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 :چکیده
شناخت انسان و آگاهی از ویژگیهای 

استخراج و تدوین او، منبع مهم  
اهداف تربیتی است وراهربد های علمی، 
فلسفی، دینی و عرفانی از مجله اساسی 

ترین وسایل شناخت انسان حمسوب می 
از اینرو، دز این مقاله به . شوند

منظور تدوین اهداف تربیتی در جامعه 
اسالمی، با رویکردی فلسفی ماهیت 

. انسان مورد بررسی قرار گرفته است
منظور، اندیشه های ابن  برای این

سینا، شیخ اشراق و مالصدرا با تکیه 
بر سه حمور ماهیت نفس، دالیل اثبات 

وجود نفس و رابطه نفس و بدن بررسی 
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شده است و الگوی نظری آرنولد 
بعنوان منطق زیر بنایی ) ١٩٩٤(گریز

این بررسی، مورد استفاده قرار 
در نتیجه بر اساس مبانی . گرفته است
اسی متفکرین موصوف، اهداف انسان شن

تعلیم و تربیت به تصویر کشیده شده 
ودر این زمینه افرتاقات و اشرتاکات 

 . آا به تفسیر بیان شده است
نفس، رویكرد هاي : واژه هاي اصلي

  فلسفي، داللت هاي تربیيت، ابن سینا،
  شیخ اشراق و مالصدرا

 مقدمه
با جواهباي متعددي مواجه مي  "انسان كیست"در پاسخ به سوال

 فیلسوفان، عاملان دیين و زیست شناسان، جامعه شناسان،. شومي
نوع  توجه به رشته ختصصي و مردم عامي هر كدام با

ن سوال ارائه مي متفاوتي به ایپاسخ هاي فعالیتهایشان، 
 . منایند

مطالعه دیدگاههاي  انسان،مهه جانبه ماهیت  شناختبه منظور 
اتكا به لیكن . تواند بعنوان گامي موثر حمسوب شودموجود مي 

منظري و غفلت از مناظر دیگر، تنها مي تواند روزنه حمدودي 
بعنوان مثال، اگر براي شناخت . را در باره انسان بگشاید

انسان فقط به یافته هاي علمي بسنده شود و مفروضات فلسفي و 
از ناقصي  شناختآموزه هاي دیين مورد بي توجهي قرار گريد، 

بدست خواهد آمدانسان  نه تنها براي تربیت  ،كه این شناخت 
انسان هدایت كننده خنواهد بود، بلكه ممكن است سفسطه آمیز 

.نیز باشد   

صرفا به اطالعات عامیانه  اگر در انسان شناسي،، یا اینكه 
تواند بفهمد از  مي در این صورت هر فرد تنها بسنده شود،



 در چه ،دنیا آمده است، اهل كدام شهر مادر به كدام پدر و
…سطح اقتصادي و .  مي باشد   

به عنوان یك فرد معتقد به مكتب آمساني،  مهچنني، ممكن است
 يفامدعي شومي كه پاسخ عامل دیين براي سوال انسان كیست،  ك

پاسخ عامل دیين به رغم كامل بودن یا درست در حالیكه . است
بوسیله قدرت  فرد داشته و حالت القاءممكن است بودن آن، 

این  فرد در این صورت،. عقالني خویش به آن نایل نگشته باشد
تاثري بنابراین ممكن است، . وامدار دیگران مي باشد پاسخ را

 . باشدموقيت و هدایت انسان   در شناختاین پاسخ 
رویكرد فلسفي به انسان به حلاظ اینكه نتیجه بر این اساس،  

 قالني انسان و عصاره چالشهاي ذهين او ميتراوشهاي فكري و ع
باشد، مهراه با سایر یافته هاي موجود درباره انسان مي 

تواند تا حد زیادي در شناخت انسان به ما هو موجود، مثمر 
از اینرو، هدف حمقق در این مقاله، تبیني نظرات . مثر واقع شود

مي  برخي از فالسفه اسالمي در خصوص انسان و كیفیات ذاتي او
نظر به اینكه گسرته مباحث موجود در قلمرو مفروضات  .باشد
و  به منظور حتدید موضوع ،بسیار زیاد است انسان شناسي يفلسف

نفس در خودشناسي و خدا شناسي، خنست  شناختبه دلیل امهیت 
و رابطه آن با بدن، با  ، دالیل اثبات وجود نفسنفسماهیت 

 ٣٧٠،٤٢٨( ابن سینا : توجه به نظرات سه فیلسوف اسالمي
–  ٥٤٩( ، شیخ اشراق)هجري –  ٩٧٩(و مالصدرا ) هجري ٥٨٧   ١٠٥٠ 

 مذبورآنگاه داللتهاي تربیيت مفروضات بررسي خواهد شد، ) هجري
  .استنتاج خواهد شد

: رویكرد ابن سینا به نفس   

  : نفسماهیت  -الف  



اعتقاد ابن سینا نفس جوهر واحدي است كه حقیقت انسان  به
انسان . باشد افعال خمتلف در انسان مي و مصدر دادهرا تشكیل 

ماده او  ،صورت تكوین یافته جسم طبیعي است كه از ماده و
انسان از  كه عامل ممیزه صورت او نفس است مهان بدن است و

پیش یعين  ،ث استحاد نفس خملوق و. مي باشدموجودات غري زنده 
 هر چند بعد از فناي بدن باقي است و از بدن موجود نبوده

به عبارت . جز به هنگام وجود یافنت بدن وجود مني یابد لیكن
دیگر نفس را آغاز هست ويل پایان نیست و نشانه حدوث نفس این 

زیرا اگر نفس بیش از . است كه جز به واسطه جسم متعني مني شود
یا  ،موجود باشد، از دو حال بريون نیست یا متعدد است بدن

نفس تا هنگامي كه جمرد در حالیكه . براي مهه اجسام واحد است
است ماهیيت است كه به چیزي ختصیص نیافته است و راهي براي 

. نیز وحدت هم مورد قبول مني تواند باشد تعدد آن نیست و
شان نیست بلكه به زیرا متایز اشخاص از یكدیگر تنها به ابدان

).  ١٣٧٥ ،ملكشاهي(نفوسشان هم هست   

هم  نفس هم در هنگام حدوث وعالوه بر این، به نظر ابن سینا 
روحانیه احلدوث و روحانیه ( در بقا روحاني و جمرد است 

بدن به عنوان . نداردنفس تقدم وجودي به جسم  یعين،. )البقاء
زماني كه جنني  و نقش ایفا مي كند شرط تكوین و پیدایش نفس،

بنا به تعبري . دماغ شد، نفس ناطقه افاضه مي شود صاحب قلب و
فلسفي، بدن زمینه ساز و علت اعدادي پیدایش نفس است نه علت 

نقش علي  ،نفس در سلسله علل اجيادي ،بنابراین بدن. مادي آن
در حدوث و هم در بقاء حقیقيت كامال نفس انساني هم  و ندارد

  ).١٣٣: ١٣٦١ دكور،م(   روحاني است

در عبارات اخري، ابن سینا ضمن تاكید بر متایز جوهري نفس و 
بدن از یكدیگر، روحاني بودن نفس و امهیت دادن به نقش نفس 



در برتري انسان بر سایر خملوقات، به ویژگي حادث بودن نفس و 
. نقش مهم بدن در حدوث آن معتقد است  

ئم به ذات، چون جوهر و نفس جوهري است قامهچنني به نظر او، 
بدین معين كه هر چه جوهر نیست عرض . عرض با هم متناقضند

اعراض نیست، به  پس اگر بتوانیم اثبات كنیم كه نفس از ،است
شاید خنستني چیزي كه از نفس . تبع ثابت كرده امي كه جوهر است

نفي عرضیت مي كند این است كه او كامال از جسم مستقل است و 
مني تواند بدون نفس  جسمبه عبارت دیگر، . تاج استجسم بدان حم
نفس بدون  يلزیرا نفس مصدر حیات و حركت اوست و ،موجود باشد

دلیل این امر آنكه چون نفس از جسم جدا شود . حیات داردجسم 
در حالیكه  . و به صورت اسكليت در مي آید. جسم تغیري مي یابد

صعود مي مناید و زندگي نفس پس از جدائي از جسم به عامل علوي 
 مني تواند عرضي از اعراض جسم باشدنفس  پس. را ادامه مي دهد

 ).  ١١٧: مهان( 

با نظر به مطالب ذكر شده مي توان اذعان منود، اگرچه ابن 
سینا به نقش كلیدي بدن در حدوث نفس قائل است، لیكن ادامه 

