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 چكيده

هاي تربيتي آن در  هدف پژوهش حاضر بررسي ديدگاه فلسفي مالصدرا دربارة كمال نفس انسان و داللت

ها) است. اين پژوهش از تحقيقات كيفي است و بـا روش   و روشخصوص عناصر تعليم و تربيت (اهداف 

هاي  اسنادي ضمن تبيين ديدگاه مالصدرا درباره سيركمال نفس انسان به تشريح اهداف و روش -تحليلي

نتايج اين پژوهش نشان داد كه مالصدرا تجرد عقالني تعليم و تربيت مبتني بر اين ديدگاه پرداخته است. 

داند. بر اساس مبانيِ فلسفي مطرح در ديدگاه وي، اهداف غايي و  به كمال ضروري مينفس را براي نيل 

اي در تعليم و تربيت تبيين شد كه هر يك با توجه به مراتب مختلف نفس در سـير كمـال    اهداف واسطه

هـاي تربيتـي بـود كـه بـه صـورت        اي و غايي نيازمنـد روش  نفس بررسي شد. رسيدن به اهداف واسطه
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 مقدمه

و چون كمال هـر   منظور از تربيت انسان، به فعليت رسانيدن استعدادهاي بالقوه او است
در  بنـابراين، اوسـت،  موجودي در شكوفايي و به فعليـت رسـيدن اسـتعدادهاي بـالقوه     

صورتي كه انسان به صورت صحيح و در يك نظام تربيتي همه جانبه پرورش يابـد، بـه   
 كمال خود خواهد رسيد.  

 :كمال به اصطالح ارزشي و اخالقي عبارت است از«توان گفت:  در تعريف كمال مي
 كه از طريق عمل اختيـاري  -عقل و فطرت -وصف وجودي متناسب با انسانيت انسان 

تـوان دريافـت    از اينجا مي). 516، ص 1386(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، » آيد پديد مي
اكنـون پرسـش   كه هدف نهايي از تربيت انسان نيز نبايد چيزي جز كمال نهايي او باشد. 

و در ايـن راه از چـه روش و بـا    كه كمال حقيقـي و نهـايي انسـان چيسـت؟      اين است
راحل رسيدن به كمال خويش را بپيمايـد و بـه سـعادت    تواند م استفاده از چه ابزاري مي

گـردد، بلكـه جنبـه     واقعي برسد؟ ترديدي نيست كه كمال انسان بـه جسـم او بـاز نمـي    
اي كه الزمةتكامل روحي اوست، ارزش دارد و  نفساني دارد و رشد جسماني او تا اندازه

انسـان و پـرورش    رود. بر ايـن اسـاس، نفـس    شمار نمي به هيچ عنوان كمال نهايي او به
صحيح و مطابق با فطرت او از اهميت خاصي برخوردار خواهد بود. مقولة كمال انسـان  

و بزرگـان ديـن بـوده     از جمله مباحثي است كه همواره مورد توجه انديشمندان اسالمي
است. حكيم مالصدراي شيرازي از جمله كساني اسـت كـه بـا در نظـر گـرفتن مراتـب       

ا به عنوان ديدگاهي در باب كمال انساني مطرح ساخته است نفس، تجرد عقالني نفس ر
 داند.   و عقل را مبناي كمال انساني مي

با توجه به مطالب پيش گفته، مسئله اصلي اين پژوهش بررسي سير كمـال انسـان از   
هـاي تربيتـي ناشـي از آن اسـت و ايـن مقالـه        ديدگاه مالصدرا و تبيين اهداف و روش

 :  هاي ذيل است شپرسدرصدد پاسخگويي به 
 سير كمال نفس انسان از ديدگاه مالصدرا به چه صورت است؟ .1

 اهداف تربيتي ناشي از اين ديدگاه مالصدرا درباره سير كمال انسان چيست؟ .2

 هاي تربيتي ناشي از اين ديدگاه مالصدرا درباره سير كمال انسان چيست؟ روش .3
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 مراتب نفس انسان و سير كمال آن

ه كمال بـر دو قسـم اسـت: كمـال اول و كمـال دوم. كمـال اول       مالصدرا معتقد است ك
گردد و ماده را به صـورت يـك نـوع     عبارت است از: جزء مكملي كه به ماده اضافه مي

دهد. اما كمال دوم عبارت اسـت از: آثـاري كـه بعـد از حصـول       كامل در عالم نشان مي
است اما نه كمـال اول بـراي    آيد. بنابراين، نفس كمال اول كمال اول، از آن نوع پديد مي

هر چيزي، بلكه كمال اول است براي جسم طبيعي نه مصـنوع بشـر. جسـم طبيعـي كـه      
شود؛ كماالتي كه شـامل   توسط آالت و با استعانت از آنها كماالت ثانوي از آن صادر مي

افعال حيات مثل احساسات و حركت ارادي و. . . باشد و به وسـيلة آن نـوعي از انـواع    
آيـد (صـبحي قراملكـي و ايروانـي،      به نام نبات، حيوان و انسان به وجـود مـي   جسماني

). افزون بر اين نكته نكته كـه در فهـم   43-42، ص 1387؛ پهلوانيان، 88-87، ص1381
از اجسام موجـود در عـالم محـل تعلـق نفـس نيسـت، بلكـه         حقيقت نفس، هر جسمي

شد كه نفس به وسيلة آن قوا و محل تعلق نفس است كه مركب از قوا و آالتي با  جسمي
 ).  8-7، ص 1352آالت، اعمال و افعال خويش را انجام دهد (مصلح، 

الحـدوث   كند و نفس را جسماني مالصدرا از اصلِ اصيل حركت جوهري استفاده مي
 ).  330، ص8ق، ج 1410، الحدوث (مالصدرا داند و نه روحاني مي

 و نوع تكامل برخوردار است:  به عقيده وي، نفس به وسيلة حركت جوهري از د
كند و سرانجام بـه   . تكامل مادي و جسماني بدن كه به رشد و كمال بدن كمك مي1

 رسد.   پيري و مرگ مي
گيـرد و   . تكامل نفس و روح كه غير مادي است و در درون و همراه بدن انجام مي2

 سازد.  نفس يا خود انساني را مي

 است: مالصدرا براي انسان سه مرحله قائل 
تـدريج بـه كمـال     شـود و بـه   . انسان اول يا  طبيعي: در اين مرحله انسان متولد مي1

 رسد و نفس انسان هنوز به كمال خود نرسيده است.   جسماني مي
كنـد و بـه تـدريج بـه كمـال       . انسان ثاني يا نفساني: نفس به ياري بدن رشـد مـي  2

 شود.   مي هاي جسماني كمتر رسد و نياز او به حواس و ابزار مي
. انسان ثالث يا عقالني: انتقال از وجود نفساني به وجود عقلي كه در ايـن مرحلـه   3

توانند به ايـن مرحلـه    ها مي از انسان رسد. به نظر مالصدرا تعداد كمي  به عقل بالفعل مي
 ).  98-97، ص9(همان، ج  برسند
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 و اما مراتب نفس از منظر مالصدرا عبارتند از: 
صدرا معتقد است كه نفس در آغاز اصال مجرد نيست. جنين، نطفه، يـك  مال نفس نباتي:

ماده است و تمام مراحلي كه داراست مادي است. اساسـاً صـحبت از نفـس و تجـرد نفـس      
نيست، صحبت از يك موجود مادي محض است، اين مراحل تكاملي را از مقام نطفـه بـودن   

 ).  10، ص1386ي و كريم زاده، دينان (ابراهيمي يكند تا مرحله جنين در رحم طي مي
بنـابراين،   .در مرتبة نفـس نبـاتي اسـت    كه جنين در رحم است، نفس آدمي تا زماني 

زيـرا قـدرت حـس و حركـت      ؛جنين در اين هنگام بالفعل نبات و بالقوه حيـوان اسـت  
مصـلح،  شـود (  ارادي ندارد ولي به واسطة همين حيوان بودنِ بالقوه از نباتات ممتاز مـي 

 ).  907، ص1371؛ مالصدرا، 155ص، 1352
پس از مدتي كه صورت جنين از نظر خلقت و شكل كامـل شـد و بـه     نفس حيواني:

صورت يك حيوان يا انسان درآمد همان نفس نباتي از درجة نباتي به درجة نفس حيـواني  
پـردازد   يابد و اضافه بر عمل نفس نباتي بـه اعمـال و افعـال نفـس حيـواني مـي       ارتقاء مي

