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 3169تابستان ـ  بهار/   4/ پياپي  اول / شمارة سومسال 

 های آن  اهداف تعلیم و تربیت و بایسته
 1 سینا درباره نفس با تأکید بر دیدگاه ابن

 2شهناز شهریاری نیسیانی 

 چکیده
پژوهش حاضر به منظور رفع بخشی از معضالت نظام تربیتی و حرکت در جهت تدوین 

اساس  های آن بر پشتوانه نظری ـ فلسفی بومی، در زمینه اهداف تعلیم و تربیت و بایسته
سینا درباره نفس انجام شد. روش پژوهش تحلیلی ـ استنباطی است و نتایج بیانگر  دیدگاه ابن

 سینا دستیابی به سعادت حقیقی )عقل مستفاد( این است که هدف نهایی تعلیم و تربیت از نظر ابن
و  ایِ ذیل مراتب نفس، ابزاری هستند برای تحقق این هدف، و اهداف واسطهاست 
سینا  ها، دیدگاه ابن گیرند. بنا بر یافته های هدف نهایی قرار می ای آنها زیر چتر بایستهه بایسته

شود و سالمت جسم نیز در هر مرتبه باید مورد توجه  به تعلیم و تربیت رسمی محدود نمی
سینا نیز نظامی عقالنی است و شهود در دیدگاه او همان شهود  قرار گیرد. نظام تربیتی ابن

دهد که گزینش معلمان برجسته، شروع آموزش با  اشد. پژوهش همچنین نشان میب عقلی می
 های فردی، در میزان تحقق اهداف، نقشی اساسی دارد.  رشد نسبی جسمانی و توجه به تفاوت

 واژگان کلید 
 سینا. ها، ابن مراتب نفس، حدس، اهداف تعلیم و تربیت، بایسته
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 مقدمه
ها مهم بوده و امروزه نیز تنها راه تحقق  امی جوامع و ملتتعلیم و تربیت همواره برای تم
ای منحصر به فرد برای رشد و پیشرفت هر چه بیشتر جوامع  انسان واقعی، و به تبع آن، وسیله

 و دستیابی آنها به کمال مطلوب است.
از آنجا که انسان موضوع تعلیم و تربیت است و با عنایت به اینکه نزد فالسفه ـ اعم از 

سفه یونان، همچون افالطون و ارسطو، فالسفه مسیحیت و به ویژه فالسفه اسالمی ـ آدمی فال
عالوه بر جسم مادی از صورتی مجرد و روحانی به نام نفس برخوردار است که بر 

گذارد و در واقع مبدأ صدور همه احوال  احساسات، ادراکات، حرکات و سکنات او تأثیر می
اید تنها به بعد جسمی انسان پرداخت و از جوهر وجود او غافل و افعال اوست. در تربیت نب

ماند. در واقع تعلیم و تربیتی ارزشمند است که به تمام ابعاد وجودی انسان، آن هم به صورت 
 هماهنگ، توجه کند.

های بسیار در سیستم آموزشی کشور، نگاهی گذرا به این سیستم و  رغم صرف هزینه علی
و این افراد کارایی ناتوانایی و ناکرده، عدم مهارت،  فراد تحصیلهای ا سردرگمیمشاهده 

برخی دیگر و همچنین عدم انگیزه، دلزدگی و ترک تحصیل فراگیران حاکی از آن  کاری بی
ای که در  با آن سابقه دیرینهدر نظام آموزشی ما  است که توجه به جوهر وجودی فرد )نفس(

نظران نیز در این زمینه نظری مشابه  صاحبده است. مغفول مان ،زمینه تعلیم و تربیت دارد
از این  ،سطحی است ؛تعلیم و تربیت ما سطحی و ابزاری است کنند که نظام دارند و اذعان می

ها با نیازها و عالیق فراگیران پیوند کافی ندارد یا با خالقیت و نوجویی  رو که محتوا و روش
صورتی افراطی وسیله کسب منزلت اجتماعی و  زیرا به ؛و جنبه ابزاری دارد ،همراه نیست

با « بینی آیه»ا از قبیل جایگزینی هپیشنهاداز سوی دیگر بیان برخی  1.امنیت شغلی است
 های تربیتیِ های درسی و روش در نظام آموزشی و طراحی و اجرای برنامه« بینی پدیده»

ی نظری در نظام تعلیم و تربیت و نوشتن مقاالتی مبنی بر ارائه الگوها 2متناسب با این رویکرد
نظام آموزشی حاکم و ضرورت نظر در  لزوم تجدیدفرهنگی، بیانگر های  با توجه به ویژگی

ها  کشور به دلیل ضعفتعلیم و تربیت وجود پشتوانه نظری ـ فلسفی مستحکم و بومی برای 
وان سینا ـ به عن از این رو در پژوهش حاضر دیدگاه ابنهای موجود است.  و چالش

اندیشمندی مسلمان، پرورش یافته در فرهنگ ایرانی و پیشگام در طرح مباحث تربیتی از میان 
                                            

فصلنامه ، «پردازی در آموزش و پرورش ایران های نظریه های تربیتی و چالش نظریه»سرشت،  پاکمحمدجعفر . 1
 .141، ص 26ش، های آموزشی آورینو
 .40ص،تعلیم و تربیت و مهندسی فرهنگیملکی، حسن  .2
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های وی در این عرصه بیانگر  و نوآوریفالسفه مسلمان، که به تفصیل به بحث نفس پرداخته 
توان نفس را محور فلسفه او، و او  ای که می به گونهاهتمام بسیار جدی او به بحث نفس است

یلسوف نفس نامید ـ برای بیان اهداف تعلیم و تربیت بر اساس نفس به منظور رفع بخشی را ف
از معضالت موجود و حرکت در جهت تدوین چارچوب نظری ـ فلسفی جامع که در 

 فرهنگ ایرانی ـ اسالمی نشو و نما یافته باشد، انتخاب گردید.
توان به  پژوهش، میدر خصوص اهمیت گزینش اهداف به عنوان موضوعی مستقل برای 

این نکته نیز اذعان داشت که برای آغاز و انجام تربیت، پیش از هر چیز باید مقصد روشن 
سازند و مربی را در تعیین  باشد و با توجه به اینکه اهداف هستند که مقاصد را روشن می

 دهند، پرداختن به اهداف تعلیم و تربیت ضرورت اجزا، ترتیب و ترکیب آموزش یاری می
که مشخص نمودن هدف بر اساس جوهر وجودی فرد،  رسد یابد. از سویی به نظر می می

های انسانی است که قرار است تربیت شود. آنچه در این  تری از ویژگی دهنده طرح جامع ارائه
سینا وجود دارد این است که هدف نهایی تعلیم و تربیت، خداشناسی و  رابطه در دیدگاه ابن
بنابراین  2و شناخت نفس، نردبانی است برای شناخت خدا. 1ی استرسیدن به قرب اله

است که انسان را به هدف  0توان به طور ضمنی دریافت که تعلیم و تربیت مبتنی بر نفس می
گرداند. از آنجا که تحقق هر هدفی نیازمند ملزوماتی است، ذکر  نهایی تعلیم و تربیت نائل می

ومات است، قابل دستیابی بودن هدف را نزد مخاطب و متربی کننده این ملز ها که بیان بایسته
 سازد و این یعنی ارائه تصویری روشن از امکان تحقق هدف.   تر می ملموس
در رابطه با موضوع پژوهش،  متأسفانه، سینا تحقیقات متعدد در آثار ابنرغم وجود  علی

یت را به صورت کلی و فقر پژوهش وجود دارد و تحقیقات پیشین نیز مباحث تعلیم و ترب
بدون لحاظ کردن مقوله نفس مورد توجه قرار داده یا اینکه محققان سهم اندکی برای اهداف 

  4 اند. تعلیم و تربیت با تکیه بر نفس، آن هم در سطحی بسیار محدود، قائل شده
                                            

  .270، صرسائل سینا، ابن. 1
 .147، صاحوال النفس همو،. 2
از تعلیم و تربیت مبتنی بر نفس، تعلیم و تربیت مبتنی بر اعتقاد به وجود نفس و متناسب با مراتب و درجات این  . منظور0

قوایی است که در آن به ودیعه نهاده شده است. از این رو اجرای تعلیم و تربیت بر اسـاس نفـس،    جوهر وجودی و
     تری برای تعلیم و تربیت باشد.     های کامل تواند دربردارنده اهداف، مراحل، اصول و روش می

، تربیتی شناسی و علوم مجله روان ،«سینا در باب تعلیم و تربیت بررسی دیدگاه ابن»حیدری، سمیرا و زیباکالم فاطمه  .4
به  سینا، شیخ اشراق و مالصدرا( )ابن رویکردهای فالسفه اسالمی»کالته جعفرآبادی،  جاویدیطاهره ؛ 30 ـ 160، ص0ش