نظر در حالیكه به . حیات نفس را منوط به وجود بدن مني داند
.او، حیات  و حركت بدن بدون نفس امكان ندارد  

بنابراین، ابن سینا نفس را به معناي مبدا حركت مي داند و 
مهه كائنات را واجد این موهبت دانسته و براي آن شقوقي قائل 
است كه عبارتند از نفس فلكي، نفس نباتي و نفس حیواني و در 

مرتبه اعلي به نفس انساني قائل است كه از قدرت اختیار و 
. كلي را ادراك منایدتعقل برخوردار است و مي تواند امور 

تفاوت افعال در انسان بر تنوع نفوس كه مبادي آن  نوع و
).١٩: ١٣٧٤هامشیان،( افعالند داللت مي كند  



نفس ناطقه با مرگ نابود مني ابن سینا معتقد است  در نتیجه،
حیواني، با مرگ بدن  شود، اما قواي دیگر یعين قوه نباتي و

ساد نفس ناطقه آن است كه علت عدم ف. روند مي        از بني
كمال نفس ناطقه، تصور صور معقوله است و این تصور به وسیله 
اتصال به عقل فعال حاصل مي شود و اشتغاالت بدني، مثل فكر، 

بنا . شوق، مانع اتصال او به عقل فعال است شادي و حزن،
از بدن مفارقت حاصل كند، به طور  براین اگر نفس ناطقه

یعين عقل فعال متصل مي شود و هر چیزي كه  دائمي به مكمل خود
. نابودي در امان است به مكمل خود متصل باشد، از فساد و

نباتي با موت انسان از بني مي  اما اینكه قواي حیواني و
روند، به این دلیل است كه آا فعل خاص خود را بدون بدن مني 

با پس  ،توانند اجنام دهند و هیچگاه از بدن جدا مني گردند
چرا كه هر شئي قائمي كه فعلي نداشته باشد . موت آن مي مريند

، اعرايف(معطل خواهد بود و در جهان هسيت هیچ چیز معطل نیست 
١/٢٥١: ١٣٧٧ (.  

در اینجا ابن سینا با ارائه شقوق نفس، منظور خویش را از 
یعين، فقط نفس ناطقه است كه مي . ابقاي نفس تصریح مي مناید

.مرگ و بدون بدن به حیات خود ادامه دهدتواند بعد از   

بطور كلي، از نظر ابن سینا نفس حقیقت وجودي انسان، عامل 
ممیزه انسان از موجودات هتي از حیات، خملوق و حادث، روحاني 

در حدوث و بقا، قائم به ذات، مبدا حركت، داراي شقوق 
متعدد، مدرك صور معقوله به سبب اتصال به عقل فعال و 

. یر مي باشدفناناپذ  

:دالیل اثبات وجود نفس  -ب  



در میان  «ابن سینا در اثبات وجود نفس اظهار مي مناید، 
اجسام، دسته اي را مي بینیم كه تغذیه و تولید مثل و حركت 
و اراده دارند  و این امور براي این دسته اجسام، از جهت 
جسم بودن نیست و گر نه باید مهه اجسام در این خواص شریك 

پس در ذات این اجسام، براي این كارها مبادي دیگر . باشند
ارهائي است كه پیوسته به یك هست و باجلمله آنچه مبدا صدور ك

ج نیست و از روي اراده است، آنرا نفس مي نامیم، این لفظ 
براي این شیئ، از حیث ذات و گوهر آن اسم نیست بلكه از جهيت 

: ١٣٦٣ابن سینا، ( »است كه مبدا این كارها به مشار مي آید
٩ .(  

در این عبارت، ابن سینا از طریق مقایسه اجسام با یكدیگر و 
اینكه بعضي از آا از قدرت زاد و ولد و حركت اراده 

برخودار ند، درحالیكه دیگران چنني نیستند، به وجود عنصر 
.مهمي به نام نفس پي مي برد  

ابن سینا براي اثبات وجود نفس در برخي عالوه بر این مطلب، 
مطرح كرده است كه از مجله دیگري را نیز  دالیل ،از آثار خویش

: د ازآا عبارتن  

در انسان آثاري ظاهر مي : ١برهان طبیعي سایكولوژي -١
شود كه اگر به وجود نفس اعرتاف نكند قادر بر تفسري آا 

حركت بر . یكي از این آثار حركت و دیگري ادراك است. نیست
و آن در اثر فشاري است كه از  ٢دو نوع است یكي حركت قسري
در مي آورد و آن را به حركت  و خارج بر جسم وارد مي شود

یكي آنكه به . دو قسم است دیگر حركت غري قسري كه خود بر
سقوط سنگي از باال به پایني  مثل. مقتضاي طبیعت حاصل مي شود

                                                             
psychology  - ١  

  غري ارادي -٣



انسان كه بر روي  مثلو دیگر آنكه خالف مقتضاي طبیعت است 
زمني راه مي رود، در حالیكه سنگیين جسمش او را به طرف سكون 

زي است كه بعضي از موجودات از آن اما ادراك چی. مي خواند
بعضي نیستند در این صورت باید موجودات مدرك  برخوردارند و

پس به نظر . قوه اي افزونرت از موجودات غري مدرك داشته باشد
ادراك مي شود،  ابن سینا آن نريویي كه منجر به ظهور حركت و

 ). ١١٨: ١٣٦١ ،مدكور( نفس نام دارد
ي مهم حركت ارادي و شعور و ادراك، به عبارت دیگر، دو ویژگ

و متمایز بودن خملوقات از این حیث، دلیل متقين براي وجود 
 نفس 

است كه منجر به حتقق این افعال در بعضي از  موجوداتي كه 
.    برخودار از نفس مي باشند، مي گردد  

 

به نظر ابن سینا هیچ : و وحدت اعمال نفساني” من” اندیشه -٢
و هیچ تصدیقي پیداتر از تصدیق به ” من”ت تصوري از دریاف

چون انسان در كاري او معتقد است، . توان یافت هسيت خویش مني
فرو رود به ذات خود استحضار دارد تا آجنا كه مي گوید من 

در این حالت از مجیع اجزاء بدنش . چنان كاري كردم چنني و
ه از غافل است، پس آنچه بالفعل معلوم است غري از چیزي است ك

 آن غفلت شده، بنا براین  ذات انسان مغایر بدن اوست
).  ٣٥: ١٣٨١ایرواني و صبحي قراملكي، (  

قواي نفساني انسان  به نفس و” من” به نظر ابن سینا   -٢
اعمال  كه به عنوان عامل نريومندي است كه  بر .مربوط مي شود

 به عبارت. به آا انسجام مي خبشد رفتار انسان حاكم است و و
دیگر دیدن، شنیدن، بوییدن، چشیدن، راه رفنت، سخن گفنت، 



مهه این .  .  .  غمگني شدن و اندیشیدن، خیال كردن، خوشحال و
تباین ها برگرد یك مركز ثابت مي چرخند كه آن نفس  تنوع و

 ). ١/٢٥٣: ١٣٧٧، اعرايف( نام دارد
به روایيت دیگر، ابن سینا معتقد است، از این حیث كه  -٣

یا  "من"تنوع رفتاري خویش را به امر واحدي به نام  بشر مهه
مي دهد به امر مغایر  و متفاوتي از بدن  نسبت  "خودم"

اشاره مي مناید، كه مهان نفس مي باشد، كه منجر به احساس 
 . وحدت و یگانگي در وجود انسان مي شود

درست مهان  معتقد است انسانابن سینا : برهان استمرار -٤
 حيت بسیاري از آنچه را كه بر ،بوده شه عمركه در مه كس هست

در این شكي  و است مستمر و ثابت وا، ددار به یاد ،گذشته او
مي  و او مهیشه در حال حتلیل و نقصان است انساننیست ويل بدن 

چیزي بر  هآنچه در آغاز بود ش ازاز بدن طي ساهلاكه در  ددان
در متام این مدت به بقاي ذات خویش  اوويل . جاي منانده است

: ١٣٦١مدكور، ( و در متام عمر نیز چنني خواهد بود  هست معرتف
١٢١ .( 

به عبارتي دیگر، انسان در طول زندگي و در مراحل  -٥
رشدي خویش از كیفیات متفاوتي برخودار بوده و تغییريات 

بسیاري در ابعاد خمتلف شخصیت او از قبیل بعد بدني، بعد 
اتفاق ... ، بعد عاطفي، بعد اخالقي، بعد اجتماعي، و عقالني

با این وجود، ماهیت وجودي او مهان است كه از تولد . مي افتد
 ابن سینا بدن مهیشه در معرض زیادت ویعين به نظر . بوده است