آيـد،  نفـس او در درجـة نفـوس      كه طفل به دنيـا مـي   پس هنگامي)، 7، ص1352، (مصلح
سـالگي) و در آن حـال، حيـوانِ     15حيواني است تا آنكه به بلوغ و رشد صـوري برسـد (  

ــلح،    ــت (مص ــالقوه اس ــانِ ب ــل و انس ــدرا، 155، ص 1352بالفع ). 907، ص1371؛ مالص
ال چـه احسـاس از   خصوصيت و مشخصة نفس حيواني حركت و احسـاس اسـت، حـ   

شود و چه احساس و درك دروني و باطني  بيرون كه به وسيله حواس پنجگانه انجام مي
 ). 38، ص 1370، مالصدراكه خيال و ذهن ابزار آن است (

انسان با نيروي فكر و تعقل بـه جسـتجوي حقيقـت بـرود،     كه  هنگامي نفس انساني:
امل يافت و به سـرحد رشـد و بلـوغ    انسان بالفعل خواهد شد و اگر اين نيرو در وي تك

(در معنوي رسيد و ملكة استنباط و فضائل انساني در وي به نحـو اكمـل تحقـق يافـت     
چنين شخصي را انسان نفساني بالفعـل و ملكـوتي بـالقوه خواننـد     حدود چهل سالگي) 

صدق اين عنوان نيز تا زماني است كه به مرتبـة كامـل تجـرد نرسـيده     ).  39 (همان، ص
متحول و دگرگوني پذير اسـت و از عـالم خلـق بـه عـالم امـر و        چون نفس آدميباشد، 

شود، با تحـول جـوهري خـود وجـودش وجـودي عقلـي و مجـرد         مجردات منتقل مي
 ).  15، ص1378شود كه عالي ترين مرحله تجرد است (مالصدرا،  مي
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عقـل   گردد و هـر يـك از آن دو را   نفس انساني به قوة عالمه و قوه عامله منقسم مي
 نامند.   نظري و عقل عملي مي

اي است كه به سبب آن عالقه  شود، قوه . قوة عالمه كه عقل نظري نيز خوانده مي1
شود تا نفس ناطقه بوسيلة اتصـال و ارتبـاط    و ارتباط بين نفس و مفارقات حاصل مي

ــه ــد    ب ــه را درك كن ــارف كلي ــايق و مع ــوم و حق ــات، عل ــال و ســاير مفارق ــل فع عق
). به ديگر سخن، ايـن قـوه، تصـورات و تصـديقات را     149-148ص ،1352 ،(مصلح

كنـد، تشـخيص    كند و حق و باطل را در مورد آنچه كه تعقـل و ادراك مـي   ادراك مي
 ).  299، صب1366دهد (مالصدرا،  مي

نفس انساني در آغاز امر نسبت به علوم و معارف از هر جهت بـالقوه اسـت و او در   
). درمرحلة بعـد، عقـل   522-519، ص 1360نامند (مالصدرا،  ي مياين حال عقل هيوالي

كند، مـثالً مفـاهيم كلـي، هسـتي،      امور بديهي اعم از تصورات و تصديقات را ادراك مي
كند. در اين  تر است  را درك مي وحدت و كثرت و اموري مانند كل از جزء خود بزرگ

ده دريافـت معقـوالت نظـري    آيـد و آمـا   مرحله عقل از مرحله استعداد محض بيرون مي
تواند از معلومات بديهي به معلومات نظري برسـد   شود. چون در اين مرحله عقل مي مي

). عقل 301 شود، عقل بالملكه ناميده شده است (همان، ص و اين عمل براي او ملكه مي
شـود    اي از نفس ناطقه است كه در آن نفس بالفعل داراي مدركات كلي مـي  بالفعل مرتبه

توانـد از تصـورات و تصـديقات معلـوم      ). در اين مرتبه عقل مـي 227-226، صمانه(
خود، تصورات وتصديقات نظري را به دست آورد. يعني به تعريف (معرف) و استدالل 

كـه نفـس انسـاني بـه طـور كلـي و        ). هنگـامي 308-301(حجت) بپردازد (همـان، ص 
ت و حقايق را به چشـم ملكـوتي   متوجه عالم عقول كليه گرديد و اتصال كامل ياف دائمي

در ذات خويش و يا در ذات مبدأ عقالني خود مشاهده كرد، آن را عقل بالمستفاد نامنـد  
در اين هنگام، اين نوع از حيوان كه در پيكر و قالب انسان ظهور نمـوده بـه نهايـت     و،  

ه، ). در ايـن مرتبـ  522-519، ص1360درجه كمال انساني نائل گرديده است (مالصدرا، 
شود كه در آن همة موجودات به نحـو بسـيط موجودنـد. در     نفس انسان كامل محقق مي

اين ميان اگر نفس انساني با ارتقاء وجودي اش همة حقـايق وجـودي را در ذات عقـل    
فعال مشاهده و مطالعه نمايد، به كمال خود نزديك مي شود و مرتبه بـاالتري از تحـول   

 ).  119-118ق، ص 1420مالصدرا، وجودي خويش را متحقق نموده است (
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اي است كه متكفـل تـدبير بـدن     گويند، قوه . قوة عامله كه آن را عقل عملي مي2
است و كمال اين قوه در آن است كه بر ديگر قواي حيوانيه مسـلط باشـد و مقهـور    
آنها نشود، بلكه آنهـا را بـر طبـق نظـر قـوة عالمـه و عقـل نظـري بـه كـار گمـارد            

 ). 149-148، ص1352 ،(مصلح

 مراتب عقل عملي نيز برحسب استكمال بر چهار قسم است:   مراتب عقل عملي:
 مرتبه اول: تهذيب ظاهر با به كار بردن شريعت الهي و آداب نبوي؛  

 هاي شيطاني؛   مرتبه دوم: تهذيب باطن و تطهير قلب از اخالق و ملكات پست و خاطره
 ارف حقه ايماني؛  مرتبه سوم: نوراني نمودن قلب با علوم و مع

اش و هرگونه توجه را از غير خدا بريدن و  مرتبه چهارم: پرواز نفس از طبيعت مادي
 ).  864، ص1371به خدا دوختن و اين نهايت سير بشري به سوي خداست (مالصدرا، 

كند و به واسـطة عقـل عملـي از     پس نفس به واسطة عقل نظري راه كمال را طي مي
 ).  36، ص1385رابي، يابد (مه آفات رهايي مي

كنـد برسـد.    ذاتش اقتضا مى اي در اين است كه به آنچه سعادت و كمال هر قوه
شود كه اين دو نيروي الهى به وديعـه   براى انسان آن وقت كمال حقيقى تحصيل مي

مراتـبِ   شده در نهاد او به كمال خود برسند. . ايـن دو نيـروي نظـرِ و عمـلِ     نهاده
 رسـند و در غايـت، كمـال آدمـي     نهادن آنها به كمال خود مـي  سر كه با پشت دارد

 شود.  مي محقق نيز
دهد كه مالصدرا تكامل وجودي انسان را در  گفته به خوبي نشان مي مطالب پيش

» اتحـاد عاقـل و معقـول   «و » حركت جـوهري «، »تشكيك وجود«ارتباط با سه اصل
 كند.  مي بيان

وجود، حقيقت وجود واحد است اما وجود خـاص انسـان   با توجه به اصل تشكيك 
داراي مراتب و درجاتي است و از شدت و ضعف وجودي برخوردار است كه با توجـه  

تواند ايـن مراتـب وجـودي را     به حركت جوهري همواره در تحول و تكامل است و مي
 ).  113، ص1385طي كند تا به باالترين مرتبه وجودي برسد (صالحي، 

دانـد   فس انسان را داراي وجوه اشتراكي با افعال نفس نباتي و حيواني مـي مالصدرا ن
» عقـل «تواند كليات را د ادراك كنـد، از بـاالترين مرتبـه آن بـه      اما چون نفس انسان مي

). بنابراين، جوهره انسان همواره در تحـول و  71-70، ص1385نمايد (قرباني،  تعبير مي
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شـود و   بـه عـالم ديگـر منتقـل مـي      ديگر و از عالمي اي به مرتبه تكامل است و از مرتبه
براساس قاعده اتحاد عاقل و معقول با هر يـك از ايـن عـوالم و مراتـب هسـتي متحـد       

شود. به اين صورت كه براساس حركت جوهري از نقص به كمال وجودي خـويش   مي
از رود و با رها كردن نقائص، بدون آنكه هويت خود را كه به هسـتي او اسـت    پيش مي