 ؛ 26ـ  21ص ،7، ششناسی فصلنامه انساندو، «های تربیتی آن نفس و داللت

Al Naqib, "AVICENNA", International Bureau of Education, No 1/2, p 58-59.  
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های  های پژوهش بر این اساس در پژوهش حاضر به منظور جبران بخشی از کاستی
ای  شده تا مبحث اهداف تعلیم و تربیت با محوریت موضوع نفس، به گونه پیشین، تالش

سینا و مراتب و قوای آن مورد  نسبتاً جامع بررسی شود. در این راستا ابتدا نفس در دیدگاه ابن
های آن بر اساس مبنای مذکور  مداقه قرار گرفته و سپس اهداف تعلیم و تربیت و بایسته

گویی به  ت. به طور کلی پژوهش حاضر درصدد پاسخاستنباط و استخراج شده اس
 سینا درباره نفس است: های ذیل با تأکید بر دیدگاه ابن پرسش

 . هدف )اهداف( نهایی تعلیم و تربیت چیست؟1
 اند؟ ای تعلیم و تربیت کدام . اهداف واسطه2

 ـ اهداف تعلیم و تربیت در مرتبه نفس نباتی کدام است؟
 در مرتبه نفس حیوانی کدام است؟ ـ اهداف تعلیم و تربیت

 ـ اهداف تعلیم و تربیت در مرتبه نفس انسانی کدام است؟
 ای( چیست؟ های الزم برای تحقق هر یک از اهداف )نهایی و واسطه . بایسته0

 سینا نفس در دیدگاه ابن
 یعنی نفس 1سینا، نفس کمال اول است برای جسم طبیعی آلی ذی حیات بالقوه؛ از دیدگاه ابن

است و افعال حیاتی را به کمک  و ابزار تکه دارای آال ای کمال اول است برای جسم طبیعی
 دهد. آن آالت انجام می

در « آلی»قید آالت یا همان از  البته در اینجا ذکر چند نکته الزامی است. اول اینکه: منظور
را نیز شامل  ...یه وغاذیه و نامچون بلکه قوای مختلفی  نیست؛اجزا و اعضا  تنهاتعریف نفس، 

حرکت  و تولید مثل ،امکان صدور افعال حیاتی از قبیل تغذیه، نمو. دوم آنکه: اگر چه دوش می
در معنای ادراک کلیات، فعلی حیاتی است که   نطق به اما ،وجود داردتوسط آالت و ادراک 

بدن که این است  بیانگر «ذی حیات بالقوه»قید ، و نکته آخر اینکه: نیازی به آلت نداردصدور 
 گردد. قابلیت دریافت حیات را دارد که این حیات از جانب نفس به آن افاضه می

مقتدای فالسفه مشاء، ارسطو، و فالسفه اسالمی مسائل مربوط به نفس سینا همچون  ابن
را در مبحث طبیعیات آورده و علت این امر را عالقه نفس به بدن از جهت تدبیر و تکمیل 

با الهام  رغم قرار دادن مسائل مربوط به نفس در حکمت طبیعی، وی علی 2ت.ذکر کرده اس
کند و  به پیوند عمیق بین نفس و الهیات اشاره می از کالم خداوند و ائمه معصومین

                                            
   .107، صرسائلسینا،  ابن. 1

 .1، ص«المقاله االولی ،الطبیعیات» الشفاء، همو .2
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رابطه بین  1ای از قرآن، و با استناد به آیهشناخت خدا، شناخت نفس را نردبانی برای 
داری بر نزدیکی این دو حقیقت و تذکری بر فراموشی نفس با فراموشی خدا را هش

  2داند. وابستگی این دو معرفت می
، در مقابل رأی رساله نفسو  مبدأ و معاد، نجات، شفاءسینا در آثار خود همچون  ابن

افالطون مبنی بر قدم نفس، به صراحت از حدوث نفس سخن گفته و حدوث نفس را 
 دارد:  بیان می رساله نفسدر  که زمان با حدوث بدن دانسته است؛ چنان هم

نفس مردم حادث است با حدوث بدن. این نفس پیش از بدن موجود نیست؛ بلکه 
چون جسم پدید آید و مستعد قبول نفس شود، مزاج خاصی از نفس از جانب 

  0پیوندد تا به تدبیر جسم بپردازد. الصور به آن می واهب
ی مبتنی بر نادرستی موجود بودن نفس قبل از وی همچنین به اثبات این امر با اقامه براهین

و... پرداخته است.  0و موجود بودن نفس قبل از بدن به وصف وحدت 4بدن به وصف کثرت
، در زمینه حدوث نفس الطیر رسالة و  قصیده عینیهاما شیخ در آثار مشرقی خود همچون 

حققان شده است. اش تصریح ندارد و همین امر موجب اختالف میان م همچون آثار مشایی
اش به  سینا در این آثار همچون آثار مشایی در این خصوص مالصدرا بر این نظر است که ابن

  0حدوث نفس معتقد است و نه قدم آن.
داند؛ یعنی نفس آدمی از آغاز خلقت تا ابد  الحدوث و البقاء می روحانیةسینا نفس را  ابن

اگر چه شیخ ـ گیرد.  به آن تعلق مى نفس ،دمجرد است و وقتى که بدن آمادگى تعلق پیدا کر
تر نیز بیان شد ـ وجود بستر جسمانی شایسته و مستعد را به عنوان علت معدّه و  که پیش چنان
الحدوث  جسمانیةو از این رو  7داند ساز حدوث نفس از ناحیه مفارقات، ضروری می زمینه

علت اعدادی به بدن نیاز دارد، بودن نفس بدین معنا که نفس در حدوثش به عنوان زمینه و 
نه علت  8داند در دیدگاه وی موجود است، اما از آنجاکه وی بدن را علت بالعرض نفس می

                                            
 (.13)حشر، « وَ ال تَکُونُوا کَالَّذينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ» .1
  .148 - 147ص ،احوال النفس سینا، ابن .2
  . 04و  02، ص رساله نفس، همو. 0

 .3، ص«المقاله االولی ،الطبیعیات»الشفاء همو، ؛ 070 -070، صالنجاة ،همو. 4

 .04 -02، ص رساله نفس، همو .0
 .04ـ  00ص، 23، ش های فلسفی ـ کالمی پژوهش  فصلنامه، «النفس سینا در علم های ابن نوآوری»دیباجی،  .0

  . 07، صالتعلیقات؛ همو، 37و  04، صاحوال النفس؛ همو، 133، ص«فن الثالثالطبیعیات، ال»الشفاء  سینا، ابن .7
  .262، ص«الطبیعیات، الفن الثالث»الشفاء  همو، .8
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حدوث « به»حدوث بدن و نه « با»کند که نفس حادث است  ایجادی آن، و به تعبیری بیان می
مطرح است و  الحدوث بودن نفس به معنایی که در تاریخ فلسفه  جسمانیةآن، باید گفت که 

 1سینا وجود ندارد. شود، در فلسفه ابن نظریه ابداعی مالصدرا محسوب می
سینا نفس ناطقه به عنوان جوهری قائم به ذات، مفارق از مواد و مجرد از  در نگاه ابن

ای به بدن، همچون عالقه کارگر به ابزار کار  تا زمانی که انسان زنده است، عالقه 2اجسام،
ین رو شیخ در خصوص ارتباط نفس و بدن به وجود رابطه تعلقی میان آنها از ا 0خود دارد؛

 معتقد است. 
سینا در رابطه با نفس، خلود و جاودانگی  مطلب حائز اهمیت دیگر در نظام فلسفی ابن

دانستند و همچنین بطالن  نفس است. شیخ با هدف نفی آرای کسانی که نفس را جسم می
داند  ی پرداخته و از میان نفوس، تنها نفس ناطقه را جاودان میعقاید اهل تناسخ به چنین بحث

 است.  4«في أن األنفس اإلنسانیة ال تفسد و ال تناسخ»که نظر صائب شیخ در این زمینه عبارت 
                                            

چه مالصدرا نیز به نقش بدن در حدوث نفس اذعان توان گفت: اگر مالصدرا می« جسمانیة الحدوث»در توضیح نظریه  .1
(، اما نفس را 200، صالحکمة العرشیةآورد )مالصدرا،  نفس به شمار می و بدن را زمینه حدوث و تحقق وجوددارد 
بلکه به عقیده او نفس در ابتدای وجودش از است؛ دانسته  پنداشته، نمی سینا از همان ابتدا مجرد عقالنی می ه ابنک چنان

و تمام بدن  ،در ماده (، و صورتی جسمانی و حال008ّ، صمفاتیح الغیبهمسان با طبیعت جرمیه )همو،  ،لحاظ درجه
یابد و در  تکامل می ،اثر حرکت جوهری بر( که 12ـ  10، ص8، جحکمة المتعالیة في األسفار العقلیة األربعةال است )همو،

(. از این رو رابطه نفس و بدن نزد مالصدرا فراتر از علیت بالعرض، و رابطه 030رسد )همان، ص نهایت به تجرد عقلی می
، التعلیقاتسینا،  داند )ابن سینا نفس را منطبع در ماده نمی که ابن بنابراین از آنجا(. 12)همان، صذاتی و وجودی است 