تشكیل یافته كه مهگي آن دستخوش تغیري  از عناصري نقصان است و
این دگرگوني ها ثابت مي  با این حال آنچه در متامي. حتولند و

  .استماند، نفس 
ابن سینا در توضیح : هوا انسان پرنده یا معلق در -٤ -٦

كند،  هوا اشاره مي این دلیل به مثال فرضي انسان معلق در



انساني كه با هیچ چیز اصطكاك و متاسي ندارد و چنني كسي با 
وجودي كه او احساس . چنني حاليت در موجودیت خویش شك مني كند

بنا براین . عمق است عرض و طول و مي كند جمرد از مكان و
از موجودیت خود هرگز در نتیجه حواس یا از طریق  تصور او

با  پس باید از مبدٌا دیگري كه غري از جسم است و. جسم نیست
ایرواني  ( بوده باشد و آن نفس است ،جسم مغایرت كامل دارد

 .)٣٧: ١٣٨١و صبحي قراملكي، 
ابن سینا در مثال مذكور، براي اثبات وجود نفس حاليت را  

 نفس خویش را فرض منوده  است كه انسان هیچ چیزي جز ذات و
  .ادراك مني كند

: بدن رابطه نفس و -ج  

تصريف  نفس حقیقيت جمرد است كه تعلق تدبريي و به نظر ابن سینا،
اینكه به یعين نفس بعنوان یك حقیقت جمرد بر . به بدن دارد

به عبارت . عملي برسد نیاز به بدن دارد استكمال علمي و
حتریكي اجنام دهد،  كه كارهاي ادراكي واین دیگر نفس براي

جنبه هاي دو گانه وجود  بدن نفس و. احتیاج به بدن دارد
 انسان هستند كه در یكدیگر تاثري متقابل دارند به حنوي كه

افعال بدن است و بدن  مدبر و تنظیم كننده حیات و نفس مصدر
استقالل نفس  آمادگي بدني نیز شرط وجود و مبدأ وحدت و و

به خاطر آن  نفس از آغاز وجود وابسته به بدن بوده و. است
براي اجنام كارهاي خود بدن را به خدمت مي و  خلق شده است

.)٢٨: ١٣٨٠،بين مجايل و احدي(بدان متكي مي شود  گريد و  

ت تًثر نفس از بدن یا تًثري بدن در بیان كیفی ابن سینا در
چون انسان چیزي را بوسیله یكي از حواس  معتقد است،نفس 

ظاهر احساس مي كند یا در خیال آورد یا آرزو كند یا از 
خدمه  قوا و پیوندي كه میان نفس و چیزي خشمگني شود عالقه و



 هیئيت را در نفس پدید مي آورد، بدین ترتیب حاالت بدن و است،
 بدي در نفس تًثري منوده و خوشي و ات از نشاط و عذاب وبدنی

( بوسیله مهني افعال بدني  نفس نیز متًثر و منفعل خواهد شد 
.) ١٣٧٥ملكشاهي،   

بدن رابطه تدبريي  نابراین به عقیده ابن سینا رابطه نفس وب
 این نفس بدون و بدن  ابزار نفس است یعين از سویي. است

و از سوي عملي نایل شود  ابزار مني تواند به استكمال علمي و
نكته حائز توجه . دیگر بدن موجب هسيت، تعني و تشخص نفس است

در اینجا، امهیيت است كه ابن سینا براي بدن، حاالت  و سالمت 
.آن و تاثري این امر در تكامل نفس قائل مي باشد  

:رویكرد شیخ اشراق به نفس  

  : نفسماهیت  -الف
شیخ اشراق در مباحث گسرتده اش راجع به نفس، بیش از  -٧

آنكه دربند مشردن قواي نفساني باشد به این توجه دارد كه 
بگوید كه  وضع رقت باري را كه نفس دچار آن شده نشان دهد و

متوجه جایگاه اصلي  یادآوري گذشته، نفس را چگونه باید با
 آن جایگاه قرار دهدخویش سازد و آن را در مسري بازگشنت به 

با این وجود، شیخ اشراق در برخي اوقات  .) ٨٧: ١٣٥٤نصر، (
 . به توضیح و تفسري در باره ماهیت نفس مي پردازد

معتقد  را حادث مي داند ونفس  شیخ اشراقبطور كلي،  -٨
به نظر او، نفس قبل از . بدن با هم حادث مي شوند است نفس و

چرا كه اگر نفس قدمي بود مي بایست یا  ،بدن وجود نداشته است
زیرا كه اگر . یا متعدد، كه هر دو فرض حمال است واحد باشد و

كه آنان نفوس انسان  نفوس بیش از بدن متعدد بودند از جهيت
را تشكیل مي دهند، باید حقیقت مشرتكي داشته باشند و از نوع 

است فرض دوم اینكه نفس واحد باشد نیز باطل . واحدي باشند



اگر امري  و. چرا كه با پیدایش  ابدان، نفس باید قسمت شود
قسمت پذیر باشد آن امر مادي خواهد بود و این حالت حمال 

بودن  دلیل دیگر بطالن واحد. چون نفس امري جمرد مي باشد است،
نفس این است كه اگر در ابدان مهه مردم یك نفس تصرف كند، در 

درحالیكه  ،اند مهه بداننداین صورت باید هر چه فردي مي د
نفس مني تواند بیش از بدن موجود باشد  بنابراین،. چنني نیست

 ١٣٥٥ سجادي، ( با هم حادث مي شوند) بدن نفس و(بلكه آنان 
  .) ١٠٣: ١٣٨١و ایرواني و صبحي قراملكي، ١:

مهان گونه كه مالحظه مي شود در خصوص حادث بودن نفس و ذكر 
 . ن سینا با یكدیگر اتفاق نظر دارندعلل آن، شیخ اشراق و اب

براي نفس مني توان فنا  به نظر شیخ اشراقعالوه بر این، 
زیرا علت او كه عقل فعال است جاوید است، . تصور منود

دائم ) عقل فعال(به خاطر دوام علت ) نفس ( بنابراین معلول 
و دیگر اینكه نفس منطبع در حملي نیست كه اگر . مي ماند باقي
بعنوان مثال . ل را هیًتي دیگر حاصل شود نفس زایل گرددآن حم

نفس مهچون آب نیست تا با گرم كردن بیش از حد آن، صورت آب 
دیگر اینكه . به هیًت خبار در آید از دست دهد و بودن خود را

از بطالن جسم، نابودي نفس  جوهر نفس مباین با جسم است و
س به بدن قطع مي شود صرفًا با مرگ، عالقه نف، و نتیجه مني شود

:١٣٤٠، سبزواري( :  ١٣٨١ایرواني و صبحي قراملكي،  و ٨٦ 
١٠٤.(  

: دالیل اثبات وجود نفس -ب   

ذكر براهیين كه  شیخ اشراق براي اثبات وجود نفس عالوه بر
برهاني اشراقي  ،مشائیان از مجله ابن سینا استدالل كرده اند

وي علم حضوري . كند ارائه مي” خود آگاهي حضوري”به نام  
یقیين  خطا ناپذیر و كه علمي مستمر، ثابت، نفس را به خود



صور علمي باشد،  ناشي از مني تواند علم حصويل و و هرگز  است
 خود هویداست و نفس مهواره بر. برهاني بر وجود نفس مي داند

. منزه است ،جسمانیات كه سراسر حجاب و غفلت است از جسم و
بات نفس، عالوه بر براهني فلسفي به آیات شیخ اشراق براي اث

مربوط به حیات، روزي خوردن و شادماني شهیدان در نزد 
دمیدن اهلي در نفس  و از عامل امر بودن روح و  3خداوند
.  )٨٨/ ٢: ١٣٧٩، و دیگران هبشيت( استشهاد مي كند 4ناطقه  

را مبين بر ) ص(مهچنني در استناد به روایات، سخن پیامرب اكرم 
به معناي هركس خود را بشناسد " من عرف نفسه فقد عرف ربه" 

نفس دانسته بي گمان خداي خود را شناخته است شاهدي بر جترد 
.)١٠٥: ١٣٨١ایرواني و صبحي قراملكي، (است   

به نظر مي رسد به این دلیل شیخ اشراق روایت مذكور را 
ي گواهي بر جترد نفس مي داند كه، اگر نفس امري مادي بود من

توانستیم از طریق شناخت آن، رب را كه امري جمرد و روحاني 
بنابراین نفس امري از جنس رب، یعين جمرد  و . است، بشناسیم

.  روحاني است  

 

