري از پس تجرد، فوق مرتبۀ

 که است واحدي امر حقایق، آن تحقق مالك و وجود نشام اما. است خارج در متعدد و موجود حقایق که است معتقد مالصدرا

 پس. است آنها اعتباري یقینات هاآن تکثر و تعدد منشأ اما. است آنها وحدت منشأ، این. است منبسط وجود همانا آن،

 (.1381دیناني، ابراهیمي)است ياعتبار آنها تکثر و تعدد حقیقتي، آنها موجودیت

 :تحقیق روش

و بررسي رویکرد صدرایي  به روش تحلیلي استنتاجي به بررسي ارتباط صدرایي نایي با خودشناسي پژوهش حاضر پس از آش

به برنامه اي آموزشي تدوین شده است.این برنامه رداخته است که در نتیجه این تحقیق این رویکرد با مؤلفه هاي روانشناختي پ

 و ساده زبان به خودشناسي درباره صدرالدین دیدگاه که شده آن بر سعي این دلیل سامان داده شده است که در طي جلسات

 . گردد اعمال مرتبط، کاربردي روانشناختي نکات کردن لحاظ با و کاربردي

 .باشدمي الیفتک و هاتمرین و محتوا و هاسرفصل با اي دقیقه 9۰ جلسه شش شامل آموزشي برنامه این 

 

 :یافته ها

نفس مجرد و ویژگي شامل  ولسي در رویکرد مالصدرا را بررسي کرد که این اصپژوهش حاضر چهار مؤلفه اصلي خود شنا

نفس میباشد که در این پژوهش رابطه این اصول را با چهار ، رابطه نفس با بدن، علم به نفس نزد انسان و وحدت هاي آن

تعالي مورد مطالعه قرار داد که در  له خودآگاهي، باورها واعمال مذهبي، تجربه هوشیاري اوج یافته ومؤلفه روانشناختي از جم

ه اي آموزشي تدوین را به صورت جامع و روانشناختي در برنام مباحث خود شناسي صدرایياصول نتیجه این مباحث میتوان 

 کرد:

 طرح برنامه آموزشي خودشناسي از دیدگاه مالصدرا. 1جدول 

جلسات محتوای تعریف مؤلفه جلسات تمرین و تکالیف   

 _______ _______ اول

تشکیل گروه،معارفه،مقدمه اي بر 

خودشناسي ومعرفي 

مالصدرا،بیان اهداف و قوانین 

 گروه

---------- 

 دوم

 
 خودآگاهي

یه ها وابعاد مختلفشناخت ال  

در دیدگاه مالصدرا حقیقت 

 انسان ماوراء بدن است

خودآگاهي وبیان مفهوم   

انسان  ازجمله نفس ابعاد مختلف

ازجمله  ادو ویژگي هاي این ابع

 تجرد نفس

 قوت نقاط آیا هستید؟ که شما

 میشناسید؟ را خود وضعف

واولویت اهداف وآرزوهاي خود 

 .بیان کنید راهاي آن 

 سوم
اورها و اعمال ب

 مذهبي

از دیدگاه مالصدرا بدن ابزاري 

ام است که انجانسان براي کمال 

واین  بدن ونفس بین ارتباطبیان 

.میگذارند تاثیر هم بر چگونه که   

میشناسید؟ را خود بدن آیا  

چیست؟ نفس براي بدن فایده  
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اعمال مذهبي کمکي براي سیر 

 سریع تر انسان است.

راتي بر در ماه رمضان چه تاثی 

 خود احساس کررده اید؟

 چهارم
هوشیاري اوج 

 یافته

در رویکرد مالصدرا 

عوالم شناخت  شناسي،خود

وشناخت خداوند یك روش 

به اي تجربي است،منتها تجر

 معنوي

بیان مفهوم تجربه فوق هوشیاري 

 و مصادیق آن.

دیدگاه مالصدرا و تجارب 

 معنوي .

 تمرین : تن آرامي و تنفس عمیق

مراقبه و محاسبه در تکلیف : 

 ساعات آخر شب .

 تعالي پنجم

شامل جدایي گذرا از ویژگي 

جسماني و تجربه اتحاد با هاي 

 بشریت و یك نیروي برتر

الي و بیان وحدت بیان مفهوم تع

نفس و وحدت حق در دیدگاه 

 مالصدرا

از گروه خواسته میشود که 

تجارب خود را در زمینه احساس 

یان وحدت در زندگي خود را ب

 کنند .

 _______ _______ ششم
مرور مطالب ، جمع بندي ، رفع 

 اشکال
------------------- 

 

 

 نتیجه گیری:جمع بندی و 
 روانشناختي نکات کردن لحاظ با و کاربردي و ساده زبان را به خودشناسي درباره صدرالدین میتوان دیدگاهبا توجه به پژوهش حاضر 

 آموزشي جهت خود آگاهي بیشتر وعمیقتر مورد توجه قرار گیرد.به صورت یك برنامه  کاربردي
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