الحدوث به  جسمانیةو نه علت ایجادی آن، نظریه داند  می( و بدن را برای حدوث نفس علت بالعرض و اعدادی 170ص
حکمة السینا و مشائیان )مالصدرا،  انتقاد صدرا بر ابن ،سینا وجود ندارد. عالوه بر این معنای مصطلح و مشهور آن برای ابن

بر اساس رأی »... ( و بیانات صریح وی از قبیل 006، ص0ج و 084 ،12، ص8، جالمتعالیة في األسفار العقلیة األربعة
 مانیةجساین عبارت بر  »...که یا این(، 040)همان، ص« گفته، جسم باشد آید نفس طبق دو وجه پیش الزم می مشائیان

(، خود شواهدی 80، ص3)همان، ج« سینا خود به چنین چیزی معتقد نیست الحدوث بودن نفس داللت دارد، گرچه ابن
سینا و مالصدرا هر دو  رسد با توجه به اینکه ابن سیناست. البته به نظر می الحدوث بودن نفس نزد ابن روحانیةدیگر بر 

انپذیر نیست و در واقع هر دو به نقش مهم بدن در زمینه حدوث نفس معتقدند که اگر بدن نباشد، حدوث نفس هم امک
ی برای اصالً محل سینا بیان شد، الحدوث بودن نفس به معنایی که در دیدگاه ابن جسمانیة کردنند، مطرح ا هاذعان داشت

  بحث نداشته باشد.
با  ،یزدی  مصباح هللا آیت ،کیم فرزانهاست، اما ح نشدهسینا مطرح  بحث تجرد نفس حیوانی به صراحت از جانب ابن. 2

گردد که  سینا چنین استنباط می دارند که بر اساس براهین ابن توجه به براهین شیخ در باب خلود و بقای نفس، اذعان می
 . (131، ص 8ج  ،شرح اسفار)مصباح یزدی،  است   ای از تجرد )تجرد خیالی( را برای نفس حیوانی نیز قائل بوده ایشان مرتبه

 .130، صاحوال النفسسینا،  ابن. 0
   .276، صرسائل، همو .4
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 مراتب نفس و قوای آن
سینا، همچون فالسفه پیشین، نفس را دارای سه مرتبه نباتی، حیوانی و انسانی دانسته که  ابن

 است.به دارای قوای مخصوص به خود هر مرت
کند، رشد  نفس نباتی کمال اول است برای جسم طبیعی آلی از آن جهت که تولید مثل می

غاذیه،   قوهلذا نفس نباتی دارای سه قوه غاذیه، منمیه و مولده است.  1کند. یابد و تغذیه می می
منمیه با استفاده از   ه، شود. قوهآورد تا جایگزین آنچه تحلیل رفت غذا را از قوه به فعل در می

مولّده جزئی از جسم را که   آورد تا به غایت رشد خود برسد و قوه غذا رشد فرد را فراهم می
  2آورد. گیرد و به کمک مواد دیگر و با امتزاج، فردی شبیه اولی پدید می بالقوه شبیه آن است، می

ک جزئیات و حرکت باإلراده، دومین مرتبه نفس، نفس حیوانی است که از جهت ادرا 
  این مرتبه از نفس دارای دو قوه محرکه و مدرکه است. 0کمال اول برای جسم طبیعی آلی است.

شود. قوه محرکه باعثه  قوه محرکه خود به دو قسم محرکه باعثه و محرکه فاعله تقسیم می
نی، قوه محرکه همان قوه نزوعیه یا شوقیه است که بر اثر تخیل صورتی خواستنی یا گریخت

و  4آورد که این قوه دارای دو شعبه قوه شهویه و قوه غضبیه است فاعله را به حرکت درمی
ای است که در اعصاب و عضالت قرار دارد و کارش این است که  قوه محرکه فاعله، قوه

قوه مدرکه نیز همچون قوه محرکه بر دو قسم است: قوه مدرکه از  0کند. عضالت را تحریک 
گانه  کند، همان حواس پنج ای که از خارج ادراک می و قوه مدرکه از داخل. قوه مدرکهخارج 
گانه( بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و المسه )داور در تضاد بین گرمی و سردی،  )هشت

داور در تضاد بین خشکی و رطوبت، داور در تضاد بین سختی و نرمی و داور در تضاد بین 
قوه مدرکه از داخل، شامل حواس باطنی فنطاسیا )حس مشترک(، زبری و صافی( است و 

  0باشد. مفکره(، متوهمه و حافظه می -مصوره )خیال(، متصوره )متخیله 
باالترین مرتبه نفس، نفس انسانی است که عالوه بر دارا بودن کماالت نفوس نباتی و 
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ین مرتبه از نفس آمده است: که در تعریف ا حیوانی، بر ادراک کلیات نیز توانایی دارد؛ چنان
نفس انسانی کمال اول است برای جسم طبیعی آلی از جهت اعمال فکری ارادی و استنباط 

شود که  قوای این نفس به دو قوه عالمه و عامله تقسیم می به رأی و از جهت ادراک کلیات، و
  1گویند. به هر دو را به اشتراک لفظ، عقل می

از نفس که به طرف بدن است و از طریق   اند: آن چهره ه نفساین دو قوه به منزله دو چهر
کند و الزم است که اثری از مقتضیات و لوازم بدن و طبیعت بدن را  آن در بدن تصرف می

ای که رو به سوی مبادی عالیه )عقل فعال( دارد و الزم است که  نپذیرد، عقل عملی و چهره
سینا عقل نظری را قوه ادراک امور  ابن 2است.پیوسته از آنجا اقتباس علم کند، عقل نظری 

  دانسته است. 0و منشأ اخالق 0و عقل عملی را آغاز تحریک شوق 4و عامل پیدایش علوم، 0کلی
ای که تدبیر امور بدن را به عهده دارد، نیروی کارهای جزئی را  عقل عملی به عنوان قوه

آورد  و مشهور و تجربی، بیرون می که انجام دادن آن بر آدمی واجب است، از مقدمات بدیهی
« عقل نظری»های اختیاری که دارد برسد و در این کار به مالحظه رأی کلی از  تا به هدف
بنا بر نظر شیخ این قوه باید بر سایر قوای بدنی تسلط یابد  7گیرد تا به جزئی برسد. کمک می

ار گیرد و در آن هیئت انقیادی این قوه تحت تأثیر بدن قر  و بر آنها تأثیر گذارد؛ چراکه اگر
آید. در مقابل، اگر این قوه منقاد بدن و قوای جسمانی  حاصل شود، اخالق رذیله پدید می

  8شود. نباشد، اخالق حسنه حاصل می
عقل نظری به عنوان چهره دیگر نفس، خود شامل چهار مرتبه عقل هیوالنی، عقل 

 بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد است. 
هیوالنی یا بالقوه به عنوان اولین مرتبه عقل نظری، نسبت به صورت معقول در حکم عقل 

قوه مطلق یا استعداد محض است. در این مرتبه هیچ چیز از آن قوه به فعلیت نرسیده و آنچه 
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باید این قوه را از فعلیت بیرون آورد، هنوز حاصل نشده است. این مرتبه از عقل که در همه 
ن موجود است به دلیل شباهت آن به هیوالی اولی که فاقد هر صورتی است اما افراد نوع انسا

ترین مرتبه  بنابراین پایین 1تواند موضوع همه صور باشد، عقل هیوالنی نام گرفته است. می
قابلیت ادراک و پذیرش عقل، عقل هیوالنی است که فاقد هر گونه صورت عقلی است، اما 

 معقوالت را دارد.
  ه عقل نظری، عقل بالملکه است که نسبت به صورت معقول در حکم قوهدومین مرتب

، معقوالت اولی یا بدیهیات برای عقل حاصل می شود تا از طریق  ممکنه است. در این مرتبه
از این رو در این مرتبه، عقل از مرتبه هیوالنی می گذرد و از  2آنها به معقوالت ثانویه برسد.