شود و همـراه بـا آن كمـال، يـك واحـد حقيقـي را        دست بدهد با كمال بعدي جمع مي
دهد، به اين صورت كه عاقل با حركت جوهري خـود بـا معقـول كـه كمـال       تشكيل مي

اي از هسـتي موجـب    شود. بنابراين، اتحاد شـخص بـا هـر مرتبـه     افزون است، متحد مي
نهايـت انكشـاف آن مرتبـه از هسـتي،      تحقق عيني آن مرتبه از هستي در درون او و در

تواند اصـل و حقيقـت همـه امـور و اشـيا را در درون خـود        براي وي خواهد شد و مي
مشاهده كند. اين سير تكاملي تا جايي ادامه دارد كه با عقل فعال متحد شـده و شـخص   

 شود. چنين انساني به مرتبـه انسـان كامـل    تبديل به يك عالم عقلي مشابه عالم عيني مي
 ).  114-113، ص1385رسيده است (صالحي، 

اما اگر نفس انسان به مقام تجرد عقالني نرسـيد و در مرتبـة وهـم يـا خيـال كـه از       
مراتب نفس حيواني و مرتبه نازله نفس انساني است قرار گرفت، در اين موطن متوقـف  

 شود و به حكم ذات و فطرت نفساني و تحرك جوهري خود به سير و سلوك ادامه نمي
دهد تا به مقام و مرتبه نفسي برسد كه يا در سعادت يـا در دنائـت بـه مرتبـه كمـال       مي

نفساني نائل شود؛ زيرا سعادت و شقاوت هر دو از خواص نفس ناطقـه انسـاني اسـت.    
خالصه اينكه نفس با حركت ذاتي و جوهري خويش همواره به جانـب كمـال رهسـپار    

و خواه در جهت رذيلت. به ديگر سـخن،  است، خواه اين كمال در جهت فضيلت باشد 
 .)48، ص1370شود يا انسان كامل (مالصدرا،  نفس يا حيوان كامل مي

 اهداف تربيتي از ديدگاه مالصدرا

ايجـاد امكانـات بـراي رشـد همـه جانبـة       «با توجه به اين كه تربيت عبارت اسـت از  
(آموزگـار،  » راز نمايـد تواند اح كه مي براي رسيدن به باالترين مقامي استعدادهاي آدمي

)؛ تربيت، در اين مقاله با توجه به مراحل كمال از آن جهت كه سعادت 39، ص 1379
انسان را به همراه داشته باشد در نظر گرفته شده است نه شقاوت او. حـال بـه تبيـين    

پردازيم و در اين ميان  اهداف تربيتي برگرفته از ديدگاه مالصدرا درباره كمال نفس مي
كنيم. اهداف غايي مقصد اصـلي و پايـاني    اي نظر مي داف غايي و اهداف واسطهبه اه
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اي  اي وسيله خواهيم به آن برسيم و اهداف واسطه است كه در نظام تعليم و تربيت مي
 .براي رسيدن به اهداف غايي هستند

 اهداف غايي
 با توجه به سير كمال نفس انسان، اهداف غايي تربيت عبارت است از:

 وجه حق و معرفت اشفةمك. 1
رود؛ زيرا خود ذاتاً هدف اسـت   معرفت خداي تعالي برترين علوم و معارف به شمار مي

اي براي رسـيدن بـه هـدفي ديگـر باشـد، بلكـه خـود عـين سـعادت           و نه اينكه وسيله
 ).  76-74، ص 1365است (مالصدرا،  حقيقي

ت براي تحصيل آن پس نخستين هدف و كمال مطلوب، شناخت حق است و پيشرف
عبارت است از: ترقي نمودن از افعال (توحيد افعالي) به صفات (توحيـد صـفاتي) و از   

هـا آن را   آن به ذات (توحيد ذاتي) و باالترين مرتبة آن دانش ذات است كه بيشـتر عقـل  
). دوم شـناخت صـراط مسـتقيم و درجـات     202، ص1371كنند (مالصـدرا،   ادراك نمي

فيت پيمودن راه او و عدم انحراف از آن و سوم شناخت معـاد اسـت   صعود الي اهللا و كي
 ).  49، ص1367(مالصدرا، 

تعـالي   آموز بايد حـول محـور معرفـت ذات بـاري     بر اين اساس، مدار زندگي دانش 
شكل يابد و نظام آموزشي و تربيتي، شرايط و مواد آموزشي را به صورتي تدبير كنند كه 

 ها به اين هدف معطوف باشد. شود و همة فعاليتاين هدف واال در نظر گرفته 
 . استكمال وجودي و رشد دروني و ذاتي نفس انسان2

كمال وجودي هر انساني هدف غايي تربيت اوست و انسان موجودي است كه وجود او 
قابليـت رســيدن بــه كمــال حقيقــي و در خــور وجــودش را داراســت. بنــابراين، رشــد  

ــه ــي و مع  هم ــواي درون ــه ق ــم  جانب ــه مه ــي از جمل ــس مترب ــوي نف ــداف   ن ــرين اه ت
 شود. مي محسوب تربيتي

 . كمال عقل نظري و رسيدن به عقل مستفاد و اتصال و اتحاد با عقل فعال3
اش،  از نظر مالصدرا هدف و غايت نهايي از ايجاد عـالم هسـتي و موجـودات حسـي    

ي بـه مرتبـه عقـل    خلقت انسان است و هدف و غرض از خلقـت انسـان، رسـيدن و   
ــتي       ــي هس ــه اعل ــه مرتب ــال ب ــوالت و اتص ــاهدة معق ــي مش ــت، يعن ــتفاد اس بالمس

). بنابراين، كمال نفس انسان بر حسب قوة نظري، معرفـت و  61، ص1386 ،(نوروزي
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يقين به حقايق اشيا و كليات و مبادي وجودي آنهاست كه از اهداف تعلـيم و تربيـت   
 آيد. صدرايي به شمار مي

 وري حقايق هستي. درك حض4
از نظر مالصدرا هدف نهايي از هر قصد و سيري درك حضوري صورت چيـزي اسـت   

). هدف از تربيت صدرايي مشاهده عقلي است كـه علـم   76-74، ص 1365(مالصدرا، 
حاصل از آن علم حضوري اسـت كـه در مراحـل واالي سـير اسـتكمالي نفـس ظهـور        

ـ  مي ه بـدن و ضـعف ادراكـات، علـم حصـولي      يابد. در ابتداي اين مسير به علت تعلق ب
يابد و متربي بايد در ابتدا با بهره گيري از اين علم، به تدريج براي دستيابي  ضرورت مي

به علم حضوري تالش كند و با فراتر رفتن از مرحله علم حصـولي بـه درك حضـوري    
 هستي نائل آيد.عالم آفرينش و مبدأ 

 اي اهداف واسطه
درجات مختلف و بدون استعانت از قوا و آالتي كه در نفـس  بدون گذشتن از مراتب و 

تـوان   به وديعه نهاده شده است، مسير كمال نفس طي نخواهد شد. بر ايـن اسـاس، مـي   
 اهداف تربيتي را در هر يك از مراتب نفس به تفكيك بيان نمود:

 . هدف تعليم و تربيت در مرحله نفس نباتي1
يات به معني جسماني كلمه است. بنابراين، قسـمتي  در مرحلة نباتي، نفس تابع قوانين ح

شناسـي و   از قواعد تربيت او را پيش از علماي تعليم و تربيت، بايد دانشـمندان زيسـت  
متخصصان بهداشت تعيين كنند وهدف اساسي تربيت در اين دوره اين است كـه رشـد   

(پژوهشـگاه  جسماني و شرط الزم آن، يعني تغذيه به طور طبيعي و كامـل انجـام گيـرد    
). اين مرحله اشاره به موقعيـت جنـين در رحـم مـادر     379، ص1386حوزه و دانشگاه، 

دارد و جنين كه نفس نباتي بالفعل و نفس حيواني بالقوه است، جزيي از جسم و وجود 
شود. بنابراين، كيفيات رفتار مادر و حاالتي كه او در معرضشـان قـرار    مادر محسوب مي

دهد. براين اسـاس، هـدف ديگـر تعلـيم و تربيـت       تأثير قرار ميگيرد جنين را تحت  مي
 تأثيرپذيري جنين از حاالت و  رفتار مثبت مادر است.