: رابطة نفس و بدن : ج    

شیخ اشراق رابطه تدبريي و ابزاري صرف را میان نفس و بدن 
شوق به یعين  ،مني پذیرد و اساس رابطه آن دو را رابطه شوقي

نفس ناطقه براي نیل به كمال از طریق . كمال مناسب مي داند
افعال به بدن و اعضاي آن حمتاج است و بدن براي اداره شدن 

                                                             
 ١٦٨و  ١٦٩آل عمران آیات  -٥
  ٨٤اسرار آیة  -٦

   



پس نفس و بدن براي نیل به كمال . به نفس ناطقه نیازمند است
مناسب مهدیگر را یاري مي كنند و نیز بر یكدیگر تأثري مي 

  .)٨١: ١٣٤٠ ،سبزواري (گذارند

وجود نور مدبر، یعين نفس ناطقه در به نظر شیخ اشراق، 
كالبد از مستدعیات و مطلوبات كالبد است و بدین جهت نفس با 

كالبد خود الفيت تام دارد و بوسیله آن مهه افعال خود را 
  .)١: ١٣٥٥ ،سجادي ( اجنام مي دهد

تصور مي رود، منظور از رابطه شوقي رابطه اي كه از عالقه و 
یعين به نظر شیخ اشراق از آن . میل به یكدیگر نشئت مي گريد

جائیكه نفس و بدن مهكاري با یكدیگر را ابزار رسیدن به كمال 
. خویش مي دانند با رضایت خاطر به هم مساعدت مي منایند  

به واسطه روح  تدبري نفس ناطقه ،شیخ اشراق معتقد است
به نظر او از آجنا كه روح انسان در كمال لطافت . حیواني است

مني تواند بدون  ،زمان و ماده جدا است ،و جترد است و از مكان
بر این اساس بني روح و بدن، . براي جسم تدبري كند ،وساطت

توسط ناطقه واسطه اي به نام روح حیواني وجود دارد و نفس 
نفس نیز هر چند ذاتًا جترد دارد ويل . بدن را هدایت مي كندآن 

از نظر فعل وابسته به بدن است و فعلیت یافنت و تكامل قطعي 
هر چه انسان بیشرت . آن تنها از راه تعلق به بدن میسر است

در هتذیب نفس بكوشد و خویش را از مشاغل مادي و حجاب تن 
( عي نزدیك تر مي شود رهایي یابد به مهان مقدار به حیات واق

  .)٣٠: ١٣٧٥ ،هبشيت

: رویكرد مالصدرا به نفس   

:نفس ماهیت الف   



موجودي مادي و حادث از ماده  ،به نظر مالصدرا نفس در آغاز
نفس در هنگام حدوث  ،و منطبع در ماده است و به نظر او

موجودي جمرد، مباین با بدن و صادر از عامل علوي نیست زیرا 
یك صورت طبیعي است نظري صورت طبیعي  ،حدوث نفس در اوایل

حفظ و نگاهداري ماده است  ،معدني كه وظیفه آن در این موقع
پس  ،و پس از اندكي به كار نشو و منا و تولید مثل مي پردازد

نفس  ،داراي قدرت حس و حركت مي شود و در متام مدارج نامربده
ن كه گاهي نريوي جسماني و قوه اي حادث از بدن و منطبع در آ

ويل . از آن نريو به نفس نباتي و نفس حیواني تعبري مي شود
اطالق عنوان نفسیت به نريوي مذكور هنگامي است كه داراي قوه 
تفكر و با لفعل صاحب عقل عملي مي گردد و این موقع، آغاز 

و این . احراز عنوان نفسیت و نیل به اولني مرتبه جترد است
بر آن صدق مي كند كه به مرتبه تا زماني ) نفسیت ( عنوان 

كامل جترد نائل نگردیده است زیرا پس از احراز مقام جترد 
كامل عقالني، عنوان نفسیت و تعلق به بدن از آن سلب مي گردد 

 و در این هنگام، عقل جمرد و مستقل در ذات و فعل خواهد بود
. )٨٧: ١٣٨١ایرواني و صبحي قراملكي، (  

نفس از نظر مقامات و « ؛: گویدمالصدرا در این باره مي 
درجاتي كه ممكن است در طول ساهلا بدان نایل شود، داراي دو 

نفس در . مرحله است، یكي مرحله ابتدایي و دیگري مرحله ایي
مراحل ابتدایي، جوهري است كه دوش به دوش ماده، راه كمال و 
مراتب ارتقاء را مي پیماید و هرگز از تعلق به ماده، رهایي 

دا مني كند و بدین جهت باید گفت كه تعلق به ماده جزء پی
ماهیت و حقیقت نفس است، مادامي كه عنوان نفسیت براي او 

مصلح، (» باقیست و هنوز به مرتبه ایي روحانیت نرسیده
٢/٨: ١٣٥٢ .(  



از بیانات اخري بر مي آید كه، مال صدرا قائل به وابستگي 
در حركت به سوي كمال،   وجودي نفس به بدن در ابتداي ظهور و

استقالل تدرجيي نفس از بدن در ادامه تكامل، و بي نیازي نفس 
. از بدن در هنگامي كه به مقام روحانیت برسد، مي باشد  

فس ناطقه در ذات و جوهر بنابراین، بنا بر نظر مالصدرا، ن
تغیري  لاخویش یك موجود ثابت نیست بلكه جوهر نفس دائمًا در ح

بطوریكه به تدریج از پست ترین درجات  .و حتویل مي باشد
چون نفس مانند . مي یابد جوهري به عايل ترین مراتب ارتقاء

سایر موجودات در حد جوهر خویش كامل نیست این خود دلیلي بر 
این است كه نفس در آغاز امر، حادث به حدوث بدن و مولود از 

از  پس. م و مهراه با آن استماده است و در حتول و تبدل مهگا
اعتقاد به اینكه نفس ناطقه از خنستني مرحله نظر مالصدرا، 

جمرد از ماده ، واحد يتعلق به بدن تا آخرین مراحل بقاء جوهر
، اعتقادي مردود است زیرا در )نظر ابن سینا(است  و ثابت

نفس موجودي است عاري از هر گونه كمال و سپس به  ،آغاز امر
كمال و طریق استكمال را مي پیماید تا آنگاه كه  تدریج راه

به مرتبه عقل بالفعل نائل شود و با عقل فعال مستعد 
.) ٨٩: ١٣٨١ایرواني و صبحي قراملكي،(گردد  

نفس مهواره در معرض  مالصدرا معتقد است به عبارتي دیگر،
تغیري و انفعال و تأثري باقي است مگر زمانیكه به مرتبه جترد 

او در این باره اظهار . گردد و مبدل به عقل حمضكامل برسد 
در هر حال، نفس تا قبل از نیل باعلي درجات « : مي مناید

روحاني، صورتي است جسماني  كه در ماده بدن نباتي، حیواني 
و انساني متصدي اجنام یك سلسله افعال و اعمايل از حتریكات و 

ید و توانست ويل وقيت كه به مقام شامخ جترد رس. ادراكات است
اعمال و افعال و آثار خویش را بدون استعانت به آالت بدن و 



وسیله ماده اجنام دهد، در این حال از مست نفسیت و عنوان 
نفسي خارج گشته و بصورت عقل حمض وارد در سلك عقول جمرده مي 

گردد و آنگاه زماني فرا مي رسد كه كلیه اعمايل را كه سابقا 
داد اینك به نريوي فطري خویش عمل مي  بوسیله ماده اجنام مي

)٩/ ٢: ١٣٥٢مصلح، (» كند  

از نظر مالصدرا نفس ناطقه انساني كه صورت بر این اساس، 
 "البقاء مانیه احلدوث و روحانیهسج"ذات و حقیقت انسان است 

یعين نفس از نظر حدوث و تصرف و تدبري جسماني است ويل در  ،است
نفس در بدن، جسماني و حمتاج  تصرف. تعقل و بقاء روحاني است

به استعمال آالت جسماني است ويل در تعقل كلیات و تعقل ذات 
خویش و تعقل علت و سبب وجود خویش روحاني و بي نیاز از آلت 

  .)٣٠٥ :١٣٧١ ،نصري( و واسطه جسماني است 

نفس پس از جترد كامل و عالوه بر این، به عقیده مال صدرا، 
به عبارت دیگر نفس در . مهواره باقي استنیل به مرتبه عقالني 

مانند طفل است كه در آغاز تكوین نیازمند حملي به  ،آغاز امر
مرتبه كمال صوري رسید  هنام رحم است ويل در اواخر حال كه ب

از آن حمل بي نیاز گشته و عازم انتقال به عامل دیگر خواهد 
شود،  پس مهانطور كه فساد رحم منجر به زوال مولود مني. شد

از طرف دیگر علت . نفس خنواهد شد زوالفساد بدن نیز منجر به 
. نفس، بدن نیست كه با زوال آن نفس نیز نابود شود فاعلي

موجودي قدسي و روحاني و جمرد از ماده است  ،علت فاعلي نفس
كه  ،این موجود قدسي را عقل فعال مي نامند يكه فالسفه اسالم

 ١٣٥٦ ،مصلح ( واره باقي استخود خملوق خداي سبحان است و مه
:١(.  