 گردد که همان معقوالت اولی است. کمالی برای آن حاصل می شود و قابلیت محض خارج می
کمالیه است و آن هنگامی است که   نظری به معقوالت خود نسبت قوه  گاهی نسبت قوه
شده، بعد از حصول اولیّات در آن حاصل شده باشد؛ اما عقل اکنون آنها را  صور معقوله کسب

این معقوالتْ نزد آن ذخیره  کند؛ بلکه  عه نمیدهد و بالفعل به آن مراج مورد مطالعه قرار نمی
فهمد که آنها را  کند و می اند و هر گاه که بخواهد، آن صور را بالفعل مطالعه و تعقل می شده

بنابراین عقل نظری در سومین  0گویند. این مرتبه از عقل، عقل بالفعل می تعقل کرده است. به 
 الت اولیه و ثانویه است.   مرتبه خود مخزنی از معقوالت، اعم از معقو

نظریه   چهارمین مرتبه عقل نظری، عقل مستفاد نام دارد و آن هنگامی است که نسبت قوه
به صور مدرکه خود نسبت فعل مطلق باشد. در این مرتبه صورت معقوله نزد عقل حاضر 

 4کند. می کند و بالفعل مشغول تعقل بودن خود را نیز تعقل است و عقل بالفعل آن را تعقل می
انسانی به مبادی نخستین وجود مشابهت   در این مرتبه که مرتبه تعقلِ تعقل است، قوه

رسد  آدمی در این مرتبه، که غایت کمال انسان است، در علم و اخالق به فضیلت می 0یابد. می
است؛ چراکه نفس در این مرتبه جوهری است « ملک»و در این غایت، نفس او در مرتبه 

ای است که صورت  عالم عقلیکمال عقل نظری، که  ،ابراین در مرتبه عقل مستفادبن 0عملی.
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کل عالم و نظام عقالنی در کل عالم در آن ارتسام یافته، و کمال عقل عملی، که دستیابی به 
گردد. به بیان  برای آدمی حاصل می 1فضیلت عدالت است که از فضایل نظری بیرون است،

ستفاد با تالزم عقل نظری و عملی و به باالترین درجه رسیدن هر دیگررسیدن به مرتبه عقل م
 .گردد یک محقق می

از مرتبه بالملکه به فعلیت تمام و از هیوالنی به کند که آنچه عقل را  سینا بیان می ابن
و نسبت این عقل به نفوس  2افاضات جوهری مفارق به نام عقل فعال استرساند،  بالملکه می

گونه که خورشید، خود ذاتاً مورد رؤیت  ورشید به چشمان ماست. همانما همانند نسبت خ
شوند، عقل فعال نیز  هایی که بالفعل نیستند، مبصر بالفعل می است و با نور بالفعل آن مرئی

سینا عقل فعال حقیقتی است که باعث  از دیدگاه ابندر واقع  0برای نفوس، چنین است.
 گردد.  به مرتبه کمال )عقل مستفاد( میارتقای عقل از مرتبه استعداد محض 

نام  « عقل قدسی»سینا گذشته از مراتب چهارگانه عقل نظری، از عقل دیگری به نام  ابن
برد. وی ضمن بیان عقل بالملکه به وجود این عقل اشاره کرده و آن را از جنس عقل  می

سینا وصول به  نسته است. ابندا 4ای باالتر از آن و مرتبه عالی قوه حدس بالملکه، اما در مرتبه
تواند از عقل فعال پذیرش داشته  این مرتبه را که به علت شدت صفای نفس، در هر مورد می

باشد و صور موجود در عقل فعال را در خود مرتسم سازد، برترین قوای نبوت و باالترین 
  0مراتب قوای انسانی دانسته است.

 های آن اهداف تعلیم و تربیت و بایسته
ها، راهی است برای گذر از قلمرو  ز آنجا که تربیت به معنای کشاندن آدمی به سوی ارزشا

این امر مقدس به صورتی انجام  الزم است که  0زیست حیوانی به سپهر زندگانی انسانی،
این هدف مهم را برآورده سازد. از این رو در این پژوهش با محور قرار دادن  پذیرد که 
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جع به ماهیت انسان و نگاه موشکافانه وی در بحث مراتب تکاملی نفس، سینا را دیدگاه ابن
ای که سعادت او را به  تربیت با توجه به مراحل کمال و رشد فرد در جهت مثبت به گونه

 همراه داشته باشد، در نظر گرفته شد.
هدف توان دو دسته  سینا در رابطه با نفس، برای تعلیم و تربیت می با توجه به دیدگاه ابن

ای برای رسیدن به اهداف نهایی هستند؛ یعنی  تعریف کرد: اهداف نهایی و اهدافی که وسیله
های باالتر هستند و  نیاز هدف تر پیش های پایین ای. از آنجا که هدف همان اهداف واسطه

تحقق آدمیت انسان در هر مرتبه در گرو تحقق نسبی آن در مراتب قبل است، به فعلیت 
آن و در جهت  در باالترین سطح های موجود در هر مرتبه تواناییها و  بلیتقارساندن همه 

 مثبت، الزامی است.

 اهداف نهایی

 دستیابی به سعادت حقیقی
سینا آن چیزی که تحصیل آن بر انسان الزم و واجب است و نباید از تالش و  بنا بر نظر ابن

دت و دیگری راهی که او را کوشش در آن راه کوتاهی کند بر دو قسم است: یکی خود سعا
سینا همان سعادت اخروی است و  رساند. سعادت حقیقی از منظر ابن به سعادت حقیقی می

المنتهی تحت عرش رحمانی است که سدرةمنظور از سعادت اخروی، رسیدن به مقام قرب و 
شود؛ موجودات عالم علوی را مشاهده  در این وقت جمیع حقایق برای آدمی منکشف می

شود و به  ند؛ همه وسائط و حواجب میان آدمی و معشوق لذاته و حق بذاته برطرف میک می
  1یابد. ریاست عالم و سلطنت حقه دست می

 تشبه نفس به جواهر عقلی )رسیدن به مرتبه عقل مستفاد و اتصال با عقل فعال(
ن و سایر سینا کمال نفس انسان این است که از امور حسی، خوردن و آشامید از دیدگاه ابن

افعال بدنی که از روح نباتی و حیوانی منبعث است فراتر رود و به مجردات دست پیدا کند و 
شود که عقل نظری از مرتبه  چنین هدفی هنگامی محقق می 2به جواهر عقلی مشابهت یابد.

ل سینا به دلی عقل هیوالنی، بالملکه و بالفعل گذر کرده باشد و به مرتبه عقل مستفاد ـ که ابن
به فضیلت رسیدن آدمی در علم و اخالق در این مرتبه، آن را غایت کمال انسان و مرتبه تشبه 

 داند ـ دست یابد.  قوه انسانیه به مبادی نخستین وجود می
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این هدف که با هدف نهایی نخست )دستیابی به سعادت حقیقی( متناظر است، هنگامی 
ود خود را از موانع پاکسازی کرده باشد؛ شود که آدمی استعداد کافی داشته و وج محقق می

برای نفس تو ممکن است که نقش عالم عقلی »کند:  بیان می اشاراتسینا در کتاب  که ابن چنان
  1«.را بر حسب استعداد و زوال مانع در خویش مرتسم سازی

زوال مانع بیانگر لزوم تهذیب و تزکیه نفس به دلیل تعلق نفس به بدن و قوای متضاد 
گونه که در قسمت مراتب نفس و قوای آن بیان شد ـ  است. توضیح مطلب آنکه ـ هماننفس 

ها و  شود. از آنجا که کشش احکام عقل عملی بر اساس آرای عقل نظری صادر می
کنند و آن را، هم در حیطه نظر و اندیشه و هم در  های نفسانی توازن عقل را سلب می کشمکش

های نفسانی رها شده  لذا عقل نظری باید از کشمکش 2ند،را حیطه عمل و کردار به خطا می
سینا معتقد است که سعادت حقیقی جز به اصالح جزء  باشد. در رابطه با عقل عملی نیز ابن

که تأکید شیخ بر اصالح این جزء را باید به دلیل رابطه آن  0رسد عملی نفس به کمال خود نمی
  برای دریافت معرفت از عقل فعال دارد، دانست.با بدن و نقشی که در ارتباط با عقل نظری 

، نقش مهم تهذیب نفس را در ترسیم عالم عقلی به صورت مباحثاتشیخ در کتاب 
هنگامی که آدمی نفس خود را تزکیه و تهذیب »گوید:  که می شود؛ چنان تر متذکر می صریح

   4«.شود می های مادی را از آن دور بگرداند، آماده قبول فیض آسمانی کند و حجاب
اما منظور از استعداد شخص، همان حصول ملکه اتصال برای نفس به منظور پذیرش  

های ما و آن عقل مفارق نوعی  سینا معتقد است وقتی میان نفس صور معقول است. ابن
ای از آن  های عقلی ویژه پیوستگی حاصل گردد، متناسب با استعداد معیّن هر فردی، صورت

  0گردد. ی در نفس ما مرتسم میموجود مفارق خارج
                                            

     .461، ص0، جاالشارات و التنبیهاتسینا،  ابن .1
  .260، ص 1، جنگاهی دوباره به تربیت اسالمی. خسرو باقری، 2

آنچه نفس را از لطافت اولیه و »کند:  بیان می رسائلسینا در کتاب  . ابن423، ص«اإللهیات، المقالة التاسع»الشفاء سینا،  . ابن0
دارد، متابعت نمودن و اطمینان حاصل کردن به قوای مضره مفسده عرافه و  رسیدن به مقامات عالی و درجات متعالی بازمی

ت و قوه فعاله شامل سه قوه فعاله است؛ قوه عرافه از جهت عقاید باطل، فاسدکننده و ضرررساننده به نفس ناطقه اس
اگر چه شیخ معتقد است که وجود قوای فعاله که از نفس نباتی و حیوانی منبعث است، «. شهویه، غضبیه و مدبره است

شود که نسبت به نفس ناطقه در  خالی از حکمت نیست، اما به عقیده وی گاهی افعالی از قوای شهویه و غضبیه صادر می
 (.277و  270، 227، ص رسائلسینا،  و الزم است که نفس ناطقه از آنها احتراز کند )ابن اند نهایت دنائت و پستی

 .278، صالمباحثات ،همو. 4
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سینا علل به وجود آورنده استعداد را در مراتب مختلف تکامل نفس بدین طریق بیان  ابن
عقل »دارد که سبب پیوستگی نفس انسانی به عقل فعال، نیروی دوری است که آن  می

د و باش می« عقل بالملکه»کننده ملکه اتصال به عقل فعال،  است و نیروی کسب« هیوالنی
اما  1شود. نامیده می« عقل بالفعل»سپس قوه دیگری است که دارای استعداد کامل است و آن 

طور که گذشت، عقل نظری  گردد؛ زیرا همان این استعداد در پیوند با عقل عملی حاصل می
گردد؛ لذا  در تالزم با عقل عملی است که باعث کمال نفس و دستیابی به عقل مستفاد می

عملی به دلیل ارتباطش با بدن و تزکیه آن به موازات مراقبت و پرورش جنبه توجه به عقل 
نظری عقل، ضروری است. به عبارت دیگر تهذیب جزء عملی برای اتصال هر چه بیشتر به 

  عقل فعال و دریافت معقوالت از آن منبع، ضروری است.