 هدف تعليم و تربيت در مرحله نفس حيواني، تولد تا بلوغ صوري   .2
بنابر ديدگاه مالصدرا نفس انسان از تولـد  پرورش حواس و بكارگيري صحيح آنها: 

ه نفس حيواني قرار دارد. نفـس در ايـن مرحلـه بـه حـس و      تا بلوغ صوري در مرحل
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كنـد.   حركت وابسته است و ابتدا با حواس پنجگانـه ادراك محسوسـات را آغـاز مـي    
بنابراين، در مبحث اهداف، نخستين هدف در مرحله نفس حيواني، پرورش حواس و 

ـ    رورش به كارگيري صحيح آنها در مواجهه با عالم هستي است. در اين مرحلـه اگـر پ
حس و حركت به طور صحيح صـورت گيـرد، ادراك شـخص از جزئيـات امـور بـه       

انديشـي بيشـتري    شود و افراد در مواجهه بـا محـيط، ژرف   شرايط مطلوب نزديك مي
خواهند داشت؛ زيرا هر نوع محروميت يا محدوديت حسـي ممكـن اسـت منجـر بـه      

 نقص يا تخريب روند شناخت شود. 
لة نفس حيواني متوقف شود و چون نفس در ايـن مرتبـه   نبايد در مرح اما نفس آدمي

نفس انساني بالقوه است بايد مقدمات رسيدن به نفـس انسـاني بالفعـل در مرتبـه نفـس      
 حيواني فراهم گردد. 

بنا بر گفتة مالصدرا، هر گاه انسان با حواس يا باطن خود چيـزي را درك كنـد،   
). 221، صج1366د (مالصـدرا،  گذار در قلب او كه همان نفس ناطقه اوست اثر مي

كـه  را  بر اين اساس، كيفيات محسوسات و حركات متربي در اين مرحلـه، نفـس او  
تـر در ايـن    دهد. مقصود و هدف مهـم  نفس انساني بالقوه است، تحت تأثير قرار مي

ايجاد مقدماتي براي فعليت يافتن عقـل بالفعـل اسـت كـه بـه تـدريج بايـد         مرحله
رعايت حد اعتـدال در قـواي علـم، غضـب و شـهوت كـه از قـواي نفـس          آموزش
 انجام گيرد. ،است حيوان

بنابر ديدگاه مالصدرا، سير استكمالي نفس از ماده و جسم جانبة جسم:  سالمت همه
رسد. بـدين ترتيـب، افـزون     شود كه همراه با آن تكوين يافته و به كمال مي وي آغاز مي

ن در مرحله نفس نباتي، نفس حيواني نيز بايد از لحـاظ جسـماني   بر مراقبت جسم و بد
مورد توجه قرار گيرد و پرورش صـحيح آن در خـدمت سـالمت نفـس يكـي ديگـر از       
اهداف تربيتي را شامل شود. الزم به ذكر است كه توجه به جسم در راسـتاي بـه كمـال    

 رساندن نفس مدنظر است و نه توجه افراطي صرف به جسم.
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 عليم و تربيت در مرحله نفس انساني بالقوه  . هدف ت3
رونـد بلكـه همـان نفـس      با ورود انسان به اين مرحله، نفس حيواني و نباتي از بين نمي

نباتي كه از درجه نباتي به درجه نفس حيواني ارتقا يافته بود اينك به نفس انساني ارتقـا  
امـور و افعـال نفـس انسـاني     يابد و اضافه بر اعمال و افعال نفس نباتي و حيواني به  مي
شـوند كـه    پردازد. بنابراين، افزون بر اهداف مراحل پيشين، اهداف ديگري مطرح مي مي

 در ادامه بررسي خواهند شد.  
توصية مالصـدرا ايـن   نگري و دستيابي به حقيقت وجودي و شناخت نفس:  درون

ل اســت كــه در نفــس و افعــال آن تــدبر شــود، وي شــناخت نفــس را ســرآغاز و اصــ 
داند و بنابراين از ديدگاه او، اين نوع از معرفت افضل علوم طبيعي  هاي ديگر مي معرفت
نفس انساني قابليت اين را دارد كـه   ،). طبق نظر مالصدرا113، ص1386، منيؤماست (

با اتحاد با عالم آفرينش نسبت به آن علـم حضـوري داشـته و بـا آن يكـي شـود؛ علـم        
ناسد وشناخت و معرفت خداوند كه باالترين شـناخت اسـت،   مجردات و روحاني را بش

براي او حاصل گردد. اين نوع معرفت و شناخت تنها در شرايطي امكان پذير اسـت كـه   
متربي با درون نگري و آگاهي كامل از نفس خويشتن به حقيقت وجـودي خـويش پـي    

 . ترين معارف دست يابد ترين و متعالي ببرد و به دنبال آن به با ارزش

وجـه مميـز انسـان از    پرورش بعد عقالني در متربي مقدمه وصول به عقل بالفعل: 
شـود.   نباتات و حيوانات، عقل اوست كه معيار و مالك سنجش كمال او محسـوب مـي  

مبناي انسانيت انسان به عقل اوست و براي وصول به اهـداف غـايي، پـرورش تعقـل و     
هـاي آموزشـي و    رار گرفتـه و فعاليـت  عقل ورزي در متربي همواره بايد مورد توجه قـ 

 تربيتي در راستاي نيل به اين امر مهم تدارك ديده شود. 
و  تحقق كمال متربـي در گـرو كمـال قـواي علمـي     پيوند ميان عقل نظري و عملي: 

 باشد.   عملي نفس او مي
شود مگر با گذشتن از خود طبيعـي   در جنبه عقل نظري حاصل نمي كمال براي آدمي

). انسان كمـاالت و نقـايص را   864، ص 1371، مالصدراراتب عقل عملي (و پيمودن م
كند كه ايـن فعـل شايسـته     دهد و بعد با عقل عملي حكم مي با عقل نظري تشخيص مي

 ).  1383انجام دادن يا ترك كردن است (بداشتي، 
كمال قواي عملـي ابـزار   و  استهدف غايي  در ميان قواي نامبرده، كمال قواي علمي
 ).  51، ص1386ند (نوروزي، ا تحقق آن و بر اين اساس در طول هم واقع
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 دهي عقل عملي و جهتمقدمات فكري و عقلي بر حسب عقل نظري براي كنترل و 
اعمال رفتار نفس ضروري است. همچنين با به كمال رساندن عقل عملـي، عقـل نظـري    

پيوند عميق ميان عقل نظري و عقل عملـي تضـمين   نيز به كمال رسيده و بدين صورت 
 كننده كمال نهايي انسان خواهند بود.

 

 لفؤم: ها، منبعاهداف تعليم و تربيت و رابطه بين آن

نفـس بـه   « مالصدرا معتقداسـت:   قطع عالقه از عالم مادي و رشد شهودي متربي:
ر مادي است، قـادر بـه   دليل ضعف ادراك و حضور در اين عالم كه حاصل تعلق به امو

اي ضـعيف و   مشاهده تامه و تلقي كامل مثل نوريه نخواهـد بـود، بلكـه داراي مشـاهده    
). مالصـدرا علـت احتجـاب    289، ص 1، ج 1981، مالصـدرا ( استاي ناقص  مالحظه

 كنـد  انسان از مشـاهده را فـرط ظهـور مـدرك و وجـود اشـتغاالت مـادي معرفـي مـي         
) و معتقد است وجود اين موانع به عدم حضور حقايق عقلـي و در  504، ص3ج ،همان(

چـون انسـان   ). 214، ص1982، مالصـدرا ( شـود  مـي نتيجه علم حصولي انسـان منجـر   
افعـال و امـوري را   متشكل از قواي نباتي، حيواني و انساني است، هر يـك از ايـن قـوا    

 مكاشفه وجه حق

 پرورش حواس

 

 

 

 پيوند بين عقل نظري و عملي

 معرفت نفس

 پرورش بعد عقالني

 قطع عالقه از ماده

 رشد شهودي

 

 

 

 

 سالمت جسم و نفس مادر

 نفس حيواني نفس انساني بالقوه

 نفس نباتي

 سالمت

 جسم 

 وصول ينظر عقل كمال كمال نفس
مستفاد عقل به  
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كنـد؛   در تخيل خود از آن تصوري پيدا مي كنند و در صدور هر فعلي ابتدا آدمي طلب مي
كنـد   بدان شوق پيدا مي  حال اگر آن تصور در خارج، مطابق طبع يكي از قوا باشد، آدمي

كند. حال اگر اعمال يكـي از آن قـوا در    و آن را در خارج با قواي محركه اش محقق مي
غلبه داشته باشد، قوه خيالي او معطوف به آن قوه خواهد بـود. مـثالً اگـر اعمـال      انسان