با نظر به مطالب اخري، مي توان استنباط منود كه به نظر 
مالصدرا نفس در و قت ظهور، جوهري جسماني و مادي دارد در 



هنگام حركت در مسري كمال، جوهري مادي و روحاني به خود مي 
گريد و در هنگام كمال، جوهري جمرد و متاما روحاني پیدا مي 

بنابراین، نفس در ابتداي ظهور و در  ادامه راه به  . كند
شدت وابسته و حمتاج بدن مي باشد به گونه اي كه بي حضور آن 
قادر به  ادامه حیات نیست، ويل در هنگام ارتقاء كامل، از 

بدن بي نیاز مي شود و از طریق اتصال به عقل فعال، بعد از 
.  دمرگ و نابودي بدن به حیات خویش ادامه مي ده  

: دالیل اثبات وجود نفس -ب  

در بیان دالیل وجود نفس و اینكه آن نه جسم است و نه مقدار 
مالصدرا در كتاب اسفار  ،و نه صورتي كه در مقدار منطبع گردد

دو  ،به یازده مورد اشاره كرده است به حلاظ رعایت اختصار
: مي شود  ذكرمورد آن   

كل اول قیاس است كه از این دلیل به صورت ش: دلیل اول  - ١
این است كه ) صغراي قیاس(مقدمه اول  ،دو مقدمه تشكیل یافته

یعين علم به ذات خود  ،ما مي توانیم ذات خود را تعقل كنیم
این است كه هر كسي هر ) كرباي قیاس ( مقدمه دوم  ،پیدا كنیم

. ذاتي را تعقل منود حقیقت آن ذات براي او حاصل مي گردد
از این . ت است از حصول ماهیت معلوم براي عاملزیرا علم عبار

كه ذات خویش را تعقل  دو مقدمه نتیجه مي شود كه ما هنگامي
. ماهیت و حقیقت ذات ما براي ذات ما حاصل مي شود ،مي كنیم

بنابراین علم نفس به ذات خویش عبارتست از حضور ذات نفس  
و حضور ذات نفس براي نفس عبارت از حصول ذات  ،براي ذات نفس

. پس ذات نفس حاصل براي خویش و قائم به ذات خویش است ،نفس
 ١٣٥٦ ،مصلح ( است جوهري جمرد از ماده ،بر خالف جسم پس نفس

:١(.  



این است كه علم انسان به نفس ذكر شده منظور از عبارت 
واسطه آگاه  یعين نفس از ذات خویش بدون .خویش علم حضوري است

كه این اشراف به نفس خود دلیلي بر وجود نفس و جترد آن . است
چرا كه اگر علم انسان به نفس خویش حضوري نبود و . مي باشد

حصويل بود ضرورت داشت كه صورتي از ماهیت ما در ذات ما 
چنانكه در علم ما به اموري كه خارج از ذات ما  ،مرتسم گردد

در حالیكه این . ا مرتسم مي گردداست صورتي از آن در ذات م
. به حلاظ فلسفي باطل است ،حالت در مورد آگاهي از ذات خود

زیرا ارتسام صورت ذات در ذات مستلزم اجتماع مثلني است كه 
پس امري كه باعث آگاهي انسان از . اجتماع مثلني حمال است

.  خویش مي شود وجودي غري جسماني و جمرد است  

: دلیل دوم  -٢    

نفس در فعل  ،ین قیاس بصورت شكل اول بدین ترتیب است كها
پس  ،خود مستغين از حمل است در ذات و وجود نیز مستقل از حمل

مالصدرا براي  .نفس در ذات و وجود خویش مستغين از حمل است
  ،اثبات صغراي قیاس سه دلیل از قول حكما ذكر كرده است

ي كند و بدیهي ذات خویش را ادراك م ،اینكه نفس: دلیل اول
ذات خویش را به ذات خویش بدون نیاز به آلت  ،است كه نفس

ادراك خویش را نیز  ،اینكه نفس: دلیل دوم. ادراك مي كند
ادراك مي كند و این كار نیز بدون توسل به آلت اجنام مي 

هر آليت از آلت جسماني را كه  ،اینكه نفس: دلیل سوم . دهد
بدیهي است . ست ادراك مي كندواسطه اجنام فعلي از افعال او

كه ادراك آلت بوسیله آلت دیگري نیست و اگر نفس در ادراك 
پس . آلت حمتاج به آلت دیگري باشد تسلسل در آلت الزم مي آید

با این دالیل ثابت مي شود كه نفس در بسیاري از افعال خویش 
در ذات خود نیز مستغين  چنني چیزيمستغين از ابزار و حمل است و 



اگر چیزي در ذات خود و در فعل خویش بي . ابزار و حمل است از
 ،نیاز از وسایل و حمل باشد آن امر جسماني مني تواند باشد

چرا كه هیچ یك از قواي جسماني بدون ابزار هاي جسماني قادر 
بنابراین اگر نفس ناطقه وجود مني . بر اجنام فعلي مني باشند

ر بر ادراك ذات و ادراك كسي قاد ،داشت و یا امر جسماني بود
چون مهواره این ادراكات . ادراك ذات و ادراك ابزارها  نبود

براي انسان اتفاق مي افتد وجود نفس و جترد آن اثبات مي 
  .)١: ١٣٥٦ ،مصلح (شود

: رابطه نفس و بدن -ج  

مالصدرا به تقدم وجودي بدن بر نفس مهانگونه كه مالحظه گردید 
اگر چه نفس جوهري جمرد و غري مادي است به نظر او . معتقد است

ويل از بسرت مادیات و بوسیله حركت جوهري ماده تكو ن پیدا 
به  ،استكمايل پس از گذراندن مراتب مادي كرده و در حركت

بنابراین ارتباط نفس و . مرتبه اي جمرد و غري مادي رسیده است
بنیادین و در آغاز پیدایش و در اصل هسيت و سخن از  ،جسم

  .)٢٩: ١٣٧٥ ،هبشيت ( یگانگي نفس و بدن است

و  ،تعلق ذاتي و فطري ،پس به نظر مالصدرا تعلق نفس به بدن
تركیب طبیعي و احتادي است نه تركیب  ،تركیب نفس با بدن
معیت آنان با هم ذاتي و مملو از عالقه و ، و صناعي و انضمامي

 هر یك از نفس و بدن به معیت و مصاحبت به. زمینه است
نفس و بدن به معیت  .یكدیگر در اصل و گوهر خویش متحركند

یكدیگر از قوه به فعل و از نقص به جانب كمال رهسپار 
نفس در بدني است  5بطوریكه مهه مراتب حركت اشتدادي. هستند

تا زماني كه ارتباط مابني آا باقي  ،كه به آن تعلق دارد
ر یك از نفس و حركت ه. هیچ نفسي از حركت باز مني ماند ،است

                                                             
 حركت از قوه به فعل -  ٥



و حركت جوهري است كه ختلف از آن و یا  بدن در جهت كمال
(  احنراف از آن به قسر و یا به اراده و یا اتفاق ممكن نیست

. )١: ١٣٥٦ ،مصلح  

بدن آلت تدبري و تصرف نفس است بنابراین به نظر مالصدرا،  
ويل آلت بودن بدن براي نفس مانند آلت بودن تیشه و اره براي 

كه تا گاهي آن را به كاربرد و گاهي آنرا رها  ،نیست جنار
وجودي مستقل از بدن و قائم به ذات  ،كند و در هر دو حال

بودن نفس در بدن مانند بودن ناخدا در كشيت یا اینكه . باشد
تا اینكه گاهي داخل در  ،صاحب خانه در خانه نیست و یا بودن

  .)٣٠٦: ١٣٧٧نصري، ( كشيت و یا داخل در خانه خویش باشد

 و احتیاج منظور مالصدرا از عبارت فوق، نشان دادن تنیدگي
.  مي باشد ارتباط بنیادین آنان با یكدیگر  نفس و بدن و  

 بررسي تطبیقي

با بررسي دقیق نظرات این سه فیلسوف مي توان پي برد اگرچه 
مهه آا نفس را  امري حادث مي دانند كه مهزمان با پیدایش 