 ای اهداف واسطه

 اهداف تعلیم و تربیت در مرحله نفس نباتی

 ت جسمانی و توجه به بقای نوعحفظ حیا
آنچه در این مرحله از نفس باید مورد عنایت قرار گیرد، بقای شخص و بقای نوع است. 

ای برای بقای شخص و  اند: پاره کند که قوای مخدومه بر دو قسم سینا در این باره بیان می ابن
وه غاذیه و نامیه گردد، فعل دو ق ای دیگر برای بقای نوع. آنچه باعث بقای شخص می پاره

است که اولی برای بقای شخص در غذا تصرف دارد و دومی او را به نهایت نشو و نمو 
رساند و چون این دو قوه فعل خود را تمام کند و در شخص تغذیه و تنمیه پدید آید و  می

مجاری و منافذ موسع شود و شخص در این دو فعل کامل گردد، طبیعت به اذن خالقش و به 
بنابراین آنچه  2کند. دیگر یعنی مولده و مصوره طلب می قواییامیت، بقای نوع را به شرط تم

جسمانی و بقای نوع است که در این زمینه باید در این مرحله باید صورت پذیرد حفظ حیات 
 . شناسی و متخصصین بهداشت و امور تغذیه بهره گرفت  های دانشمندان زیست از دستورالعمل

 ز حاالت و رفتار مثبت مادراثرپذیری جنین ا

این مرحله  از آنجاکه نفس در این مرحله نبات بالفعل و حیوان بالقوه است، باید گفت که 
به دوره تکوین جنین و موقعیت او در رحم مادر اشاره دارد. جنین که جزئی از وجود مادر به 
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این رو از اهداف مهم  گیرد. از آید، تحت تأثیر کیفیت حاالت و رفتار مادر قرار می شمار می
تربیتی در این مرحله اثرپذیری جنین از رفتار و حاالت روحی ـ روانی مثبت مادر است. 

کند و  سینا در این زمینه خشمناک و اندوهگین نشدن مادر در دوران بارداری را توصیه می ابن
  1اندازد. معتقد است که این موارد، سالمتی جنین را به خطر می

 و تربیت در مرحله نفس حیوانی اهداف تعلیم 

 دهی صحیح به آنها پرورش حواس و جهت
که در مباحث مربوط به نفس حیوانی گذشت، وجه تمایز این مرتبه نفس از دیگر  چنان

این امور ادراکی، ادراک حسی است  مراتب، ادراک جزئیات و حرکت ارادی است و از جمله 
. اگر چه نفس حیوانی در این مرحله که خود شامل حواس ظاهری و حواس باطنی است

باشد. بنابراین اعمال و افعال نفس در این مرتبه  بالفعل است، نفس انسانی همچنان بالقوه می
سینا  رود. از دیدگاه ابن اند فراتر نمی های نفس حیوانی از دو مقوله حس و حرکت که مشخصه

ست محسوسات و خیاالت دارد تا نخ وی همچنین بیان می 2مبدأ معرفت اشیا حس است.
های بعدی به میزان بسیار زیادی به  از آنجا که کیفیت یادگیری 0نباشند عقل ما به فعل نیاید.

توان گفت آنچه در این مرتبه  شود، می کیفیت اطالعاتی بستگی دارد که از راه حواس وارد می
 از نفس باید مورد توجه قرار گیرد، پرورش حواس است. 

که قوای نفس حیوانی با یکدیگر و همچنین با قوای دیگر نفس ارتباط با عنایت به این
شود دامنه فعالیت آنها از صرف ادراک و نگهداری فراتر رود،  این ارتباط موجب می دارند و 

تر دنبال شود. لزوم توجه جدی به این  دهی صحیح به آنها جدی باید پرورش حواس و جهت
 گوید:  ر رابطه با قوه متخیله دریافت که میتوان در کالم شیخ د دهی را می جهت

ای که مبدأ وسوسه است قوه متخیله است، هر گاه مطیع نفس حیوانی باشد. و چون  قوه
وجه حرکت آن مخالف با وجه حرکت نفس ناطقه است که متوجه عالم ملکوت اعلی 

                                            
به اعتقاد مالصدرا، نفس انسان، مادام که دوران جنینی را در رحم مادر بنا  .017بخش دوم، ص ،0، جقانون  سینا، ابن .1

(؛ چراکه نفس در این مرحله فقط از 163، صمجموعه الرسائل التسعهگذراند، در مرتبه نفوس نباتی است )مالصدرا،  می
البته تفاوت . (010، صهالشواهد الربوبیتغذیه و تنمیه و تولید برخوردار است و دارای حس و حرکت ارادی نیست )همو، 

جنین انسان با سایر نباتات در این است که جنین انسان عالوه بر اینکه نبات بالفعل است، حیوان بالقوه نیز هست؛ یعنی 
  ای که در آن قرار دارد فراتر رود و به مرحله دیگر صعود کند.     تواند از مرحله می
  .82، صالتعلیقات، همو .2
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شاند و ک است، از این رو خنّاس است که نفس را به طرف عالم ماده و عالئق ماده می
  1کند. های مردم، که نخستین مکان برای نفس ناطقه است، وسوسه می این قوه در سینه

دهی صحیح  نمونه بارز ارتباط موجود میان قوا را که لزوم توجه جدی به پرورش حواس و جهت
بر دو  دارد این قوه که شیخ اذعان می توان در قوه متصرفه مشاهده کرد؛ چنان آنها را به دنبال دارد، می

آمیزد و پراکنده  خزانه مصوره و ذاکره متوجه است که محتویات این دو قوه را گرفته، به یکدیگر می
 2شود. کار بَرد، مفکّره، و اگر وهم استعمال کند، متخیله نامیده می این قوه را عقل به سازد. چنانچه  می

 کل ذیل قابل مشاهده است. این امر که از وسعت دایره عمل قوه متصرفه نیز حکایت دارد در ش
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سینا برای  طلبد؛ اما آنچه از دیدگاه ابن ها را می ای از فعالیت پرورش حواس دامنه گسترده
سینا معتقد است که  ابنپردازی است.  نتحقق چنین هدفی قابل استنباط است، بازی و داستا

که یکی  1نیاز دارد، دوستی و سخن گفتن با آنها و نشاط ارتباط با همساالن و کودک به بازی
توان پرورش حواس ذکر کرد. از این رو در نظر گـرفتن   از دالیل توجه شیخ به بازی را می

هایی که  بازی انتخاب اسباب گردد و کار گیری هر چه بیشتر حواس می هایی که باعث به بازی
پردازی نیز که باعث پرورش  داستان اندازد، مؤثر است. کار می حواس و حرکات را بیشتر به

رسالة ، حی بن یقظانکه او در سه رساله  سینا مشهود است؛ چنان شود در آثار ابن قوه تخیل می
 استفاده کرده است.   و سالمان و ابسال از داستان برای بیان سیر و سلوک عرفانی  الطیر

 تأمین سالمت جسم و روان
کار  نیاز نیست و به بی سینا نفس در سیر تکاملی خود از جسم و ماده  بر اساس دیدگاه ابن

بردن آالت بدنی در کنار افاضات جواهر عالی، یکی از دو عاملی است که باعث بیرون آمدن 
سینا معتقد است  که ابن گردد؛ چنان ال میآن به کم دستیابینفس از حالت بالقوه به بالفعل، و 

ماند و آن به وسیله آالت بدنی و چیزهایی که از افاضات  جوهرهای عقلی متوقف می ترتب
از این رو توجه به سالمت جسم و مراقبت  2باشد. موجودات عالی است به استکمال محتاج می

  ز نفس ناطقه ضروری است.از آن، گذشته از مرحله نفس نباتی، در مرحله نفس حیوانی و نی
سینا برای تأمین این سالمتی، ورزش را اساس برنامه بهبودی تندرستان دانسته و معتقد  ابن

است که بین سنین خردسالی و نوجوانی باید به صورت معتدل انجام گیرد و بعد از چهارده 
این توجه، واضح است که  0سالگی آنچه مورد نیاز است برنامه رشد و نمو و بهداشت است.