حيواني در انساني غالب باشد، بيشتر صوري كه در تخيـل او غلبـه دارد صـور حيـواني     
خواهد بود و اين فرد دائماً به اين صور حيواني مشغول است و ديگر نيـروي تخيـل او   

اد پيدا كند يا حتي صور عقالنـي را درخـود مـنعكس    تواند با صور عاليه خيالي اتح نمي
تواند به مشاهده عوالم خيالي و عقلي نائـل شـود كـه خـود را از امـور       نمايد. انسان مي

گردد كـه انسـان نتوانـد حقـايق      دنيوي و محسوس رهانيده باشد. بنابراين آنچه مانع مي
ي از توجـه بـه عاليـق    عقالني و خيالي را مشاهده نمايد چيزي جز اسباب و موانع ناشـ 

تواند با اجتناب از اميال نفساني خود، اين مانع را برطرف سازد  حيواني نيست. انسان مي
 اي باشند كه حقـايق عقلـي و خيـالي را در خـود مـنعكس كننـد       تا عقل و خيال او آينه

 ).60، ص1386نژاد،  بوذري(

 هاي تربيتي در ديدگاه مالصدرا روش

هاي مختلف بـراي ايجـاد تحـول و دگرگـوني آگاهانـه در       ازمند روشتعليم و تربيت ني
هاي تربيتي براي نيل بـه كمـال    متربي است. مالصدرا خود به طور مستقيم به بيان روش

هاي تربيتي  توان با عنايت به آرا و نظريات وي روش نفس انساني نپرداخته است؛ اما مي
 را استنباط كرد.  

 ال حواس  هاي به كارگيري فع . روش1
شـود و هـر يـك از     از ديدگاه مالصدرا فعاليت ادراكـي نفـس از راه حـواس آغـاز مـي     

كه جمـع شـدن   معلومات و معقوالت يا مستقيماً از راه حس به دست آمده است و يا آن
ذات  ةادراكات حسي ذهن را براي حصول آن معلوم مستعد كرده است و نفس از ناحيـ 

هـا را تعقـل كنـد    راكـي از اشـياء خـارجي داشـته باشـد و آن     تواند اد خود (بالفطره) نمي
، هر قدر حواس ظـاهري،  لفانؤمزعم  به). 180، ص1372(مالصدرا به نقل ازابراهيميان، 

تر بـوده و ايـن امـر در     دقيقعمل خود را بهتر انجام دهند معلومات اوليه ذهن زيادتر و 
كلـي خواهـد داشـت.    ثير أتت و ابتكارات ذهني كميت و كيفيت اعمال نفساني و تركيبا
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هـاي   هايي براي تماس حسي مسـتقيم كـودك، بـا پديـده     تواند با ايجاد فرصت مربي مي
هاي خاص، مواجه نمودن وي بـا   طبيعي، تدريس مبتني بر عينيات، ايجاد شرايط و بازي

هـاي عملـي    وهطبيعت و افزايش توجه او به امور محسوس، همچنين بـا اسـتفاده از شـي   
هاي آموزشي در به ثمر رسيدن اين امـر مهـم    آموزش و درگير ساختن متربي در فعاليت

 نقشي موثر داشته باشد. 

 دهي تخيل جهتهاي پرورش و  . روش2

با توجه به آن چه در مورد قوه متصرفه يا متخيله در انسان بيـان شـد ايـن قـوه وظيفـه      
دارد و گاهي تحت نظر قوه واهمه به تجزيـه و   تركيب بعضي از صور به بعضي ديگر را

پردازد و گاهي تحت نظر عقل براي تركيب فكر و مقدمات  تركيب صور محسوسات مي
 ).  46-45، ص1370، مالصدرارود ( دليل و تشكيل قياس به كار مي

كـه راه بـه    شود و خيـالي  خيال مراتبي دارد؛ خيالي كه به سوي حقيقت رهنمون مي
شود. خالقيـت و قـوه تخيـل بـه هـم       برد و از مسير حقيقت منحرف مي م ميسوي توه

هايي تازه از حقيقت برسـد.   رسانند تا انسان به دريافت اند. هر دو به هم ياري مي وابسته
خالقيت يعني مواجه شدن با حقيقت و مواجه شدن با حقيقت يعني هـدايت خيـال بـه    

كه او را  شود). تخيل متربي بايد طوري هدايت 61 ص، 1387سمت حقيقت (سياحيان، 
از مسير حقيقت گمراه نگرداند. همچنين نبايد حالتي افراطي به خود گرفتـه و وي را از  

اهميـت بسـيار دارد از ايـن    هاي اوليه زندگي  واقعيات دور سازد. پرورش تخيل در سال
يي اسـت كـه زمينـه بـروز خالقيـت را بـراي       هـا  پرورش صحيح آن نيازمنـد روش  ،رو

 .  كندايجاد  متربي

 هاي پرورش قواي عقلي . روش3
رسـد.   جوهره و حقيقت نفس انسان با عقل و عقالنيت به منصـه ظهـور و كمـال مـي    

جوهر نفس از نظر ذات و فطرت خويش مسـتعد اسـت كـه بـه وسـيله عقـل نظـري        
ــه   راه ــد و ب ــال را بپوي ــيلة كم ــد   وس ــايي ياب ــات ره ــات و ظلم ــي از آف ــل عمل عق

 ).  302ص ،الف1366 ،مالصدرا(
نظام تعليم و تربيت بايد به پرورش بعد عقالني متربـي توجـه داشـته، او را در ايـن     

 هاي پرورش قواي عقلي عبارتند از:  مسير ياري نمايد. روش
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در مفهوم عام خود يعني هر نوع تالش ذهنـي بـراي   تفكر تقويت فكر و انديشه: 
اما در اصطالح منطقي يعني سير منظم و منطقي عقـل از   كشف مجهول و حل مشكل

). تـا  94، ص1372معلومات كلي موجود در ذهن به تحصيل يك مجهـول (هاشـمي،   
هـاي نظـري، آن هـم بـا اسـتفاده از       زماني كه نظام تعليم و تربيـت تنهـا بـه آمـوزش    

كنـد، فكـر و انديشـه متربـي      هايي همچون سخنراني، يادسپاري و. . . بسنده مي روش
كنجكاوانـه بسـياري در ذهـن    سـؤاالت  فعال نبوده و پرورش نخواهد يافت. كودكـان  

تـوجهي اطرافيـان بـه خاموشـي كشـيده       بـي از اوان كودكي به دليل متأسفانه دارند كه 
منـد بـه انديشـيدن بـار      عالقهز همان روزهاي آغازين كودكي شود. متربي را بايد ا مي

كنجكاوانه او زمينه الزم را براي تفكر او در مراحـل  سؤاالت دهي به  جهتآورده و با 
كـه  كند  مي) بيان 98-97، ص1372باالتر فراهم آورد. در تكميل اين مطلب (هاشمي، 

. ابتداي دوره استگري كودكان نشانه فعاليت تدريجي عقل اصوالً كنجكاوي و پرسش
در بنــابراين، نوجــواني شــكوفايي عملــي زمينــه تفكــر و اســتدالل و تحقيــق اســت، 

مرحله بايد حداكثر امكانات را در فعليت و توسعه اين اسـتعداد بـه كـار گرفـت      اين
ــا نظــم و  و ــب را ب ــأليف مطال ــه شــكت ــه دور از ابهــام و منطقــي و ب ل مســتدل و ب

 . كرد بيان خرافه
كننده، جستجوكننده و خواهنده باشند. الگـوي حـل   ال ؤسآموزان بايد  معلم و دانش

مسئله، يادگيري اكتشافي و پرورش تفكر انتقادي به صورتي كه متربـي بتوانـد بـه طـور     
دن يـا نادرسـت بـودن هـر فكـر و      ورزي، درست بـو  غرضصحيح و بدون سوگيري و 

تـر هسـتند    هـاي پـرورش تفكـر در سـطوح عـالي      اي را به نقد بكشد نيز از روش عقيده
 ).  153-135، ص 1383(بختيار نصرآبادي و نوروزي، 

تحصيل علم ودانش در منظر مالصدرا جايگاه خاصـي  علم آموزي يا كسب دانش: 
صـدرا  مالوساز عمـل اسـت    زمينهتطهير باطن و اي براي  گاه وي علم مقدمهددارد، از دي
كند و معتقد است: ندانستن علم و دانشي دليل بر انكار آن علـم و   را نفي نمي هيچ علمي

ــده دانســتن آن نيســت  ــي فاي ــه  ب ــي  فاًصــربلك ــا را نشــان م ــاداني م ــل و ن ــد  جه ده
 ).  45، ص1387احمدآبادي،  رشيدي(

