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 تربیت دینی برای افراد با نیاز های ویژه از منظر حکمت متعالیه

 

 3، زهرا علی اکبرزاده آرانی2، مجید خاری آرانی1اکبر رهنما

 

 چکیده

 مقاله این اصلی هدف از منظر حکمت متعالیه با نیازهای ویژه افراد دینی تربیت برای پیشنهادی فلسفی مبانی ارایه

 وجود، بودن بود. تشکیکی فلسفی مبانی تدوین در استفاده مورد روش تنتاج،اس و صدرایی متون بود. تحلیل

 تربیت برای منتخب فلسفی مبانی جوهری، حرکت و نفس بودن البقا روحانیه و الحدوث جسمانیه وجود، خیریت

 ت. آنچهآنهاس دینی تربیت به وابسته با نیازهای ویژه، افراد اخروی سعادت است. مراتب با نیازهای ویژه دینی

 رقم انسانها سایر همانند را با نیازهای ویژه افراد سعادتمندی درجات در اختالف نتیجه در و وجودی مراتب تفاوت

 جوهری حرکت فرآیند در که است شاننفس با شده متحد علمی هایصورت و ملکات کیفیت و کمیت زند،می

 اختیار و اندک فهم با هرچند بزرگساالن کمک با هگنا ارتکاب از خودداری و دینی فرایض انجام. کسب شده است

-می آن ها اخروی زندگی کیفیت ارتقای موجب و نیست نتیجه بی با نیازهای ویژه افراد برای پذیرد، صورت محدود

 به را آنها خداوند و نبوده مکلف ها آن که نادرست برداشت این دلیل به با نیازهای ویژه افراد دینی شود. تربیت

 .گیرد قرار توجهی کم مورد نباید کند، نمی چارد عذاب

 دینی تربیت حکمت متعالیه، فلسفی، مبانی با نیازهای ویژه،  افراد: کلیدي هاي واژه

 

 مقدمه-1

ی عقاید و افکاری نیست که می توان آن را در میدان ی تعلیم و تربیت در معنای جدید آن مجموعهفلسفه

منظور از آن پناه بردن به منافع معرفت در خارج از چهارچوب واقعیت تربیتی آموزش و پرورش به کار برد و نیز 

گیرد و باشد بلکه از مطالعه و تحلیل مشکالت، مسایل و عوامل متناقض در آموزش و پرورش سرچشمه مینمی

 (.351، ص1383نژاد، ی مسایل و مشکالتی است که نظام وضع تربیتی یک جامعه دارد )شعاریخود نتیجه

آیند. در حقیقت، ثروت یک ملت و کیفیت زندگی اش در ی هر کشور به حساب میکودکان بزرگترین سرمایه
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بینی نمود. آموزش این های آنان پیشتوان برحسب وضعیت کودکان امروز و تواناییی آینده را میچند دهه

ای همترین اقدام برای دستیابی به آیندهگذاری در زمینه یادگیری کودکان مسازد و سرمایهها را شکوفا میتوانایی

 (.5،ص 1371بهتر خواهد بود )الکهیدو، آدریان ورسپور، 

% آنها در کشورهای در حال توسعه 80میلیون فرد با نیازهای ویژه در جهان وجود دارد، که تقریباً  650بیش از 

 (.2010اندریس و فرانکل، -کنند)آجادهیازندگی می

 افراد این مندیبهره متوجه کارشناسان، و متخصصان نظر از افراد با نیازهای ویژه و کودکان تربیت و تعلیم ضرورت

طور  به عمر در طول آنها محدود هایظرفیت و هاتوانایی و پرورش دنیا در انسانی و سالم مناسب، زندگی یک از

 دیگر سوی است. از ا نیازهای ویژهافراد ب حق دنیوی سعادت از مندیاست. بهره عادیشان همساالن از کمتر معمول

توان مخصوصاً افراد کم با نیاز های ویژه افراد معتقدند دارند، باور مرگ از پس جهان و آخرت به که همه کسانی

 شرعی وظایف و تکالیف از معاف دنیا در که گونههمان ذهنی و روحی های-محدودیت دلیل ذهنی و اتیسم به