به جسم و مراقبت و پرورش آن باید در راستای رساندن نفس به کمال باشد، نه آنکه یکسره 
 از نفس به سوی بدن معطوف گردد. 

تأمین سالمت روان یکی دیگر از اهداف تربیتی مرحله نفس حیوانی است؛ چرا که 
قوی شدند در ذهن مقتضای قوای حیوانی، داشتن افراط و تفریط است و وقتی قوای حیوانی 

شود که در نفس ناطقه رسوخ یافته و آن را  انسان هیئت اطاعت و اثری انفعالی حادث می
که از جمله این قوا  4و بازگشت شدیدی به بدن داشته باشد  کند که عالقه قوی سزاوار این می
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رج شدن همان قوه متخیله است که با وسوسه بسیار در سینه افراد، باعث عدم تعادل فرد و خا
 شد.  او از روند عادی زندگی، و در نهایت مانع از دستیابی نفس به کمال شایسته خود می

سینا،  دهی صحیح قوا، اقدام مهم برای تأمین این سالمت از دید ابن گذشته از لزوم جهت
دارد باید مراقب بود که  که وی اذعان می القا کردن ضبط و مهار هیجانات است؛ چنان

مردگی و افسردگی، خاموش  خشم یا ترس مجال بروز ندهند یا به واسطه دلهیجانات به 
قراری نگردند. باید به هیجاناتی مجال بروز داد که مطبوع و دلپذیرند  نشوند یا دستخوش بی

سینا به سالمت روان کودک نیز توجه دارد و  ابن 1و باید از امور انزجاربرانگیز اجتناب کرد.
بیداری زیاد  ری کرد که کودک به خشم زیاد، ترس زیاد، اندوه و شبمعتقد است که نباید کا

برخورد کند یا دچار شود. هر چه را طفل آرزو کرد باید زود برآورده شود و از هر چه نفرت 
، ارتباط با همساالنهمچنین توجه شیخ به نیاز کودک به برقراری  2داشت از او دور گردد.

توان عاملی  ـ که در ذیل هدف قبل عنوان شد ـ را میدوستی، سخن گفتن با آنها و نشاط 
 برای تأمین این سالمتی دانست. 

سینا ضرورت تأمین  نکته درخور ذکر در رابطه با این هدف آن است که در فلسفه ابن
سالمت جسم و روان تنها به دلیل نقش آن در وصول به مراتب کمال نیست؛ بلکه با توجه 

سینا،  در نگرش ابن( رابطه متقابل بین نفس و بدن) یکدیگر پذیری نفس و جسم از به اثر
خشم، » گوید: باره می دیگری نیز هست. او در این کننده سالمت توجه به سالمت یکی، تأمین

آورد و پژمردگی،  کند. اندوه، خشک مزاجی به بار می مزاج را بیشتر از حالت اعتدال گرم می
 0«.بخشد نیروی روانی را سستی می

 ف تعلیم و تربیت در مرحله نفس انسانیاهدا

 ایجاد عادات، اخالق و فضایل پسندیده
سینا ایجاد عادات ستوده و اخالق نیکو و صفات پسندیده را قبل از آشنا  با نظر به اینکه ابن

ایجاد عادات،  4دهد، شدن و نقش بستن عادات زشت و ناپسند در کودک مورد تأکید قرار می
توان از جمله اهداف تعلیم و تربیت در مرتبه نفس انسانی دانست.  می و خلقیات پسندیده را
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کند  که بیان می چنانسینا زمان شروع تربیت اخالقی از پایان دو سالگی است؛  از دیدگاه ابن
گردید،  هنگام فطام بچه، یعنی زمانی که شیر خوردن بچه تمام شد و به غذاهای دیگر مبدل 

های خاص کودک  این امر به دلیل ویژگی که  1کودک را آغاز کرد باید تأدیب و تربیت اخالقی
سینا بر مواجه ساختن کودک با اخالق نیکو، صفات  تأکید ابنو قدرت اثرپذیری زیاد اوست. 

؛ پسندیده و عادات ستوده برای سنین پایین است که هنوز قوه عامله نفس به فعلیت نرسیده
تدریج از میزان تربیت اخالقی، به معنای مواجه ساختن  اما با پیشروی در مراتب عقل نظری به
گردد؛  دهی می متربی بیشتر مستلزم جهت شود و رفتار کودک با عادات پسندیده، کاسته می

یابد و بر  عقل نظری را میچراکه در این هنگام عقل عملی امکان صدور حکم بر اساس آرای 
شود و به ایجاد  بر خود می ای بدنیاساس همین آرای و احکام است که مانع از تسلط قو

 انجامد و بالعکس.  اخالق حسنه می
سینا بر مواجه ساختن کودک با عادات پسندیده و بر کنار داشتن او از  با توجه به تأکید ابن

انجامد، توجه  توان گفت آنچه به تحقق این هدف می شود، می عاداتی که عیب شمرده می
برد؛ چراکه  مناسب محیطی است که کودک در آن به سر میویژه به محیط و اصالح اوضاع نا

ای که  آدمی در تماس با محیط قرار دارد و بر اثر این تماس و با توجه به ویژگی اثرپذیری
وجو  دارد، ریشه برخی از افکار، نیات و رفتارهای او را باید در وضعیت محیطی او جست

ار مهم در ظهور و بروز عادات و کرد. در واقع محیط و اوضاع محیطی از عوامل بسی
ای که متربی در آن هر  گیری شخصیت آدمی هستند. بنابراین سازماندهی محیط به گونه شکل

چه بیشتر از عادات بد دور نگه داشته شود و با عادات نیک مواجه گردد و این عادات در 
 وجود او ملکه شوند، باید از اهم وظایف نظام تعلیم و تربیت باشد. 

هایی شامل  سینا همچنین برای ایجاد عادت مطلوب و فضایل اخالقی، اِعمال روش ابن
تهدید و ترغیب، ستودن و مذمت، اقبال و اعراض، متوحش کردن از کار زشت و مأنوس 
نمودن به کردار نیکو و در صورت کافی نبودن این امور، کتک زدن کم اما دردناک کودک آن 

توان گفت  دهد که می را پیشنهاد می 2آماده کردن شفیعانهم پس از ترساندن زیاد کودک و 
هایی مثبت و منفی برای اصالح رفتار نامطلوب و افزایش نیرومندی رفتارهای  اینها روش

 مطلوب از جانب مربی و به اقتضای رفتار متربی است. 
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راهکار سینا تنبیه و کتک زدن کودک باید آخرین  نکته مهم در اینجا آن است که از نظر ابن
ها و پیامدهای  توان دلیلی بر آگاهی شیخ از آسیب این امر را می برای اصالح متربی باشد که 

 جدی تنبیه دانست.  

 شناسی برای خودسازی(  شناخت حقیقت وجودی خود به منظور تربیت آن )خود
نفس ترین امور نزد انسان، که سزاوار توجه است،  ترین و محترم سینا نزدیک به عقیده ابن

سینا به وجود ارتباط و وابستگی بین معرفت  که در مباحث پیش مطرح شد ابن و چنان 1اوست
دانست. از آنجا  شناسی می شناسی را نردبانی برای خدا خدا و معرفت نفس معتقد بود و خود

که هدف از خودشناسی، خودسازی و رشد خود در مسیر تربیتی است، اهمیت این مسئله 
 گردد.  بیشتر آشکار می

سیناست، آگاهی یافتن از تمامی عیوب و صفات بد  در این زمینه آنچه مورد تأکید ابن
 گوید:  نفس و احاطه یافتن بر آن و کمک و مساعدت دوستی دانا و مهربان است. او می

خواهد بر نفس خود سیاست کند و فاسد آن را اصالح نماید، باید  کسی که می
ب و صفات بد نفس را کامالً بشناسد و بر آن قبل از شروع این کار همه عیو

احاطه یابد؛ زیرا اگر از عیبی غفلت شود و آن عیب از نظر او مخفی بماند، مانند 
زخمی است که ظاهراً بهبود یافته اما چرک در باطن آن باقی است و این چرک 

  2کند. یابد و دوباره زخم را تجدید می موجود در زیر پوست پس از مدتی قوت می
سینا در جریان شناخت نفس تنها آگاهی و شناخت خود فرد از عیوب خویش  از آنجا که ابن

 گوید:  کند. او در این باره می داند، مساعدت دوستی دانا و مهربان را نیز توصیه می را کافی نمی
معرفت و شناخت انسان درباره نفس خود مورد اطمینان نیست؛ زیرا آدمی در باب 

دهد و  خود تیزهوش نیست؛ بلکه کندی و کودنی به خرج می های معرفت عیب
کند و دلیل دیگر آنکه عقل انسان در  انگاری می در مقام محاسبه نفس، زیاد سهل

شود. از این رو آدمی در  مقام نظر به احوال خود از مداخله هوای نفس ایمن نمی
ازمند وجو از معایب خود به کمک دوستی خردمند نی بحث از احوال و جست