توان گفت قرار دادن انسان در مسيري كـه در آن بـه    ا ميصدرمالدر تكميل سخن 
يابـد. هـركس از علـم بيشـتري      بين (حكمت) دست يابـد، ضـرورت مـي    راست علمي

 ،رو ايـن ورزي دارد. از  عقـل برخوردار باشد، در مقام شـناخت امكـان بيشـتري بـراي     
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). 207 ص، 1388شد (بـاقري،  ورزي در گرو آن است كه فرد از علم برخوردار با عقل
از جزئي اساس اصل اتحاد عالم و معلوم علم از وجود و ذات عالم جدا نيست بلكه بر

وجود اوست و به همين سبب افزايش علم و ادراكات جديد، باعـث وسـعت ديـد و    
نمايـد و بـدين ترتيـب نفـس تكامـل       ورزي را تقويـت مـي   عقـل آگاهي فرد شـده و  

الزم بـه ذكـر اسـت كـه علـم      رود.  يابد و درجه كمال وجودي او باال مي مي جيتدري
با عمل باشد و اگر علم با تزكيـه همـراه نباشـد چـه بسـا فـرد را       توأم  همواره بايد

 بكشاند.  گمراهي به
ز هاي شناختي خويش را به نحوي تحـت كنتـرل درآورد كـه ا    اگر انسان تمام تالش

كجروي در انديشه محفوظ بماند و در نتيجه به شناخت و بازشناسي امر مـورد نظـر راه   
و گسـتردگي   علمـي  ةاحاطـ يابد، به خردورزي در مقـام شـناخت دسـت يافتـه اسـت.      

كنـد كـه مـواد خـام بيشـتري بـراي تركيـب،         اطالعات، اين امكان را براي فرد ايجاد مي
گيري در اختيار داشـته باشـد و در نهايـت بـه      نتيجهو  مقايسه، تجزيه و تحليل، استدالل

 ).  1383زاده،  مهديتر دست يابد ( عاقالنهترو  شناخت عميق
تهذيب نفس انساني كه بـا تعـابير مختلفـي نظيـر      هاي تزكيه يا تهذيب نفس: روش

ي از اعمـال،  ا مجموعـه  :تطهير، تزكيه، رياضت، سلوك از آن ياد شده، عبـارت اسـت از  
بلكه عامل و ابزاري براي رفع موانـع   يستندهاو مجاهداتي كه به نفسه مورد نظر ن كوشش

هـاي مختلـف    و به شكل انسان و كمال خاص وي قرار دارند مياناند كه  هايي و حجاب
و  شـود  مـي هـذيب نفـس   تالي موجب عيابند؛ يعني گاه ترك اف سلبي و ايجابي تحقق مي
 ).  1، ص 1386، گاه انجام افعالي (نوروزي

هاي ميان نفس و حق، گذشـته از گـم كـردن سـمت و      مالصدرا در بحث حجاب
سوي حق و حقيقت و نواقص نفسـاني، مـال و مقـام، تقليـد و معصـيت را مـد نظـر        

ــرار ــي ق ــمت روش  م ــن قس ــد. در اي ــن     ده ــتن اي ــين رف ــراي از ب ــي ب ــاي تربيت ه
 شود:  مي توصيه ها حجاب

ـ  توان خود را در راه طاعت  اگرنفس تماميبخشش و تواضع:   ةهاي بدني و يا تهي
در حقائق حق الهي صرف نكند تأمل اسباب زندگي دنيا به كار گيرد و فكر خود را به 

آيـد   چه بـه حـس در مـي   در اين حال چيزي جز آناز حق و حقيقت دور خواهد شد. 
بـراي او اعتبـاري    ،دارد و چيزي جز با حواس ظـاهري دريافـت مـي    كند دريافت نمي

ها را هم مانند همـين محسوسـات و    ندارد. حتي اگر به فكر امور اخروي نيز بيفتد آن
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هـاي دنيـوي    مشغوليها و دل مال و مقام، دلبستگيپندارد.  ها مي جنس همين خوشي از
مـال بايـد بـا بخشـش از فـرد دور شـود، مگـر        ا مالصـدر دهند. به نظر  افزايش مي را
 ةنيز به انداز رهميحتي دزيرا ؛ نشودكه مورد نياز است تا دلش بدان مشغول  مقدار آن

 سازد.  را مشغول مي دلخود، 
از نظر مالصدرا خود شخص بايـد در مطالـب نظـر تحقيقـي داشـته و      مجاهدت: 

ه و تحليل شخصي به آراء مورد اتفاق و رايـج اعتمـاد نداشـته    بدون رسيدگي و تجزي
باشد. مالصدرا معتقد است كه مرد جوينده حقيقت و عاقل كسي است كه شخصـاً در  

و به مرتبه وضوح رسيده و شود صدد تفتيش و تحقيق برآيد تا حقيقت برايش آشكار 
ـ ةمشـكو اي در دلش بـاقي نمانـد (   هيچ گونه شبهه مالصـدرا  ). 13، ص 1345ديني، ال

هايي كه بيشتر مردمان تنهـا از راه تقليـد و يـا گفتگوهـاي      معتقد است عقايد وگرايش
انـد، بدسـت    هاي مختلف نوشته و به آنان القـاء نمـوده   روشمتعصبان مجادله آميز كه 

). 220، ص1371، الصـدرا مترين حجاب و پرده اسـت (  آورده و پيوسته برآنند، بزرگ
هاي سنتي تـدريس راه را   امروزه تعليم و تربيت در كشور با استفاده از روشمتأسفانه 

آمـوز شـكل    دانـش با انتقال اطالعات از معلـم بـه   معموالً بر تحقيق و تفحص بسته و 
تنها يـاد گرفتـه    آموز دانشتقليدي صرف بدون بررسي و تحقيق به خود گرفته است. 

مطالبي كه به او انتقال يافته را تكرار كند بدون آنكه با زندگي عملي او پيونـد داشـته   
مربي بايد شرايطي را مهيا كند كه متربي بـا راهنمـايي وي، خـود     ،باشد. بدين ترتيب

 كشف نمايد، ياد بگيرد و يادگيري ازحالت تقليد صرف بيرون بيايد. 
بلكه با توجه به قواي نفس حيواني شود  نميمين جا ختم اما معناي مجاهدت به ه

بدء ادراكـات و افعـال   . قوه حيواني كه مشود ميو انساني معناي رياضت را نيز شامل 
، قـوه ناطقـه را در   نشـود انسان است، اگر رياضت نكشد و فرمانبردار روح  حسي در

مـا اگـر قـوه عاقلـه او را رياضـت دهـد، از       آورد، ا اهداف حيواني خود به خدمت مي
اند بازداشته و آن را بر  تخيالت، توهمات و افعالي كه مهيج و محرك شهوت و غضب

كـه قـوه حيـواني     پس هنگـامي . كند ميكند مجبور  آن گونه كه عقل عملي اقتضاء مي
. رياضت نوعي مجاهده و كوشش كنند  مياز او پيروي قوا  همة ، شدفرمانبردار عقل 

  ).1077-1078، ص 1371، مالصدراها ( ها و خوشامد است به معناي منع خواسته
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داشتن اعتدال بـه معنـي مواظبـت بـر حـد وسـط در امـور از جملـه          گرايي: اعتدال
دارد. بـا توجـه    ترين تدابير تربيتي است كه دو حد افراط و تفريط در مقابل آن قرار مهم

كه وجود خود انسان متشكل از جسم و روح است، در اين زمينه اعتدال بـه معنـي   به اين
معطل نگذاشتن يك بعد و توجه به هر دو بعد جسم و روح است. به عـالوه مالصـدرا   

شوند از قواي شهوت  ها ميهايي كه نفس دچار آن ها و پليدي پستي معتقد است كه تمامي
ناشـي شـده اسـت و هريـك      كند، مياداره امور حياتي بدن را دبره كه و غضب و قوه م

ها (شجاعت، عفت و حكمـت) راه راسـت   اند، و ميانه آن تفريطداراي دو درجه افراط و 
سـط بـين   عدالت كيفيتي است كه از عفت كـه از حـد وا  ). 1083، صهمانخواهد بود (

شود و بين تفريط اين قوه كه از آن به خمـودي   افراط در قوه شهوي كه فجور ناميده مي
آيد و شجاعت حد واسط بين افراط قوه غضبي كه تهـور ناميـده    شود، حاصل مي ياد مي