شود، لیكن ابن سینا و شیخ اشراق عقیده دارند بدن خلق مي 
كه، نفس از ابتدا پدیده اي مستقل از جسم، جمرد و روحاني و 

قائم به ذات مي باشد در حالیكه، به نظر مالصدرا نفس از 
ابتدا امري جمرد و روحاني و  قائم به ذات نیست، بلكه نفس 

ه مي در ماد عدر آغاز موجودي مادي و حادث از ماده و منطب
.باشد  

بنابراین از نظر مال صدرا، نفس در ابتدا صورتي طبیعي دارد 
و بعد از رسیدن به قوه تفكر و عقل عملي موفق به عنوان 

از این حیث وي . نفسیت و نیل به اولني مرتبه جترد مي گردد
معتقد به تغیري و انفعال و تاثري نفس است، به گونه ایكه نفس 



ست كه مهگام با ماده، راه كمال و در مراحل ابتدایي جوهري ا
مراتب ارتقاء را طي مي مناید و هرگز از تعلق به ماده رهایي 

مني یابد و آنگاه در مرحله ایي به عقل فعال مبدل شده و 
.   جوهري كامال روحاني پیدا مي كند  

 اسالمي به نفس  فالسفه هاي داللتهاي تربیيت رویكرد
مفروضات  فلسفي دو نكته امهیت در بررسي داللتهاي تربیيت 

اینكه برخي از فیلسوفان درباره تعلیم و تربیت  خنست، دارد
عني آن دیدگاهها را مي توان  ، كهاند نظرات صرحيي ارائه داده

در حالیكه برخي از فیلسوفان درباره تعلیم و . ارائه كرد
. تربیت و عناصر آن بطور مستقیم مطاليب ارائه نكرده اند

هنگام حبث و گفتگو راجع به نظر آا در باره تعلیم  بنابراین
باید مطالب منظور نظر را از مفروضات فلسفي آنان  ،و تربیت

الزم است مهواره جانب احتیاط را در  معذالك. انتزاع منود
چرا كه آراء تربیيت با  ،ارتباط با مورد اخري رعایت كرد

 .ي شوندضرورت منطقي از افكار و عقاید فلسفي انتزاع من
 آورمي كه ناظرمي روي  یيبه داللت هادر این موارد بنابراین 

مفروضات فلسفي  ،نكته دوم اینكه. نوعي پیام تلوحيي هستند بر
نفس مي تواند متام  انسان شناسي و از مجله مفروضات پريامون

 ،برنامه ،روش ،حمتوي ،عناصر تعلیم و تربیت اعم از اهداف
…سازمان  مستقیم ترین اثر معموال ويل  ،ار دهدرا حتت تأثري قر 

١٩٩٤ ،گریز( بر اهداف و حمتواي تعلیم و تربیت  است  اآ :
١٠٣(6 .  

این مطالب را مي توان در شكل زیر بصورت مشاتیك به تصویر 
: كشید   

 
                                                             
٦- Arnold  Griese   
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ر آن بر         اث متام ابعاد تعلیم و تربیت اثر می گذارد             اما مستقیمرتین بر  

                                                

             

 

 ،داللتهاي تربیيت مفروضات فلسفيدر این مقاله،  براین اساس 
بصورت  گاه صریح وفیلسوفان مورد مطالعه از طريف گاه بصورت 

از طرف . با انتزاع از افكار آنان بررسي مي شود تلوحيي
) انسان شناسي ( مستقیم مفروضات فلسفي  به حلاظ تأثري ،دیگر

بر اهداف و حمتواي تربیت و نیز به اقتضاي حمدودیت گسرته مواد 
اهداف تعلیم و تربیت از نظر فیلسوفان  به فقط ،مورد مطالعه

.  مورد بررسي پرداخته مي شود  

 : اهداف تعلیم و تربیت از نظر ابن سینا  -الف

بیشرتین امهیت از آن  ،نظر به اینكه در نظام فلسفي ابن سینا
بنابراین  .است مرحلهتعقل است و كمال و لذت عقالني باالترین 

یعين . یكي از مهمرتین اهداف تعلیم و تربیت رشد عقالني است
اینكه تعلیم و تربیت انسان را به مقامي برساند كه بتواند 

. در باره امور و حقایق اشیاء ادراك عقالني داشته باشد  

از دیدگاه ابن سینا، تربیت بدني و  هدف دیگر تعلیم و تربیت
  .)٥١: ١٣٥٢ ،صدیق( سان استتقویت اعضاء و جوارح بدن ان

علت اینكه ابن سینا به تربیت بدني امهیت مي دهد اینست كه 
نفس  ،در حبث رابطه نفس و بدن مطرح شد از نظر او همهانطور یك

نیاز به بدن دارد و بي بدن مني تواند به كمال  ،جهت استكمال
علمي و به كمال عملي برسد و اگر انسان بدني ضعیف و بیمار 



بنابراین . خنواهد داشت نفس ابزار ساملي جهت رشد ،ه باشدداشت
تربیت بدني و هبداشت و مراقبت از بدن قسميت از اهداف تعلیم 

.  و تربیت نظام فلسفي ابن سینا است  

رشد اخالق  ،هدف سوم تعلیم تربیت از دیدگاه ابن سینا
. اخالقي و قرب به حق تعايل است رذائلپسندیده و از بني بردن 

نظر او نزدیكرتین چیز به انسان و مهمرتین اشیاء یراي وي  به
باید در پي  ،نفس اوست و آدمي بیش از تدبري و تربیت دیگران

از  ،براي این امر الزم است خود را بشناسد. اصالح خویشنت باشد
این رو خود شناسي و آگاهي بر اوصاف و قواي نفس و زوایاي 

ول بنیادیين است كه ابن روح خویشنت و ارتباط با خدا از اص
  .) ٢٨٣/ ١: ١٣٧٧ ، اعرايف(سینا به آن عنایيت ویژه دارد 

 

 : اهداف تعلیم و تربیت از نظر شیخ اشراق -ب 

نزدیكي به  ،برترین هدف تعلیم و تربیت از نظر شیخ اشراق
 ،بلكه وجودي ،این نزدیكي جنبة مادي ندارد. كمال مطلق است

عظمت خدا و  ي،انسان با علم شهودهر چه  .روحي و حضوري است
 ،كند احساس بیشرت نیز فقر ذات خویش را ، وامساء و صفات او

  .مي شودنایل  بیشرت به مقام قرباو  به مهان میزان

به  .است اشراقي هدف دیگر تربیت شهود و رشد ادراك شهودي
نفس مي تواند به مرتبه اي  عقیده شیخ اشراق انسان در تربیت

 این انوار اكسري علم و قدرت ،ر اهلي بر او بتابدرسد كه انوا
است یعين به واسطه آن انسان مي تواند به معاريف دست یابد كه 
بیش از آن براي او حاصل نشده بود و مي تواند در جهان هسيت 

  .تصرف كند



به عقیده شیخ  .صفاي باطن هدف دیگر تعلیم و تربیت است
ب و پاكي نفس از مقصود از صفاي باطن رفع حجا، اشراق

پلیدیها و كدورهتا و رهایي آن از خود و وابستگیها ي مادي و 
پرورش تفكر هدف تربیيت دیگر  و تقویت اندیشه. ستاظلمات 

او حتقق این هدف را به دو علت  ،شیخ اشراق است نظام فلسفي
یكي آن كه زمینه معرفت انسان به جهان هسيت و : الزم مي داند

معارف در نفس ناطقه و تبدیل انسان به  هدف حكمت نظري متام
جهاني عقلي شبیه جهان عیين است و دیگر اینكه حكمت اشراقي 
وي نیازمند اندیشه قوي و تفكري خالق و تسلط بر حكمت مشاء 

 . است

رفتارها و قواي  ،رشد اخالقي و اعتدال در خصلتهاباالخره، 
ظاهري و باطين انسان هدف دیگر تعلیم و تربیت از نظر شیخ 

  .) ٢/٩٢: ١٣٧٩ ،هبشيت( اشراق است

 : اهداف تعلیم و تربیت از نظر مالصدرا –ج 

 ،در نظام فلسفي مالصدرا به دلیل اعتقاد به حركت جوهري نفس
ساحتهاي  ،یعين اعتقاد به اینكه نفس در پرتو حركت جوهري

تلف را یكي بعد از دیگري پشت سر مي گذارد و در هر ساحيت خم
به نظر او  ،ادراكات متناسب با آن ساحت را حتصیل مي كند