 عقل، حکم بنابر فرضی چنین است. نتیجه فرض هاآن بر و بهشت مصون اعمال، همحاسب از نیز آخرت در هستند،

 آخرت جهان در ها آن سعادتمندی زیرا آنهاست؛ اخروی سعادت منظور به افراد این دینی تربیت نداشتن اولویت

 (.48، ص1394است )میر هادی،  شده تضمین و تحقق یافته پیش از امری

 انسانی و هویت دهیشکل در افراد، از گروه این به کمک و مراقبت در تماعیاج طورکه، مسئولیتاما همان

 افراد سعادتمندی مراتب و درجات تعیین دینی هم در تربیت است؛ الهی تکلیفی و مهم امری ها، آن ابدی سرنوشت

 ضروری را آن عقالنی زامال چه و است توجیه قابل نظری مبانی چه به توجه با امر این اما تاثیردارد. با نیاز های ویژه

 خود شناسیانسان و شناسیمبانی هستی به توجه با گوناگون افراد و مکاتب است سازد؟ آشکارمی آورمسئولیت و

 عنوان المتالهین به عنوان یک فیلسوف و حکمت متعالیه بهدارند. صدر مساله این مورد در متفاوتی هایپاسخ

 جمله از و بشر حاضر عصر مسائل فکری مبانی تبیین برای دقیقی ظرین هایظرفیت وحی، از برگرفته مکتبی

 توجه با ذهنی توان کم افراد دینی و اخالقی تربیت برای فلسفی مبانی تدوین دارد. ایده اختیار در نظر مورد موضوع

 .استگرفته قرار توجه مورد ارزشمند، فکری میراث همین به

 این تبیین دنبال به نگارنده بلکه نیست، با نیازهای ویژه افراد اخروی سعادت فرض با مخالفت مقاله، این البته هدف

 محیطی شرایط و دنیوی زندگی از متاثر با نیازهای ویژه، افراد سعادتمندی اخروی مراتب و درجات که بوده موضوع

 و نمی شود گم تیهس صحنه در چیزی دارند، آفرینش نظام به توحیدی دیدی که کسانی نظر آنهاست. از تربیتی و

لذا است.  نکرده تعبیه هستی در نیمه تمام کار خداوند، زیرا باشد؛ تواند نمی امری با نیازهای ویژه افراد یافتن وجود

گیری از نظرات اندیشمندان و ی حاکم بر حکمت متعالیه و همچنین بهرهگیری از فلسفهمحقق سعی دارد با بهره

یت دینی افراد با نیازهای ویژه را تبیین نموده و در این مقاله به این پرسش صاحبنظران مخصوصاً مالصدرا، ترب
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 بنیادین پاسخ داده خواهد شد که: مبانی تربیت دینی افراد با نیازهای ویژه بر اساس حکمت متعالیه کدام است؟

 شناسی مطالعهروش. 2

لی و محتوای پرسش باال، روش پژوهشی نق -با توجه به ماهیت عنوان این مقاله و نیز با مالحظه ساختارعقلی

 –ای اسنادی و رویکرد استنتاج خواهد بود. روش گردآوری اطالعات، کتابخانه -مورد استفاده، روش تحلیلی 

گیری از منابع اطالعاتی مکتوب و الکترونیکی، اطالعات مورد نیاز بصورت فیش اسنادی است که از طریق و بهره

 است.آوری گردیدهجمع

 

 های پژوهشیافته. 3

 سفیه، مجانین، چون از افراد استثنایی با عناوینی اسالمی اندیشمندان فلسفی آثار و کالمی دینی، متون در

که بیشتر افراد کم توان ذهنی و اختالالت شدید رفتاری هستند که .است شده یاد مستضعفین و مهجورین

 سرنوشت به کوتاه اشاراتی ها، انسان مختلف صنوف و فرادا سعادت به مربوط های بحث در خود آثار در مالصدرا نیز

شناسی، کودکان استثنایی (. اما در متون روان49، ص1394است )میرهادی،  داشته افراد این اخروی وضعیت و