  0هایش را به وی بنمایاند. ها و زشتی است که همچون آیینه، خوبی
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 پرورش قوه عاقله و وصول به مرتبه عقل بالفعل )سومین مرتبه(

 1ای است برای دریافت معانی کلی مجرد از ماده، و تفکر و اندیشه سینا عقل قوه از دیدگاه ابن
کند که به انسان قوه  ی همچنین بیان میو 2گردند. که مجهوالت نیز به واسطه آن معلوم می

تمییز داده شده و به سبب آن فرق بین خیر و شر و تفاوت بین رشد و گمراهی برای او 
این قوه برای آن است که آنچه را بین خالق و مخلوق است   معلوم شده است. تجهیز آدمی به

 0بشناسد و آفریدگار و صانع قدیم را برای عالم اثبات کند.
جه به چنین کارکردهایی و همچنین اهمیت و نقش انکار ناشدنی این قوه در روند با تو

دستیابی به کمال نفس، ضرورت توجه هر چه بیشتر به پرورش آن در امر تعلیم و تربیت 
پذیر نیست، پرورش  مرتبه عقل مستفاد برای همه امکان گردد. از آنجا که وصول به  آشکار می

ین مرتبه از مراتب عقل نظری ما را به گنجاندن آن به عنوان یک قوه عاقله و وصول به سوم
 دهد. هدف در داخل اهداف تربیتی سوق می

دارد:  داند و اذعان می کار گیری هر چه بیشتر آن می سینا پرورش این قوه را در گرو به ابن
د، برعکس قوای جسمانی، عقل هر چه بیشتر به کار گرفته شود و اعمال بیشتری انجام ده

گذارد و چون مسئله دشواری را حل کند، همین امر او را در حل  روی در فزونی و قوت می
بنابراین قرار دادن تکالیف نسبتاً دشوار در بخشی از محتوا و  4دهد. مسائل دشوارتر یاری می

ای که ذهن را به چالش بکشید و فراگیر را به تالش برای حل مسئله وا  درسی به گونه  برنامه
ریزان  د، باید از اهم مسائل مورد توجه مسئوالن نظام تعلیم و تربیت و به ویژه برنامهدار

شود  کار گیری هر چه بیشتر این قوه می آموزشی و درسی باشد. از دیگر مواردی که باعث به
 0جمعی، های گروهی و دسته سینا ابراز شده، ترتیب دادن آموزش و به صراحت در دیدگاه ابن

  است. 1الوقوع بودن آن و تأمل درباره مسئله و تن دادن به محتمل 0آموزی علم
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 قطع نظر از عالئق مادی و دنیوی
سینا جوهر شریف نفس ناطقه که مستعیذ به رب است در اصل خلقت خالی از  از دیدگاه ابن

کدورت است و بر حَسب جوهر اصلی از عالیق مادی پاکیزه و منزه، و قابل جمیع صور 
شود، مگر به واسطه  این لطافت و انوار، پیوسته با اوست و از آن زایل نمی حقایق است و

لذا اقدامی  2گردد. هیئتی که از قوای حیوانی وهم و خیال و غضب و شهوت در آن مرتسم می
رویه آنها بر  که باید مورد توجه قرار گیرد، کنترل قوای حیوانی نفس و جلوگیری از تسلط بی

کند که آدمی از عالیق مادی و امور دنیوی  سینا بیان می که ابن چنانقوای ناطقه نفس است؛ 
گردد، مگر آنکه نفس اماره  یابد و نجات و وصول او به درجات عالی میسر نمی خالصی نمی

را مهار کند، حواس ظاهری و باطنی را از شهوات و رفتار زشت محفوظ دارد، از هوی و 
حق  د، باطن خود را مصفا و مزین نماید، از غیر هوس نفسانی و خیاالت شیطانی پرهیز کن

  0دوری جوید و قلب خود را از خار و خاشاک معاصی پاکیزه کند.
شود، مگر  دارد که آدمی از این عالم و عالیق آن بری نمی سینا در جای دیگر بیان می ابن

ه در اینکه عالقه خود را به عالم بعدی تشدید کند و دارای شوق به چیزهایی باشد ک
 4آنجاست و عاشق چیزی باشد که آنجاست.

 رشد شهودی متربی
شناختی است فراتر از ادراک حسی و عقلی و به اصطالح، طوری ورای  شهود یا مکاشفه، 

ها را چنان که هستند، بدون واسطه مفاهیم و صور  عقل است که آدمی از طریق آن، واقعیت
 0یابد. ذهنی، درمی

توان  کند که با حس و عقل نمی این مهم اشاره داشته و بیان می سینا در تعلیقات به  ابن
تواند  دارد که آدمی نمی حقایق اشیا و به عبارتی ماهیت حقیقی آنها را درک کرد. او بیان می

حقیقت اشیا را بشناسد؛ حس، مبدأ معرفت به اشیاست و سپس با عقل بین متشابهات و 
با عقل، بعضی از لوازم، افعال و خواص مندرج در آنها دهد و در این هنگام  متباینات تمییز می
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از این رو رشد شهودی متربی  1شناسد و این معرفت، معرفتی مجمل و مختصر است. را می
 به عنوان یکی دیگر از اهداف تربیتی باید مورد توجه قرار گیرد. 

لب آنکه از کند، حدس است. توضیح مط سینا آنچه با شهود ارتباط پیدا می در فلسفه ابن
اما وی عالوه بر بیان ارتباط موجود  2هاست. سینا حدس، مبدأ تمامی علوم و دانش دیدگاه ابن

شود و آن، هنگامی است  میان حدس و حوزه عقلی، پیوند آن را با حوزه معنوی نیز یادآور می
ست گوید این قوه در برخی از مردم چنان شدید ا که این قوه در آدمی شدید باشد. شیخ می

که نیازمند آموزش و اخراج از قوه به فعل نیست؛ بلکه استعدادی شدید برای اتصال به عقل 
سوره نور به  00نیز ضمن تطبیق مراتب چهارگانه با آیه  اشاراتوی در کتاب  0فعال دارد.

اندیشه است، در صورتی  یا به  4دریافت معقوالت ثانیکند که  پردازد و بیان می همین امر می
است؛ در صورتی که از اندیشه  سوختتوان باشد، یا به حدس است و حدس مانند که نا

است و نفس بزرگواری که در این مرتبه « عقل بالملکه»تواناتر باشد و نام نفس در این مرتبه، 
بنابراین  0درباره آن صادق است.« یکاد زیتها یضیء و لو لم تمسسه نار»به قوه قدسی برسد، 

بدون تشکیل مقدمات و تواناتر از اندیشه بودن حدس، یعنی چیزی ورای  اتصال به عقل فعال
 0سیناست. در حکمت مشایی و مشرقی ابن« شهود عقلی»حس و عقل و این همان 

گونه که در  شود، صفا و جالی باطن است؛ زیرا همان آنچه باعث رشد شهودی متربی می
صفای باطن است که آدمی مطرح شد، به علت شدت  مباحث مربوط به نفس و قوای آن

که در بحث مربوط به  تواند در هر مورد از عقل فعال پذیرش داشته باشد که این امر، چنان می
 گردد.  پاالیی و تهذیب و تزکیه نفس میسر می با خویشتن بیان شد، نفس به جواهر عقلی تشبه

                                            
 .82، صالتعلیقات، سینا ابن .1
 .046، صةالنجا، همو .2

  .226ص ،«المقاله الخامس ،الطبیعیات» الشفاء، همو. 0
  . (030ص) داند یق وهم، حس ظاهر و مشترک میا از طرکسب معقوالت ثانی ر الهیات شفاءسینا در کتاب  ابن .4
هر چند بدان  ،نزدیک است که روغنش...«: یکاد زیتها یضیء». 000 ـ 004، ص2، جاالشارات و التنبیهاتسینا،  ابن .0

  .آتشی نرسیده باشد، روشنی بخشد
فقط کسی قادر به استنباط »داند که  می« قیقیحاوی امهات علوم ح»، این کتاب را منطق المشرقینسینا در مقدمه کتاب  ابن. 0

این کتاب را »کند که  سپس در ادامه بیان می«. باشد که بسیار نظر کرده و از جودت حدس هم دور نبوده و... آن علم حقیقی می
سینا در استنباط  ابن(. از آنجاکه 4، صمنطق المشرقینسینا،  )ابن« مقام ما هستند تألیف نکردم مگر برای کسانی که به منزله قائم

توان  داند که در مقام علمی او هستند، می علم حقیقی به نقش حدس اشاره دارد و از سویی این کتاب را مناسب کسانی می
داند. بنابراین  می« شهود عقلی»سینا توانایی کسب معرفت موجود در این کتاب را در گرو برخورداری از  دریافت که ابن

  است، در آثار مشرقی او نیز بدین صورت است.« شهود عقلی»سینا،  هود در آثار مشایی ابنکه منظور از ش همچنان
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گویای این  که که گذشت، قرار گرفتن اهداف تعلیم و تربیت در ذیل مراتب نفس، چنان
سینا در زمینه تعلیم و تربیت را به تعلیم و تربیت رسمی  توان دیدگاه ابن امر است که نمی

ای از این اهداف در نظام تعلیم و تربیت رسمی  محدود دانست. اما برای تحقق بخش عمده
 در نظر گرفتن عواملی الزامی است. 