و بين تفريط آن كه جبن نام دارد، قرار گرفته است و حكمت كه حد وسط بين دو  شده
ه جربزه و بالهت باشد، است و عدالت نيز از حد وسـط بـين   طرف قوه ادراك آدمي، ك

 شـود  مـي شـود، حاصـل    لم و انظالم كه از افراط بعضي قوا و تفريط بعضي پيـدا مـي  ظ
 ).91 ص، 1362، مالصدرا(

 لفانؤممعناي عدالت، منبع: 
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بـا توبـه چـاره كـرد. از نظـر      هاي ناشي از معصيت و گنـاه را بايـد    اما حجابتوبه: 
مظـالم   توبه يعني تصميم بر عدم بازگشت به گناه و پشيماني بر گذشـته و رد  ،مالصدرا

هـاي   تـا حجـاب   زيـرا  ؛كـه بـر آنـان تعـدي شـده اسـت      است  راضي نمودن كساني و
 شـود بدين طريق رفـع نشـود محـال اسـت كـه بـاب مكاشـفه بـر سـالك بـاز            معاصي

 ).  165ص  ،1365 ،مالصدرا(
توبه از نخستين مراحل و منازل سلوك عرفاني و معرفتي است كـه آن را سـاري در   

و اساسي در آمـاده سـازي نفـس بـراي     ثر ؤمزيرا نقشي  ؛دانند تمام مراحل استكمال مي
سلوكي داراسـت. از   پذيرش و تحقق مراتب باالتر كمال و درك حقايق منازل معرفتي و

 نويسد:   اين رو مالصدرا مي
خاموش » علم«و » توبه«انسان كامل كسي است كه آتش رذايل و نفسانيت را با آب «

 ).  193، ص1371، مالصدرا» (كه به جهان مجازات قدم بگذاردگرداند. پيش از اين

 لفانؤهاي تعليم و تربيت، منبع: م روش

 هاروش

 هاي پرورش حسروش

 هاي پرورش تخيلروش
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و  نـد كمربي بايد شوق وصول به حقيقت را در متربي ايجـاد   ،گفته پيشب بنابر مطال
همواره آن را زنده نگاه دارد. حقيقت عبادت، عـدالت و نـابودي وسـواس را بـراي وي     

ها راهنمايي نمايد. يك تربيـت صـحيح   و او را در رعايت و به كار بستن آن زدساروشن 
ا از آيينه دل زدوده، مسير حق و درست را به شـخص نشـان   هاي گناه ر تواند زنگاره مي

شناخت عوامل بازدارنده نفـس از   ،و هدف و جهت حق را به فرد بنماياند. بنابراين  دهد
 ها از صفحه دل متربي ضروري است.كمال وكمك به زدودن آن

 ني. شهود يا مشاهده حضوري و باط4
ن اشـارح مالصدرا به حدي حياتي است كه برخي از  ةفلسفجايگاه شهود و مشاهده در 

هـاي   حكمت متعاليه اساساً تحول بنيادين اين مكتب فكري را مرهـون كشـف و شـهود   
). در حقيقت نظام فلسفي 37، ص1، ج 1381دانند (جوادي آملي،  روحاني مالصدرا مي

منبع قرآن، برهان و عرفان است و در سير نفس به سـوي كمـال   مالصدرا متشكل از سه 
 ناديده گرفت.   توان نقش شهود را شايسته آن، نمي
هـاي بـاطني و    هاي اهل سير و سلوك پس از طي مراحلي از رياضت عرفا و انسان

شوند. نيل به اين علم شـهودي اختيـاري و بـا تصـميم      ظاهري واجد علم شهودي مي
درايي عقالني است. عقلي كه تا مرتبه قلـب ارتقـاء و اسـتكمال    انسان است. شهود ص

يافته و بر آستانه عرفان نائل شده است. چنـين شـهودي در لـوازم و مقـدمات يعنـي      
رياضت ظاهري و باطني و نيـز در نتـايج وآثـار نظـري، شـبيه شـهود عرفـاني اسـت         

از عقل عرفاني، طي كـردن  رتبه مبه اين رسيدن ). براي 5، ص 1380سعدي،  احمدي(
مراتب عقل نظري و عقل عملي، تحقق آنها و همچنـين تزكيـه نفـس بـراي متربـي و      

ست و بدون انجام آنها نيل به كمال شايسته نفـس انسـاني   ا راهيان اين طريق ضروري
و اين شود پذير نخواهد بود. البته فيض خداوند هم بايد شامل راهيان اين طريق امكان

 عادت نصيب هر كسي نخواهد شد. س
هاي بحث شده در ايـن قسـمت بـه     يك از روش در پايان الزم به ذكر است كه هيچ

رهنمـون   ،تنهايي قادر نخواهند بود نفس را به آنچه شايسـته و لياقـت اصـلي آن اسـت    
د. تربيت جسماني، پرورش حواس، پرورش تخيل و عقل، تهـذيب نفـس، شـهود و    نكن

همراه بـا ديگـري و در يـك جهـت قادرخواهنـد بـود نفـس را بـه         وحي همه با هم و 
كمال برسانند. همچنين بدون عنايت و فيض الهي تحقق اهداف، و به كارگيري  سرمنزل

 معنايي ندارد. ها روش
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 گيري نتيجهبحث و 

داشـته و   توان چنين نتيجه گرفت كه در ابتداي امر نفس جنبه مـادي  از آنچه گذشت مي
تدريج با ورود به مرحله بعد، تجرد يافتـه و از آالت و  ه از جسم انسان جدا نبوده ولي ب

يابـد تـا    گيرد. سير استكمالي نفس ادامـه مـي   اعضاي جسماني براي كمال خود بهره مي
 . شودو از جسم جدا  برسداينكه نفس به تجرد عقالني كامل 
جوهره خود كه  تا زماني كه ل او با فعليت عقلي است، در واقع انسانيت انسان و كما

را به مرحله عقل و عقالنيـت نرسـانده و هنـوز از مشـاهده حقـايق آن بـه دور اسـت،        
تـوان بـه مباحـث     انسانيت او به مرحله فعليت نرسيده است. با توجه به اين ديدگاه، مي

 رداخت.  هاي تعليم و تربيت پ تربيتي از جمله اهداف و روش
بـر  كيـد  أتاهداف غايي تعليم و تربيت در وهله اول بر پايـه تجـرد نفـس از مـاده و     

مرحله عقل بالمستفاد و عقل بالفعل است و در صورت نائل آمدن به اين مرحله، نفـس  
اي تعليم و تربيت نيز چنانچه  قادر خواهد بود به تصرف در عالم بپردازد. اهداف واسطه

تـا   و  باشـند  مـي تاي اهداف غايي و متمركز بر به تعـالي رسـاندن نفـس    بيان شد در راس
جايي كه امكان دارد جدا شدن فرد از بدن و عوالم مادي را ميسر سازند. همانگونـه كـه   

فـرد در پيمـودن مسـير     ةدهنـد  ياريبحث شد كليه قواي نفس نباتي، حيواني و انساني، 
پذير نيسـت و بـراي دسـتيابي بـه      امكانوصول به اين مقام براي هر كسي . البته اند كمال

و   از پديد آمدن جسم و ماده وجود آدمـي  پيشاين مقام بايد تدابير تربيتي خاصي حتي 
از همان زمان انعقاد نطفه در نظر گرفته شود و به تناسـب هـر مرتبـه از نفـس، دقـت و      

ترين خطا در هـر يـك از مراحـل زنـدگي      كوچك زيرا ؛حساسيت خاصي صورت گيرد
هاي صـحيح   اتخاذ روش ،رو اينتواند او را از مسير مطلوب كمال باز دارد. از  متربي، مي

هـاي تربيتـي مبتنـي بـر عـالم مـاده و        يابـد. در ابتـداي امـر روش    تربيتي ضرورت مـي 
زي براي مراحـل بعـدي و رشـد    سا زمينهمحسوسات و پرورش حواس متربي به منظور 

معطوف بـه بارورسـازي خـردورزي و تعقـل      هاي روشسپس  ،همه جانبه وجود انساني
همچون رشد تفكـر و پـرورش انديشـيدن، حـل مسـئله وكسـب دانـش از ضـروريات         

 هاي تربيتي صدرايي است.   روش
براي وصول به هرگز  ،ناگفته نماند كه رشد و پرورش حواس و تجربه و عقالنيت