شوند که کودکان نابینا و ناشنوا و جسمی و حرکتی که از نظر عقلی مشکلی ندارند در زمره شامل هشت گروه می

 (.45، ص1391اند )برخوردار، تثنایی قرارگرفتهکودکان اس

از نظر نگارنده تربیت دینی افراد استثنایی که نقص در یکی از اعضای خود، بغیر از هوش دارند از نظر حکمت 

متعالیه همان تربیت دینی افراد عادی است اما تربیت دینی افراد استثنایی که داری نقص در عملکرد مغزی 

 های باشد.بودن دامنه هویتی آنها دارای تفاوتهستند بعلت محدود 

 حد توان ذهنی و اتیسم،استثنایی مانند کم افراد در است طبیعی است. انسان شدن حد هویتی، دامنه از منظور

 نامحدود نگوییم اگر حد این عادی، افراد در اما است؛ پر زحمت و دامنه کم عادی، افراد با مقایسه در و محدود شدن

 دایره که است این غافلگیرکننده و جالب تراست. نکتهآسان و مندافق پردامنه، بسیار کم دست است، انهکر بی و

 دایره با است ممکن دینی، و اخالقی هویت و شاکله لحاظ به عادی، افراد از بسیاری بالفعل هویتی و وجودی

 بیشتر در هویتی نشده استفاده هاییتباشد. ظرف آن از کوچک تر حتی و برابر استثنایی افراد هویتی و وجودی

 تربیت نظر از اگر توان ذهنیکم افراد از بسیاری که استفراموش شده و عمیق حقیقت این بیانگر عادی، هایانسان

 درجه و سعه از آخرت نیز جهان در دنیا، بلکه در تنها نه وجودی لحاظ به نباشند، حاشیه در و رها دینی، و اخالقی

 (.50، ص1394بود )میرهادی،خواهند برخوردار عادی افراد به نسبت یباالتر وجودی

به نظر می رسد تربیت دینی افراد استثنایی دارای مبانی همچون حرکت جوهری وجود، تشکیکی بودن وجود، 

 (.3و1، ج1384جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا و تطور وسع آدمیان است )مالصدرا، 
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 حرکت جوهری وجود

برخالف دیگر فیلسوفان، حقیقت نفس آدمی را دارای تکامل حقیقی و وجودی می داند، بطوری که از مالصدرا 

مرتبه یی از وجود آغاز کرده و به مرتبه یی دیگر ختم می کند و زیربنای تکامل نفس آدمی را حرکت جوهری می 

از نشئه یی به نشأت دیگر است  انسان از نظر ساختار وجودی بنحوی است که مدام در طلب خروج و ارتحال .داند

و هر ساعت و لحظه یی خلع و لبس جدید دارد تا به مالقات خدا نایل گردد. حال در این مقاالت یا شادمان و 

« لَقَدْ کُنَْت ِفی غَفْلَةٍ مِْن هذَا... » مسرور یا معذب و مقهور است؛ البته اکثر مردم از این ارتحال مدام در غفلتند: 

بَلْ هُمْ ِفی َلبْسٍ مِْن » ... در حالیکه قرآن انسان را در حال خلع و لبس جدید توصیف می کند:  (22)سوره ق/ 

 (.15)سوره ق/«. خَلْقٍ جَدِیدٍ 

ان النفس االنسانیة لیس لها مقام معلوم فی الهویة وال لها درجة معینة فی الوجود کسائر الموجودات الطبیعیة و 

مقام معلوم؛ بل النفس االنسانیة ذات مقامات و درجات و لها نشأت سابقة و الحقة، و  النفسیة و العقلیة التی کل له

لها فی کل مقام و عالم صورة اخروی کما قیل: لقد صار قلبی قابال کل صورة *** فمرعی لغزالن و دیرا لرهبان 

 (.398، ص 8، ج1383)مالصدرا، 

نفس بعد از ترقی از منازل  هودی و ... وجود دارد.برای انسان مقامات و مراتب مختلفی چون حسی، فکری، ش

رسد که در آن اشیائی را درک می کند که حس، خیال و وهم در آن دخالت ندارند. در این مختلف به منزلی می