های آمادگی و ابتدایی است.  رهدو عامل اول، دقت در گزینش معلمان و مربیان به ویژه در
کند که باید در انتخاب آموزگار و مربی برای کودک دقیق شد  سینا در این باره توصیه می ابن

که خردمند و دیندار باشد، به راه تهذیب اخالق و پرورش و تربیت کودک آشنا و بینا باشد، 
چرا که چنین  1را بداند؛دامن و نظیف باشد و راه معاشرت  باوقار و سنگین، بامروت و پاک

آموزگارانی هستند که با تدابیر، گفتار و رفتار خود، منشأ تحوالت عمیق در کودکان و 
شوند. تأملی در نظام آموزشی کشور نشان  دهنده آنها در مسیر دستیابی به کمال می جهت

میان، تنها به  دهد که این امر در نظام تعلیم و تربیت ما به شدت نادیده گرفته شده و از این می
شود از آموزگاران باسابقه  اإلمکان و نه لزوماً سعی می شود و حتی سابقه آموزگار توجه می

 تر تحصیلی استفاده شود.   برای مقاطع پایین
دو عامل دیگر، متوجه شخص متربی است و آن، شروع آموزش با رشد نسبی جسمانی 

های فردی موجود میان متربیان به  شتن تفاوتترین مسئله، و در نظر دا کودک به عنوان ابتدایی
آموختن علوم باید از زمانی دارد که  سینا در این باره بیان می ترین مسئله است. ابن عنوان مهم

کند؛ یعنی هنگامی که بند بند  آغاز شود که بدن کودک رفته رفته شکل کامل خود را پیدا می
همچنین آدمیان از کنند.  ح عمل میها و زبان به طور صحی شود و گوش بدنش محکم می

های افراد  اند و برابری و تساوی احوال و نزدیکی اندازه حیث عقول و آرا متفاوت آفریده شده
گردد؛ از این رو  شود و باالخره باعث اضمحالل و انقراضشان می بشر به فسادشان منجر می

ای  تواند به هر شاگردی هر حرفه ای را بیاموزد، باید بداند که نمی خواهد حرفه استادی که می
را بیاموزد؛ بلکه باید به هر کس، مناسب ذوق و استعدادش، حرفه آموخت؛ وگرنه تعلیم و 

بنابراین در نظر گرفتن این دو عامل در کنار عامل اول در  2دهد. تربیت نتیجه مطلوب را نمی
 شده نقشی اساسی دارد.  میزان تحقق کیفیات تصریح

                                            
 .  40، صسینا و تدبیر منزل ابن، سینا ابن. 1
 . 47ـ  40، 0، صهمان .2
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 گیری  نتیجه
هش حاضر با مد نظر قرار دادن این نگرش که در تربیت آدمی نباید تنها بر جنبه جسمانی پژو

اهمیت پنداشت،  تأکید داشت و از جنبه روحانی و نفسانیِ وجود او غافل ماند یا آن را کم
سینا درباره نفس را وجهه  های آن با تأکید بر دیدگاه ابن بحث اهداف تعلیم و تربیت و بایسته

قرار داد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از این است که هدف نهایی تعلیم و  همت خود
تربیت، دستیابی به سعادت حقیقی یا همان تشبه نفس به جواهر عقلی است که رسیدن به آن 
در گرو برخورداری آدمی از استعداد کافی و پاکسازی موانع از وجود خود است و در 

های نفسانی و اصالح  رهایی آن از کشمکش اینجاست که ضرورت پرورش عقل نظری و
ای پژوهش، که با توجه به مراتب نفس  گردد. اهداف واسطه جزء عملی نفس، آشکار می

های این اهداف در زیر  ای برای تحقق این هدف نهایی هستند که بایسته مطرح شد، وسیله
 گیرند.  های هدف نهایی قرار می چتر بایسته

به بقای نوع و نیز تأثیرپذیری جنین از حاالت و رفتار حفظ حیات جسمانی و توجه 
های آنها به  ای تعلیم و تربیت در مرتبه نفس نباتی است که بایسته مثبت مادر، اهداف واسطه

شناسی و متخصصان بهداشت و امور   های دانشمندان زیست گیری از دستورالعمل ترتیب بهره
 دوران بارداری است.     تغذیه، و خشمناک و اندوهگین نشدن مادر در 

ای تعلیم و تربیت در مرتبه نفس حیوانی شامل دو هدفِ پرورش حواس و  اهداف واسطه
سینا برای  دهی صحیح آنها، و تأمین سالمت جسم و روان است. آنچه در دیدگاه ابن جهت

دهی صحیح  پردازی است و جهت تحقق هدف نخست مورد توجه قرار گرفته، بازی و داستان
س نیز با کاربرد صحیح قوا و تأثیرناپذیری آنها از قوای مفسده و مضره نفس حیوانی حوا

سینا بر ورزش، و برنامه رشد و نمو و  گردد. در زمینه هدف دوم، تأکید ابن پذیر می امکان
دهی صحیح قوا و القا کردن ضبط و مهار  بهداشت به منظور تأمین سالمت جسم، و جهت

هایی برای تأمین  سینا بر دستورالعمل مت روان است. البته دیدگاه ابنهیجانات برای تأمین سال
 سالمت روان کودک نیز مشتمل است.    

در مرتبه نفس انسانی باید به چندین هدف اساسی برای تعلیم و تربیت توجه داشت: 
سینا در خصوص این هدف  هدف نخست، ایجاد عادات، اخالق و فضایل پسندیده است. ابن

ع تربیت اخالقی از پایان دو سالگی، مواجه کردن کودک با اخالق نیکو، صفات بر شرو
بی در سنین باالتر تأکید دارد. مترّ دهی رفتار پسندیده و عادات ستوده در سنین پایین و جهت
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های مثبت و منفی برای  توجه ویژه به محیط و اصالح اوضاع نامناسب محیطی، اِعمال روش
های این  افزایش نیرومندی رفتارهای مطلوب از جمله بایسته اصالح رفتار نامطلوب و

 اند؛  هدف
سینا برای تحقق این هدف برآن  شناسی برای خودسازی است که آنچه ابن هدف دوم خود

تأکید دارد، آگاهی یافتن از تمامی عیوب و صفات بد نفس و احاطه یافتن بر آنها، و نیز 
الزم به منظور   شناخت این عیوب است. بایسته مساعدت دوستی دانا و مهربان در زمینه

پرورش قوه عاقله و وصول به مرتبه عقل بالفعل، به عنوان یکی دیگر از اهداف مرتبه نفس 
توان  کار گیری هر چه بیشتر این قوه و حل مسائل دشوار است که در این راستا می انسانی، به

درسی، ترتیب دادن  وا و برنامه از قرار دادن تکالیف نسبتاً دشوار در بخشی از محت
آموزی و تأمل درباره مسئله و تن دادن به  جمعی، علم های گروهی و دسته آموزش
 الوقوع بودن آن بهره گرفت؛  محتمل

ای دیگر، قطع نظر از عالئق مادی و دنیوی است که اقدام الزم برای دستیابی  هدف واسطه
رویه آنها بر قوای ناطقه  ری از تسلط بیبه این هدف، کنترل قوای حیوانی نفس و جلوگی

 نفس، و نیز تشدید کردن عالقه خود به عالم آخرت است؛ 
شود، صفا و جالی باطن  هدف آخر، رشد شهودی متربی است و آنچه باعث این رشد می

 گردد.  پاالیی و تهذیب و تزکیه نفس حاصل می است که با خویشتن
سینا در  توان دیدگاه ابن فس نیز نشان داد که نمیتبیین اهداف تعلیم و تربیت بر اساس ن

زمینه تعلیم و تربیت را به تعلیم و تربیت رسمی محدود دانست و توجه به سالمت جسم 
امری است که در هر مرتبه از نفس باید مورد توجه قرار گیرد. نتایج نیز نشان داد که اگر چه 

داند که بر  برای اتصال به عقل فعال می سینا قوی بودن قوه حدس را استعداد شدید آدمی ابن
گردد و با این بیان به  اثر این اتصال صور موجود در عقل فعال در او مرتسم و منقش می

شهود و مکاشفه اشاره دارد، اما این شهود نیز همان شهود عقلی است. از این رو نظام تربیتی 
 . های عقلی( مایه با بن سینا، نظامی است عقالنی)نظامی ابن

های برجسته  سینا گزینش معلمانی با ویژگی پژوهش همچنین بیانگر بود که در نظر ابن
اخالقی، برخوردار از دانش کافی و آگاه به نحوه تربیت کودک، شروع آموزش با رشد نسبی 

های فردی میان افراد، سه عاملی هستند که در میزان  جسمانی کودک و در نظر گرفتن تفاوت
 ی اساسی دارد. تحقق اهداف، نقش
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