تزكيه و تهذيب نفـس، و  ساية بر اين موارد در افزون كمال كافي نيست و انسان كامل 
مورد آخر متأسفانه آيد.  هاي خاص شهود و فيض خداوندي به اين مقام نائل مي روش
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اگـر  در حـالي كـه   ، گيـرد  تر مورد توجه قرار مـي در نظام تعليم و تربيت كشور ما كم
و بـه كشـف و   بـرود  اي با آگاهي و شناخت خود به دنبال حقيقت  متربي در هر زمينه

و پايدارتري صورت خواهد گرفت. مربيان و مؤثرتر تربيت او به طور  ،تحقيق بپردازد
هـاي   توانند در راستاي تحقق اهداف ارائه شده در ايـن مقالـه از روش   والدين آگاه مي
هايي مانند تزكيه نفس و شهود كه  و در حيطه روشببرند ن مقاله بهره پيشنهادي در اي

بيشتر جنبه فردي دارند و به انتخاب و اراده متربي وابسته است، از هـدايت و آگـاهي   
افـراد در سـپري كـردن سلسـله مراتـب      همـه  البتـه   بخشيدن به متربي غفلت نورزنـد 

ــه ايــن مقــام رســند و تعــ اســتكمال وجــودي بــه كمــال نمــي داد انــدكي از مــردم ب
اين بسته به كيفيت تربيت نفس هر انسان و نيز توجه و فـيض خداونـدي    و رسند مي
 متفاوت است.  افراد در

تربيت صدرايي بايد طوري سـامان يابـد كـه كليـه تـدابير را بـا ظرافـت و         ،بنابراين
هاي آموزشي و فرايند يـادگيري   بارور شدن فعاليتو براي  دهدتيزبيني مورد مداقه قرار 

هـاي   بـين سـاحت  تواند  مي اين رويكردآموزش و پرورش با روي آوري به . كندتالش 
و با شناساندن اهداف حقيقي هريك از دو بعد نفـس  ، توازن ايجاد نمايد وجودي انسان

يي بـراي وصـول بـه كمـال     ها ها را در انتخاب و كاربست شيوهو بدن به افراد انساني، آن
 وجودي و عقالني ياري دهد.
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، تهــران:  1، جنگــاهي دوبــاره بــه تربيــت اســالمي    )، 1388بــاقري، خســرو ( 
 مدرسه.  انتشارات

ــاعلي (   ــوروزي، رض ــنعلي؛ ن ــرآبادي، حس ــار نص ــا و  ،)1383بختي ــوزش، رويكرده آم
 ، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.  هاي جديد انگاره
هاي  پژوهش، »شناسي شناخت عقل در پرتو عقل و نقل انسان«، )1383اهللا ( علي بداشتي،

 .  42-17، ص19ش، كالمي -فلسفي
ــژاد، يحيــي ( بــوذري فصــلنامه  ،»تبيــين فلســفي وحــي از ديــدگاه مالصــدرا « ،)1386ن

 .  69-49، ص11، ش3، سپژوهشي انديشه نوين ديني-علمي

درآمدي بر تعليم و تربيت اسالمي، فلسفه تعلـيم و   ،)1386( پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 تهران: انتشارات سمت.  ،1ج تربيت،

ــد ( ــان، احمـ ــدرا )، 1387پهلوانيـ ــر مالصـ ــدن از نظـ ــس و بـ ــه نفـ ــم: رابطـ ، قـ

 . كتاب بوستان مؤسسه

 قم: اسراء. ،10ج ،تفسير موضوعي قرآن كريم ،)1381عبداهللا ( ،جوادي آملي

مباني فلسفي تعليم و تربيت و پيوند آن بـا زيبـايي    ،)1387رشيدي احمدآبادي، راضيه (
، پايــان نامــه كارشناســي ارشــد شناســي و تحــوالت فرهنگــي از ديــدگاه مالصــدرا

 فلسفه و كالم اسالمي، دانشگاه اصفهان.  -الهيات

ــه (  ــياحيان، فهيم ــري  « )،1387س ــت هن ــل در خالقي ــت تخي ــال ، »اهمي ــه خي ، آين

 . 62-60ص ،7ش
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عشق و نقش آن در تكامل وجودي انسـان از ديـدگاه احمـد     ،)1385صالحي، صغري (
، فلسـفه و كـالم اسـالمي   -الهيـات پايان نامه  كارشناسـي ارشـد،    ،غزالي و مالصدرا

 دانشگاه اصفهان.  

علـم الـنفس از ديـدگاه دانشـمندان      ،)1381صبحي قراملكي، ناصر؛ ايروانـي، محمـود (  
 ، تهران: انتشارات سنجش.  اسالمي

ـ هدالربوشـوا  ،)1360شيرازي، محمد بن ابراهيم ( دينصدرال ، ترجمـه جـالل الـدين    ةبي

 نشر دانشگاهي.  آشتياني، تهران: مركز 

زاده، تهـران: كـانون      ، ترجمـه رضـا رجـب   تفسير سوره سـجده  ،)1362( ________

 .انتشارات محراب

ه ، ترجمـ كسر اصنام الجاهليـه  ةعرفان و عارف نمايان ترجم)، 1365( ________

 محسن بيدارفر، تهران: انتشارات الزهرا. 

 بيدار.  انتشارات، قم: ج7، تفسيرالقرآن الكريم)، الف1366( ________

ــواهد  ،)ب1366( ________ ــوشـ ــالربـ ــران:   ةبيـ ــلح، تهـ ــواد مصـ ــه جـ ، ترجمـ

 سروش.   انتشارات

واجـوي، تهـران: موسسـه    ، تصحيح محمد خشرح اصول كافي ،)ج1366( ________

 مطالعات و تحقيقات فرهنگي.  

 ، ترجمه علويه همايوني، تهران: انتشارات همايوني. اسراراآليات ،)1367( ________

 ، ترجمه محمد خواجوي، تهران: انتشارات مولي.  مفاتيح الغيب ،)1371( ________

 ، تصحيح و تحقيـق عبـداهللا شـكيبا، تهـران: بنيـاد     المسائل ةباجو ،)1378( ________

 صدرا.    حكمت اسالمي

ـ  ةالعقليالمتعاليه في االسفار  ةالحكم ،)ق 1410( ________ ، بيـروت:  4، چج9، ةاالربع

 دار احياء العربي. 

، مقدمه هنري كربن، تعليق و تصحيح دكتـر فـائن   المشاعرق).  1420( ________

 التاريخ العربي، بيروت.  سسةمؤمحمد خليل اللبوني الطبعه االولي، 

ـ  ةالحكم ،)1981( ________ ـ فـي االسـفار    ةالمتعالي ، بيـروت: دار احيـاء   ج9، ةاالربع

 التراث العربي. 
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، مشـهد: المركـز المجـامعي    ةالسلوكيفي المناهج  ةالربوبيالشواهد  ،)1982( ________

 التاريخ العربي. ةسسؤمالنشر و 

، »صـدرا و معـاد انسـان در پرتـو حركـت جـوهري مال     مبدأ «، )1385اهللا ( تقرباني، قدر

 .  88-68، ص2، ش8، سقم پژوهشي دانشگاه فصلنامه علمي

دي آن با كليات فلسفه طبيعي صدرالدين و مباثير أت ،)1345الديني، عبدالمحسن (ةمشكو
 مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد.  ، شيرازي مالصدرا

علم النفس يا روانشناسي صدرالمتالهين ترجمه و تفسـير از سـفر    ،)1352مصلح، جواد (
 انتشارات دانشگاه تهران.   ، تهران:نفس كتاب اسفار

ــين (زاده مهـــدي ، معرفـــت، »عناصـــر خـــردورزي در تعبيـــر دينـــي  « ،)1383، حسـ

 .  52-43 ص ،78ش

نامـه كارشناسـي     پايـان ، ادراك عقلي از نظر مالصـدرا و مولـوي   ،)1385مهرابي، شهره (

 ارشد رشته فلسفه و حكمت اسالمي، دانشگاه اصفهان.  

فصـلنامه  ، شناسي او معرفتشناختي مالصدرا بر  نفسمباني تأثير «، )1386، ناصر (منيؤم
 .  128-111، ص24، شانديشه ديني دانشگاه شيراز

، عربـي  ابـن تهذيب نفس بر معرفت از ديدگاه مالصدرا و  ثيرأت ،)1386نوروزي، طاهره (

 .  دانشگاه اصفهاننامه كارشناسي ارشد،  پايان

، قم: مركز انتشـارات دفتـر تبليغـات    تربيت و شخصيت انساني ،)1372هاشمي، مجتبي (

 حوزه علميه قم.  اسالمي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