درجه است که نام انسانی بر او صدق می کند و این همان حقیقت روح منسوب به خداست در قول او که می 

( در این عالم است که در ملکوت به روی او گشوده می شود و 29)حجر/...« خْتُ فِیِه مِنْ ُروحِی وَ نَفَ» ... فرماید: 

ارواح مجرد و حقیقت محض را مشاهده می کند. در اینجاست که مقام هر فردی بمیزان علو ادراک او از این 

نی به اعلی است تا به درجات عشاق عوالم، معین می گردد. تمامی این منازل، سیر و سلوک انسان برای ترقی از اد

، ص 1385و مشاهده کنندگان حق، غایت کمال انسانی و مقامی مشترک بین همه انبیا و اولیا برسد. )واعظی، 

45.) 

بنابراین، حرکت جوهری و نو شدن لحظه به لحظه ی هستی، تمام وجود آدمی را در معرض تحول و دگرگونی  

تجرد خالص نفس آدمی و رسیدن به غایت هستی ادامه خواهد یافت؛ یعنی در مدام قرار می دهد. این حرکت تا 

کل امر آدمی در زندگی وی جاری خواهد بود. از این رو، انسان برای سیر در این جریان باال رونده و بالیدن در این 

 .نهدحرکت باید از سطح زندگی زیستی خویش فراتر رود، تا بتواند پا به عرصه های وجودی واالتری 

 نتیجه در و وجودی مراتب تفاوت نیستند. آنچه مستثنا فرآیند این از به عنوان یک انسان، نیز با نیازهای ویژه افراد

 و کمیت زند، می رقم ها، انسان سایر همانند را افراد با نیازهای ویژه سعادتمندی درجات و سرنوشت در اختالف
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 .است شده کسب حرکت جوهری فرآیند در که است سشاننف با شده متحد علمی های صورت و ملکات کیفیت

از طرف دیگر،حرکت جوهری در جوهر هر چیز این اجازه را به افراد با نیازهای ویژه می دهد تا در هر لحظه با  

کمک دیگران به بازآفرینی وجود خویش دست زند و مسیر اشتباه گذشته را تغییر دهد. فعلیت لحظه ی بعد آنها 

یت این زمان اوست و برای اصالح و بازگشت، هیچ وقت دیر نیست. بنابراین، حرکت جوهری نفس ادامه ی فعل

باعث می شود که وجود و ماهیت همه انسانها حتی افراد با نیازهای ویژه را امری ثابت و از پیش تعیین شده 

ه این معناست که جریان ندانیم، بلکه آن را همچون امری متحرک و سیال در نظر بگیریم، حرکت مدام وجود  ب

تربیت افراد با نیازهای ویژه، جریانی پایان ناپذیر است و در هر مرحله از زندگی این افراد باید به تنظیم این جریان 

 بپردازیم.

محدودیت  با ویژه طوربه الهی و دینی معارف کسب و عام طوربه مختلف علوم کسب در اگرچه با نیازهای ویژه افراد

 زمینه های از اخالقی رذایل از ماندن مبرا و اخالقی صفات به شدن متصف برای اما هستند اجهمو جدی های

 .طلبد را می تربیتی نهادهای و خانواده ها تالش که است قلمروی همان برخوردارند. این مناسبی

 

 جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا

م در اسفار و هم در شواهد ربوبیه بر این اصل تاکید نفس جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاست: صدرالمتالهین ه

مقصود ایشان از این اصل این است که نفوس انسان ها به حدوث بدن حادث  (.320، ص 8می کند )مالصدرا، ج 

می شوند و از پایین ترین مراتب وجود، حرکت استکمالی اش را آغاز می کند تا به سوی فعلیت و تجرد و اعال 

( بر این مبنا تعلق نفس به بدن در ابتدای تکون ضروری 221، ص 2، ج1385برسد )مال صدرا،  مرتبه کمالی اش

است و تشخصش به بدن است، چرا که نفس در ابتدای تکون و حدوثش، حکم طبایع مادی را دارد که نیازمند به 