امكان ندارد علم و ادراك و یا دیگر عوارض نفس از كسي و یا 
انتقال عرضي از  به عبارت دیگر،. چیزي به انسان منتقل شود

انسان بوسیله  ،استجوهري به جوهر دیگر به حلاظ فلسفي حمال 
حركت جوهري رشد مي كند و به حدي مي رسد كه مي تواند 

.حمسوسات و معقوالت را درك كند  

بنابراین نكته حائز امهیت در نظام تربیيت مبتين بر نظام 
یعين . فلسفي صدرایي، زمینه سازي براي رشد انسان است



تا  موقعیتهاي را در نظام تعلیم و تربیت باید تدارك دید
 -از طریق مشاركت فعال در فرایند یاد دهيانش آموز د

را یادگريي، موضوعات درسي را عمیفا بفهمند و بتوانند آا  
در نظام  از اینرو،. دنجزئي از جوهره وجودي خود گردان

تعلیم و تربیت صدرایي مهمرتین هدف تعلیم و تربیت آموخنت 
انتقال آن  در چنني نظامي، حفظ معلومات و. چگونه آموخنت است

به دیگران ضایع كردن وقت آنان مي باشد و ارزش تربیيت 
چرا كه در اینصورت، دانش آموزان مطاليب را مي . ندارد

آموزند كه جزئي از جوهره وجودشان مني شود، بلكه انتقال 
عرضي از جوهره وجودي دیگران به جوهره وجودي آاست و به مهني 

ود آا نفوذ مني كند و  به دلیل مطالب آموخته شده در عمق وج
  .سرعت به وادي فراموشي سپرده مي شود

در نظام تربیيت مالصدرا رشد تفكر عقالني و رشد بنابراین، 
تفكر شهودي مي تواند از مهمرتین اهداف تعلیم و تربیت تلقي 

یعين دستگاه تعلیم و تربیت باید فضایي را فراهم كند . شود
 ،با تفكر عقالني و تفكر شهوديكه دانش آموزان خود بتوانند 

.  در مهه رمینه ها حقایق را با مهه ابعادش درك كنند  

شناخت نفس و ساحتهاي وجودي آن مي تواند از اهداف مهچنني، 
چرا كه به اعتقاد او شناخت . دیگر نظام تربیيت مالصدرا باشد

بعنوان مثال اگر انسان  ،ستوند انفس زمینه ساز شناخت خدا
بفهمد كه نفس جوهري واحد ويل با افعال و مراتب متعدد است 

به وحدانیت خدا پي بربد و فهم این  ،مي تواند از این راه
مطلب كه چگونه خدا با وجود وحدانیت مي تواند جلوه هاي 
. بسیار و آیات متنوع داشته باشد براي او آسان خواهد شد  

آن مسترت  شناخت نفس و ساحتهاي وجوديدر  نكته مهم تربیيت كه
مي باشد، اینست كه مهانگونه كه به زعم روانشناسان و 



متخصصان تعلیم و تربیت به منظور موفقیت در تربیت انسان، 
شناخت مراحل رشد انسان و ویژگیهاي هر مرحله ضروري است، به 
نظر مالصدرا نیز برا ي نایل شدن به كمال انساني و  ارتقاء 

بر . امل، شناخت نفس و ساحتهاي وجودي آن ضروري مي باشدك
این اساس، این مطلب نكته بسیار مهمي است كه باید مورد 

به عبارت دیگر . توجه دست اندركاران مربیان تربیيت قرار گريد
به منظور تربیت انسان عالوه بر شناخت انسان از دید عاملان و 

اره نفس و ساحتهاي روانشناسان الزم است، نظر فالسفه در ب
. وجودي آن نیز مورد مطالعه و حتلیل و استفاده قرار گريد

بنابراین شناخت نفس و كیفیات و ساحتهاي آن باید بعنوان 
. یكي از مهمرتین اهداف نظام آموزش و پرورش جامعه حمسوب شود  

بطور كلي با نظر به اینكه، رشد جنبه عقالني بعنوان یكي از 
توافق سه فیلسوف گرانقدر مي باشد، نگاه  اهداف تربیيت مورد

ویژه به این هدف و فراهم آوردن بسرتي مناسب براي آن،  یكي 
.  از رسالتهاي مهم نظام آموزش و پرورش حمسوب مي شود  

 : مجع بندي و نتیجه گريي  

مقدمه  نوشتار حاضر با سؤال انسان كیست آغاز شد و بعد از
نفس و مقوالت  ،در خبش خنست ،جهت پاسخ به این سؤال ،اي كوتاه

شیخ  ،ابن سینا( از نظر سه فیلسوف اسالمي  ،مربوط به آن
مورد بررسي قرار گرفت و سپس در خبش دوم ) اشراق و مالصدرا 

كه . داللتهاي تربیيت مفروضات فلسفي آنان پريامون نفس حبث شد
با تأملي دقیق مي توان به افرتاقات و اشرتاكات این سه 

  .جع به نفس پي بردفیلسوف را



شیخ اشراق  ،ابن سینا(وجوه اشرتاك عقاید سه فیلسوف اسالمي 
با نظر به آنچه مورد بررسي قرار گرفته است مي ) و مالصدرا 

: توان در موارد زیر خالصه كرد   

اذعان به وجود نفس و اینكه نفس جوهري جمرد و  -  ١
 .  متفاوت با ماده است

 .  تشكیل مي دهد نفس حقیقت وجودي انسان را  -  ٢
نفس حادث است و حدوث آن مهزمان با پیدایش بدن مي  -  ٣

 .  باشد
نفس بعد از مرگ باقي است و با نابودي بدن زوال  -  ٤

 . مني پذیرد
اشاره به امهیت و تاثري پاكسازي نفس از رذایل و   -  ٥

 .  كسب اخالقیات پسندیده در كامل شدن نفس
اشاره به امهیت شناخت نفس در شناخت خویش و امهیت   -  ٦

 .  شناخت خویش در خدا شناسي
از نكات مورد اختالف این سه فیلسوف راجع به نفس  برخي

:عبارتند از   

ابن سینا و شیخ اشراق معتقد به تنوع و تعدد  - ١       
نفس  ،نفوس هستند و انواع آن را عبارت از نفس نباتي

در حايل كه مالصدرا به . ناطقه مي دانند حیواني و نفس
وحدانیت نفس عقیده دارد و نفوس نباتي و حیواني را مراتب 

. نفس ناطقه و یا ساحتهاي وجودي آن مي داند  

روحانیه احلدوث و «ت رابن سینا راجع به نفس به عبا -٩
شیخ اشراق نیز نفس را . معتقد است »روحانیه البقاء

ويل  ،در هنگام حدوث و هم در بقاء امري جمرد مي داند
 »جسمانیه احلدوث و روحانیه البقاء«ت رمالصدرا به عبا



به عبارت دیگر ابن سینا و . در باره نفس عقیده دارد
شیخ اشراق به جمرد بودن نفس هم در حدوث و هم در 

ه مالصدرا نفس را هنگام در حايل ك .بقاء معتقد هستند
پیدایش داراي صورتي مادي مي داند كه بوسیله  حركت 

در ادامه مسري با حركت و جوهري ماده اجياد مي شود 
 . جوهري به امري جمرد تبدیل مي شود

ابن سینا و شیخ اشراق به  ،در خصوص نفس و بدن -١٠
دوگانگي نفس و بدن عقیده دارند و آنان را دو امر 

در حالیكه مالصدرا به . مي دانندمتفاوت با هم 
وحدانیت نفس و بدن عقیده دارد و در واقع نفس و بدن 

 . مي داند را دو بعد وجودي انسان
ابن سینا قائل به  ،در خصوص رابطة نفس و بدن  -١١

( رابطه تدبريي و تصريف است شیخ اشراق به رابطه شوقي 
ا نفس و بدن عقیده دارد و مالصدر) میل به كمال 

 .  طبیعي و ذاتي مي داند ،رابطه نفس و بدن را فطري
در حبث نفس و مقوالت مربوط به آن نكات متعددي را  ،بطور كلي

: مي توان بشرح زیر استنتاج منود   

توجه به  ،یكي از مهمرتین نتاجيي كه از حبث اخري استنباط مي شود
ه چرا ك. در حیات و تكامل انسان است نفس امهیت و ضرورت نقش

نفس جوهر وجودي انسان مي باشد و مسلم غفلت از این امر مهم 
به شناخت ناقص و حمدود انسان منجر مي  ،در  حبث انسان شناسي

شود و بنابراین انسان شناسي علمي كه در صدد شناخت خبش عیين 
ر نفس و اوصاف آن هتي ب متركزمباحث آن از و وجود آدمي است 