 ماده هستند

 آخرت جهان در روح به بقا تا دنیا در جسم هب مسیرحدوث با نیازهای ویژه، افراد جمله از و انسان ها بنابراین، همه

 .آنهاست آمده، دست به تجرد درجه مسیرو طی امکانات در تفاوت کرد. خواهند طی را

 و دیگر عادی انسان های از اعم بشر، افراد همه زندگی( با )آغاز ابتدا در انسان نوع عنوان به با نیازهای ویژه افراد

 در حضور از پس .دارد واحد صورت بقیه با آنها نفوس و شوند می محسوب یکسان ینوع با نیازهای ویژه، هایانسان

 و تجرد به سوی جسمانی حدوث مسیر کردن طی برای جوهری حرکت تحقق( نفوس تکامل فرآیند شروع با و دنیا

 درجات و مراتب همان تفاوت این شد. خواهد تبدیل آخرت جهان در انواع، تفاوت به نوعی روحانی( تشابه بقای

 ابتدا در انسانی نفوسمال صدرا می گوید:  راستا همین در .یافت خواهد ظهور مرگ، از پس که انسانهاست وجودی

 قوه از چون ولی دارد( واحد صورت بشر، افراد همه در ابتدا، در انسان انسان )نفس نام به است واحدی به صورت نوع
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 سباع جنس از شیطان، جنس از مالئکه، جنس از شد اهندخو گوناگونی شدند، انواع بالفعل انسان و خارج

 حرکت فرآیند )و بدن به تعلق از پس اما بدن، حدوث به است حادث نفس بهائم )چهارپایان(. جنس از )درندگان( یا

 (.52، ص1393، به نقل از میرهادی، 1385شخص)مالصدرا،  و نوع و جنس است تفاوت هایی و جوهری( اختالف

 

 وجود تشکیکی بودن

 وجود از ای درجه مادی، وجود مثال برای است؛ آن داشتن مراتب و بودن مند درجه معنای به وجود بودن تشکیکی

 وجود از دیگر از مرتب های گیاه و مند بهره وجود از های درج از است. سنگ وجود از دیگری مرتبه مثالی وجود و

 قوه های شدن بالفعل و هویت لحاظ به اما است، یکسان اگرچه نوع لحاظ به وجودی انسان ها مرتبه است. برخوردار

مالصدرا می گوید: وجد مراتب تشکیکی  راستا همین شود. در می لحاظ وجودی، مرتبه انسان ها، تعداد به انسانی،

 به ضعف و شدت حیث از مرتبه به اختالف .گردد می مختلف نیز ماهیات اختالف با مختلفی دارد وجود امکانی،

 دو وجودها .شود می شمرده وجودی اختالف بالعرض و است ماهیات مربوط به اختالف و است مربوط وجود ذات

ماهیات پدید می  در امتیاز از که بالعرض تمایز یکدیگر( و با وجود مراتب ذات )اختالف در تمایز دارند، تمایز گونه

 آید

 لحاظ دارند. به متفاوتی وجودی مراتب عادی، افراد با سهمقای در هم و خود با مقایسه در هم با نیازهای ویژه افراد

 نازل تری وجودی مرتبه آنهاست، بالقوگی( ظرفیت یا شدن )حد هویتی دامنه به مربوط که ذاتی محدودیت های

چه  و نداشته فروتری مرتبه الزاما وجودی، بالقوه ظرفیت های شدن بالفعل لحاظ به اما دارند؛ عادی افراد به نسبت

 بالفعل از ناشی باشند. مرتبه وجودی مند بهره نیز باالتری وجودی مرتبه از عادی افراد از بسیاری با مقایسه در ابس

 با نیازهای ویژه افراد برای تربیتی فعالیت های به مربوط و وابسته کامل به طور وجودی، بالقوه ظرفیت های شدن

 (.50، ص 1394است)میرهادی، 

 

 وجود تشکیکیرابطه تسخیری به تبع 

مالصدرا با استفاده از وجود تشکیکی برای عالم یک نوع رابطه تسخیری میان جهان و انسان درنظر می گیرد. 

سوره زخرف به بیان نوعی رابطه تسخیری  22البته این رابطه بین انسان ها نیز برقرار است مالصدرا در تفسیر آیه 

مطرح می کند که این تسخیر باعث پایداری نظام اجتماعی  که در راستای اهداف خلقت و قوانین آفرینش است

 است. 

بعضهم »تعلیلی به اتخاذ « الم»که با حرف اضافه « رفعنا بعضهم فوق بعض درجات»از نظر صدرا در این آیه تعبیر 

جه ارتباط یافته، نوعی تسخیر یک جانبه است یا حداقل ناهمسطح را میان بعضی از مردم که در در« بعضا سخریا
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، ص 1388باالتری هستند و بعضی دیگر که در درجه پایین تری هستند مورد تاکید قرار می دهد )علم الهدی، 

152.) 

مالصدرا در تفسیر این نوع آیات می گوید انسان های فرومانده از حرکت استکمالی که به فعلیت نفس توفیق نمی 

، ص 5ان های برتر آفریده شده اند)مالصدرا، ////، ج یابند، تنها برای عمارت زمین و تهیه امکانات زیست انس

190 .) 

بنابراین، افراد با نیازهای ویژه از یک طرف با آنکه از حرکت استکمالی به دور مانده اند اما برای استفاده از امکانات 

اجتماعی زمینی نیازمند انواع تربیت خصوصا تربیت دینی خواهند بود از طرف دیگر با در نظر گرفتن روابط 

مشاهده می شود هر یک از ما به طور طبیعی به استخدام دیگری درآمده ایم و مشاهده تالش های بی دریغ و 

خدمات صادقانه والدین کودکان با نیازهای ویژه بیش از هرچیز تاکید بر این نکته دارد که برخی از ما توسط خدا 

 نسبت استثنایی، پرورش و آموزش و مسئوالن ین، مربیانبرای برخی دیگر استخدام شده ایم لذا، توجه دادن والد

ها مکلف نبوده و این برداشت نادرست که آن این موضوع است که تربیت دینی افراد با نیازهای ویژه به دلیل به

در حالی که تربیت دینی این افراد هم متاثر و  .کند، مورد کم توجهی قرارداردها را به عذاب دچار نمیآن خداوند

بنابراین، با توجه به دید توحیدی اگر قبول  .شرایط محیطی و تربیتی آنهاست و دنیوی هم تاثیرگذار بر زندگی

دهد پس، هم وجود افراد با نیازهای ویژه کنیم چیزی در هستی گم نمی شود و خداوند کار نیم تمامی انجام نمی

 شده وانهاده است، خیر آنچه و است خیر از هاآن بهره ،وجود با نیازهای ویژه از افراد امری ناتمام نیست و هم بهره

 ترتمام وجودش که هرچه محض، پس شر عدم و است محض خیر وجود: »گویدچنانکه صدار می.نیست رها شده یا

 همه جهات از خیرها ترینباشد. خیرمی است، وی از ترپایین که از آنچه برتر و شدیدتر بودنش خیر باشد، ترکامل و

 بدون بقا و نقص بدون کمال و امکان بدون وجوب و باطل بدون حق و قوه بدون فعل و عدم بدون یثیات، وجودح و

 (.1384، 1)مالصدرا، ج« است تجدد بدون دوام و تغییر

 

 تطور وسع آدمیان

این مبنا که خود از تشکیک وجود استنباط می شود به شدت و ضعف های وجودی افراد اشاره دارد. توجه به 

وجود چنین تفاوت هایی در بین افراد، در فرآیند تربیت از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا توقع بیش از اندازه 

و خارج از وسع وجودی آنان باعث واماندگی آنان و شکست فعالیت های تربیتی می گردد. هر انسانی با توجه به 

متمایز از دیگران خواهد بود و در نظر گرفتن این  مکانی دارای وجودی -عوامل ژنتیکی و نیز وضعیت ویژه زمانی

تمایز در تربیت، امری اساسی به شمار می رود. با توجه به این تفاوت ها و تمایزهاست که می توان برا ی هر 

انسان، امکان مختلف وجودی در نظر گرفت و او را درمسیر ویژه اش به سوی غایت هدایت نمود)سجادیه، ///، 
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 (.50ص