منظور از بیان . ایت مني كندبراي شناخت انسان كف ،مي باشد
مربوط به بدن انسان نیست علمي  اخري ضایع كردن امهیت مباحث

چرا كه بدن انسان ابزار تعايل نفس است و مباحث مربوط به 



برخوردار هستند و چه بسا غفلت از  ايآنان از جایگاه ویژه 
نفس را از آگاهي نسبت به ابزار خویش و امكانات و  ،آن

بلكه منظور این است كه براي . ن بي نصیب كندحمدودیت هاي آ
نفس نیز  ،عالوه بر شناخت بدن و قواي بدني ،شناخت انسان

.باید مورد توجه و شناسایي دقیق قرار گريد  

رذایل اخالقي  نكته حائز امهیت دیگر توجه به پاكسازي نفس از
نفس انسان هم قابلیت سعادت و هم . است ياخالق و اختاذ فضایل

اینكه انسان رذایل خویش و یا فضایل خود  ،را داراستشقاوت 
. تعیني كننده نوع سرنوشت او مي باشد ،را پرورش دهد

شناخت صفات مطلوب و  ،بنابراین در جهت هتذیب نفس و تعايل او
و تقویت فضائل اخالقي و بر  نا مطلوب و بررسي آن در خویش

  .از مقدمات اولیه مي باشد طرف كردن رذائل اخالقي،

نفس ( نكته آخر مربوط به داللت هاي تربیيت مفروضات فلسفي  
مهانطور كه پیشرت اشاره شد به نظر . از نظر مالصدرا است) 

مالصدرا انتقال عرض از جوهري به جوهر دیگر حمال استً  و جوهر 
خمتلف تغیري  يدر اثر حركت جوهري و طي ساحتها) نفس ( انسان 

نظام تعلیم و تربیيت  ،بنابراین. مي كند و به تعايل مي رسد
كه در صدد انتقال معلومات به دانش آموزان و وادار منودن 

فراگريان به حفظ آن مطالب از طریق مترین و تكرار باشد مورد 
دانش  بر اساس نظر مال صدرا چرا كه. سؤال واقع مي شود

جزیي از  ،مي گريند كه آن چیز آموزان فقط آن چیزي را یاد
وام گرفته از معلم  ،جوهر وجودي آا شود و مطالب عاریه اي

و سایرین خیلي زود با برگزاري امتحان پس داده خواهد شد و 
 .چیزي از آن براي فراگريان باقي خنواهد ماند ،با گذشت زمان

مهان  ،به عبارت دیگر دانش آموز مثال  با گذشت  یك سال حتصیلي
نكته مهم تربیيت بر  .جایي خواهد بود كه سال پیش بوده است



فراهم كردن زمینه هاي مناسب  ،پایه نظریه فلسفي مالصدرا
اینكه نظام تربیت باید بسرتي را فراهم . براي رشد مي باشد

مناید كه در آن دانش آموزان بتوانند خود مستقیمًا پدیده ها 
 شوند و آنان را را مشاهده و بررسي كنند با آا در گري

ادراك كنند تا بتوانند مطالب را جزئي از جوهر وجودي خویش 
. منایند و از این طریق به تعايل برسند  

در این راستا، فراهم منودن زمینه هاي مناسب در تعلیم و 
تربیت به منظور افزودن سطح مشاركت فراگريان در فرایند یاد 

آموزش و پرورش حمسوب  یاد گريي، یكي از مسئولیتهاي خطري -دهي
، برنامه  7درسي فكورانه هاز اینرو، نگارنده برنام. مي شود

  9و برنامه درسي  آموزش فلسفه به كودكان 8درسي مذاكره اي
چرا كه با توجه به كیفیات برنامه هاي . را پیشنهاد مي مناید

مذكور از طریق آا مي توان فرصتهاي زیادي را براي مشاركت 
مهجنني . موزان  و تعامل آا با یكدیگر فراهم منودفعال دانش آ

در این برنامه ها انتظار مي رود روح احرتام به یكدیگر 
تقویت شود، زمینه هاي مهديل و پذیرش عواطف فراهم گردد، روح 

عدالت خواهي و آزاد منشي تقویت شود، دانش آموزان به 
ه درگريي پرسیدن سوال از یكدیگر و از معلم تشویق شوند، زمین

فعاالنه دانش آموزان با هم و با معلم و دست اندركاران 
برنامه درسي فراهم آید، زمینه درگريي فعاالنه دانش آموزان 

در فرآیند تدریس فراهم آید، براي دانش آموزان فرصت  هایي 
                                                             
 ٧- Thoughtful curriculum 

نوشته نگارنده، در جمموعه مقاالت مهایش سیماي پیامرب اعظم  ) ص(براي آگاهي بیشرت به مقاله ویژگیهاي تفكر از منظر حضرت رسول اكرم  
 .  و برنامه هاي درسي رجوع كنید) ص(

8-Negotiated curriculum  
 نوشته نگارنده ،برای مترکز زدایی از آموزش متوسطه، رهیافتی نوین ٨برنامه درسی مذاکره ای الگوی براي آگاهي بیشرت به مقاله 

 رجوع منایید ١٣٨٦منتشر شده در جمله اجنمن مطالعات برنامه درسي، هبار 

٩- philosophy for children (P4C) 

ششمني مهایش اجنمن   جمموعه مقاالت در نگارنده، نوشته جتربي بررسي و نظري ي انداز چشم: كودكان براي فلسفه مقاله به بیشرت آگاهي براي 
 .  مطالعات برنامه درسي ایران رجوع كنید

  



جهت ارزیابي عقاید و یافته هاي یكدیگر و تفكر انتقادي 
یادگريي ساخت و  -اي یادهيفراهم آید، امكان استفاده از روشه

ساز گرایانه و پرهیز از انتقال دانش و اطالعات را فراهم 
شود، فرصت هایي براي فعالیتهاي گروهي دانش آموزان فراهم 

شود، فرصيت براي فعالیت آزادانه دانش آموزان و عاري از هر 
گونه فشار و هتدید فراهم آید و احساس شور و سرزندگي را در 

در این صورت انتظار این . اجياد و تقویت شود  دانش آموزان
امر منطقي است كه زمینه هاي الزم براي رشد عقالني و تعايل 

     .روحي و تربیت صدرایي فراگريان مهوار گردد

 

: فهرست منابع   

آراي دانشمندان مسلمان در تعلیم و  اعرايف، علريضا،  -    
. اول جلد ،١٣٧٧تربیت و مباني آن، هتران، مست   

الگوی برنامه ) ١٣٨٦(جاویدی کالته جعفر آبادی، طاهره  -
درسی مذاکره ای، رهیافتی نوین برای مترکز زدایی از آموزش 

، فصلنامه مطالعات برنامه درسي،  اجنمن مطالعات متوسطه
، هبار٤برنامه درسي ایران، مشاره   

تاریخ فرهنگ ایران، هتران، شركت سهامي طبع  ،صدیق، عیسي  -
 ١٣٥٢ .كتاب خاص

سیماي انسان از دیدگاه مكاتب، هتران،  ،نصري، عبداهللا  -      
.١٣٧١ چاپ سوم، ،دانشگاه عالمه طباطبایي  

روانشناسي شفا،  ،، شیخ الرئیس حسني بن عبداهللابن سینا -
. ١٣٦٣ چاپ پنجم، ،سپهر ،هتران  



علم النفس از ناصر صبحي قراملكي،  ایرواني، حممود و -
. ١٣٨١، ، سازمان سنجشدانشمندان اسالمي، هتران دیدگاه  
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Abstract:  

       Title: 

    Islamic Philosophers approaches to spirit and their educational 

implications  

Author:  Dr. Tahereh Javidi. K. J 

 

Cognition of human being and awareness about its 

Characteristics is one of the most important references 

that we can develop educational goals. There are many 

tools for cognition of human kind, such as scientific, 

religious, philosophical and theosophical methods’. In this 

article for developing educational goals, in Islamic 

society, nature of man was studied by a philosophical 

approach. For this attend, view of points of three Islamic 

philosophers were viewed that these are: Ibn-Sina, 

Sheikh Eshragh and Mloa Sadra. Ideas of these 

philosophers in three categories, nature of spirit, reasons 



of existence of spirit and relationship of spirit and body, 

were considered. Theoretical model of this study was 

based on Arnold Griese perspective (1994) about 

educational implications of philosophy. Finally, similarities 

and discrepancies of three approaches were illustrated. 

 

Key words: spirit, philosophical approach, Ibn-Sina, 

Sheikh Eshragh , Mloa Sadra and educational 

implications.         
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