 شان( است، مرتبهبالقوه )ظرفیت هویتی دامنه به مربوط که ذاتی هایمحدودیت لحاظ به نیازهای ویژه با افراد

  مرتبه الزاماً وجودی، بالقوه هایظرفیت شدن بالفعل لحاظ به اما دارند؛ عادی افراد به نسبت ترینازل وجودی

باشند. چنانچه  مندبهره نیز باالتری وجودی مرتبه از عادی، افراد از بسیاری با مقایسه در بسا چه و نداشته تریفزون

حقیقت وجود و وحدت حقیقت تشکیکی است یعنی وجود حقیقت واحدی است که تشکیک »در حکمت متعالیه 

دارد و صاحب درجات متعدد و مراتب مختلف است. اختالف مراتب وجود ناشی از شدت و ضعف یا تقدم و تاخر 

 (.43-41، ص 1388)علم الهدی، « است

 هستند، هم به نزدیک یا شبیه بالقوه، هایظرفیت و هوشی وضعیت لحاظ به که آنهایی حتیبا نیازهای ویژه  افراد

 برخوردار یکسانی سعادت مراتب از توانندنمی کنند،می تجربه که متفاوتی دینی و اخالقی تربیتی، شرایط دلیلبه

 باشند.

 صفای در نیز گناه و زشت اعمال ارتکاب به ها آن مبادرت از جلوگیری برای با نیازهای ویژه افراد از پس، مراقبت

 ارتکاب به بی توجهی .بود خواهد موثر ها آن اخروی سعادتمندی تحقق در و مفید بسیار آنها باطن طهارت و روح

 است کسانی قح در آشکار ظلمی و بزرگ خطایی آنها، نبودن مکلف بهانه با نیازهای ویژه به افراد معصیت توسط

 (.54، ص1391خودشان)میرهادی،  تا دارند شانسرنوشت در تراساسی دیگران سهمی که

 

 اندیشه ورزی)علم( و محافظت از عمل هویت انسان را شکل می دهد

 اختیار و اراده طریق از و بوده انسان نوع در منحصر نقش دارند. این انسان هویت در تکوینی نقشی اعمال، و اندیشه

 نها آ با و بخشیده تحقق خود در را عقایدی و ملکات باید خود، هویت شکل دهی برای می پذیرد. نفس صورت

 خدمت به الزمه اش، که دهد می انجام علمی صورت های کسب و اعمال انجام طریق از را کار این شود. نفس متحد

 ملکات )پسندیده و صفات اخالق، از چهآن» می فرماید: مالصدرا راستا همین است. در جوارح و اعضا و بدن گرفتن

 .می شود پذیرا ملکات، آن با مناسب را گوناگونی صور انسان قیامت، روز در شود،می غالب انسان نفس بر ناپسند( یا

 صورت آن فعلیت به صورت یک قوه از را نفس که هستند موادی می کند، کسب نفس که اعمالی و علوم ملکات

 سرانجام و برزخی و باطنی صورت رسیدند، فعلیت به وقتی مواد این .می شود نفس تکامل باعث همواره و درآورده

 و بود خواهد زیبا کسب شده، صورت باشند، صالح عمل و نافع علم مواد، این اگر .سازند می را انسان اخروی صورت

از  نقل به مالصدرا،بود )زشت خواهد  نیز شده کسب صورت باشند، صالح اعمال و باطل اندیشه های آن، مواد اگر

 (.53، ص 1394میر هادی، 

ساخته شدنی بودن ماهیت آدمی در طول حرکت جوهری وی، ما را بر مراقبت از جریان این ساخت هوشیار می 
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سازد و نقش عمل در ساختن هویت آدمی، ما را بر آن می دارد تا جریان عمل آدمی را مورد توجه و بازبینی مدام 

ت و محافظت بر اعمال اصالحی می تواند هویت آدمی رابه شکل آراسته و استوار شکل بخشد. و قرار دهیم. مدام

 (.55تدریجا از وی شاکله متین و سازوار بسازد)سجادیه، ///، ص

 انجام به تشویق نسبی، اختیاری با همراه خانواده و معلم و مدرسه، کنترل و مدیریت بنابر که با نیازهای ویژه فرد

 اخالقی پسندیده های فعالیت با فراغتش اوقات و می شود معنوی و مذهبی مراسم در حضور یا دینی لاعما مکرر

با نیازهای ویژه  فرد با الهی، نعمت های به تنعم و سعادتمندی مراتب در آخرت، جهان در چگونه می کند، پر

 مناسبی و غنی اخالقی و تربیتی های تمراقب از اجتماع، و خانواده افراد باورهای و محیطی شرایط بنابر که دیگری

با  افراد اعمال نبودن اختیاری و فهم محدودیت است ممکن برخی می شود؟ فرض یکسان است، نبوده مند بهره

با  افراد که است کنند. آشکار مطرح افراد از گروه این تفاوت نبود بر مبنی خود استدالل عنوان به را نیازهای ویژه

 بهترین تا حد کمترین از اختیار و فهم قدرت از طیفی در و نبوده صفر اختیار، و فهم قدرت ظلحا به نیازهای ویژه

تالش  موضوع شروع، نقطه عنوان به متفاوت های ظرفیت همین دارند. قرار خود محدوده در تصور قابل وضعیت

 کمتر اعمال انجام نظر از عادی کودکان با با نیازهای ویژه افراد شباهت به است. توجه اخالقی و دینی تربیتی، های

 در تواند می آنها، هویت گیری شکل بر مداخله ها این ناگزیر تاثیر و ترها بزرگ مراقبت و دخالت لزوم و اختیاری

 .باشد رسان یاری موضوع، بهتر فهم

 

 گیری. نتیجه4

 مقاله این اصلی هدف متعالیهحکمت  اساس بر نیازهای ویژه افراد دینی تربیت برای پیشنهادی فلسفی مبانی ارایه

تشکیکی بودن وجود،  است. طور عمده بر سرنوشت نهایی و سعادت اخروی این افراد، متمرکزبه تاکید مقاله بود.

با  افراد دینی تربیت جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا بودن نفس و حرکت جوهری، مبانی فلسفی منتخب برای

 است.  نیازهای ویژه

درجات  در اختالف نتیجه در و وجودی مراتب تفاوت آنهاست. آنچه دینی تربیت به وابسته خروی،ا سعادت مراتب

 علمی هایصورت و ملکات کیفیت و کمیت زند،می رقم هاانسان سایر همانند را با نیازهای ویژه افراد سعادتمندی

 و دینی فرایض ن، انجاماست. بنابرای کسب شده جوهری حرکت فرآیند در که است شاننفس با شده متحد

نیازهای  افراد برای پذیرد، صورت محدود اختیار و اندک فهم با هرچند بزرگساالن کمک با گناه ارتکاب از خودداری

 دلیل به توان ذهنیکم افراد دینی تربیت .شودمی هاآن اخروی زندگی کیفیت ارتقای موجب و نیست نتیجهویژه بی

 قرار توجهی کم مورد نباید کند،نمی دچار عذاب به را هاآن خداوند و نبوده مکلف هاآن که نادرست برداشت این

 گیرد. 
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Religious education for people with special needs from the perspective of transcendental 

philosophy 
The main purpose of this article is to provide Suggested philosophical basis for the religious 

education of people with special needs from the perspective of transcendental philosophy, the 

analysis of Sadra’s texts and the inference the method used in the formulation of philosophical 

principles. The doubts of existence, the good of existence, the perpetuation of the soul, the 

corporeal origination and spiritual substance are the philosophical foundations for religious 

education with special needs. The difference between levels of eternal happiness and levels of 

people with special needs related to quantity and quality for scientific faculties and united with 

their souls in the process of acquisition of substantial motion. Religious practice and refrain from 

sinning with adult assistance and limited authority, however, has done little understanding for 

people with special needs, it is not in vain and improve the quality of life of otherworldly 

.Religious education of people with special needs due to the misconception that God does not 

punish them, should not be ignored. 

Key words: people with special needs, philosophical foundations, transcendental philosophy, 

religious education 
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