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  چكيده
 اسـتنتاجي ــ   هدف اصلي اين پژوهش، كه با رويكرد كيفـي و بـا روش توصـيفي   

سـينا و   صورت گرفته است، اين است كه مبـاني ادراك و اقسـام آن از منظـر ابـن    
دهـد كـه در    ي اين پژوهش نشان ميها افتهي. پيامدهاي تربيتي آن را بازشناسي كند

همچنـين،  . شود يمسينا نفس جايگاه وااليي دارد و مبناي ادراك شناخته  فلسفة ابن
ي هـا  داللـت بعد از بحث در باب ادراك و تعريف و معرفي انواع و مراتب آن، بـه  

پردازيم و خواهيم  ويژه در بعد اهداف و روش با توجه به مباني ادراك مي تربيتي به
نهايي در نظام تعليم و تربيت سينوي رسيدن بـه   كه طبق پژوهش حاضر، هدفديد

يافتن به چنين هدفي، نيازمند رسيدن  ولي دستاست » نزديكي به خداوند«سعادت 
نهايـت   چون رشد و تكامل قواي حسـي، تخيلـي، عقلـي و در     اي به اهداف فرعي

اس، حفـظ و  كـارگيري فعـال حـو    بـه ادراكات شهودي است؛ لذا پژوهش حاضـر  
هــاي  دهــي تخيــل و خالقيــت، ســير عقالنــي، آمــوزش ســپردن، جهــت خــاطر بــه

جوگرايانه و تقويت فكر و انديشه، شهود يا مشـاهدة حضـوري و بـاطني    و جست
  .كند را به عنوان روش تربيت معرفي مي هاي تلفيقي و روش) حدس(
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  مقدمه. 1
كه آموزش و پـرورش مبتنـي بـر آن اسـت را يكـي از مبـاني اصـلي و         اي اگر نظام فلسفي

» مبنـا  فـرا «هاي آن را يك  مايه ضروري آن بدانيم و حتي به تعبيري رساتر، نظام فلسفي و بن
شـايد  كنـد كـه    نظر گيريم، آيا اين پرسش به ذهن خطـور نمـي   براي آموزش و پرورش در

ترين مشكالت امروزين آموزش و پرورش ما به علت عـدم توجـه بـه مبـاني فلسـفي       بيش
است؟ زيرا هنگامي كه نيك بنگريم خواهيم ديد كه آموزش و پرورش كنوني جامعة ما بـه  

هاي آموزشي ديگـر كشـورها بـوده، مبـاني فلسـفي آن نيـز        دار نظام تر وام كه بيش علت آن
فلسـفي و فرهنگـي    ـ   اي است كه نه سنخيتي با مباني ديني فلسفياي از آرا و نظرات  ملغمه

آمـوزان، نيـز    از اين رو محصول آن، يعني دانش. آمدي الزم را دارند كشور ما دارند و نه كار
ديني خود و در زمينة حل مشـكالت خـود و    ـ   هاي فلسفي مايه محصولي است بيگانه با بن

هاي شخصيت و هويت و  كنيم كه پايه كشوري زندگي ميكه ما در  چرا. اش ناكارآمد جامعه
تاريخ تفكـر  . اسالمي استوار است ـ   نظام ارزشي مردم آن بر باورهاي ديني و فرهنگ ايراني

جويي و حكمت و فضيلت است،  هاي ديني و ملي ما، كه مبتني بر تعالي و فرهنگ و ارزش
ام ارزشي مغرب زمين است كه دنيا عميقاً متفاوت از تاريخ انديشه و فرهنگ و هويت و نظ

). 22: 1384آبادي،  لطف(دهد  گرايي، فلسفة اصلي زندگي آنان را تشكيل مي مداري و عمل
هاي  ترين توجهي به عالم باال و به ارزش هاي علمي جديد كم بدين سبب است كه در فلسفه

ايـي و  گر هـاي مـادي   فـرض  شود كه خـود حـاكي از پـذيرش پـيش     جاودانه و متعالي نمي
بر ايـن اسـاس و در اولـين    ). Kallos, 1978(طرفي علمي است  مداري، تحت عنوان بي دنيا

هـاي   گام، تدوين و تبيين نظام آموزش و پرورش بر اساس فلسفة اسالمي و بر مبناي نحلـه 
  .يابد گوناگون آن بيش از پيش اهميت مي

چراكـه   اسـت سـينوي  هاي فلسفة اسالمي حكمت  ترين نحله ترين و جامع يكي از اصلي
سينا در مقام يكـي از دانشـمندان بـزرگ تمـدن و فرهنـگ اسـالمي از مـدافعان فلسـفه          ابن

رود با اين حال هرگز در اين حد توقف نكرد و خود نيز افكار بـديع و   شمار مي ارسطويي به
اي به جهان حكمت عرضه داشت، به صورتي كه در تـاريخ قـرون وسـطي چهـرة او از      تازه

رغم حمالت  وجود آورد كه علي او نظام فلسفي استوار و كاملي به. هات يگانه شدبسياري ج
  .ها بر ميراث فلسفة اسالمي مسلط شد و اعتراضات غزالي و فخرالدين رازي و ديگران قرن

سينا در فلسفة اسالمي به جا گذاشت مباحـث   يكي از ابتكارات و نظرات بديعي كه ابن
مبحـث ادراك از مسـائل مهـم    وريت بحـث ادراك اسـت؛   گيري علم با مح مربوط به شكل

و فلسفى است كه بخش قابل توجهى از مباحث فلسفه اسالمى، را به خود اختصـاص داده  
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چون حضورى يـا   شناسى مباحثي هم ويژه از منظر معرفت هاى گوناگون به در دانش» ادراك«
ذاتيـات و ماهيـات   گرى مفاهيم امكـان شـناخت    بودن ادراك حسى، نحوة حكايت حصولى

  .دهد اشياى خارجى و اعتبار ادراك را پوشش مي
بـا رويكردهـا و   غـامض   ةيـك مسـئل  مثابة به  اسالمي، ةبين فالسف گرچه اين بحث در

ها، ادراك بـه منزلـة    اما ناگفته پيداست كه در ديدگاه همة آن استمطرح  گوناگونيعبارات 
ز جايگاه خاص تربيتي برخوردار بوده اشناختي  شناختي و شناخت هستيحد مشترك مباني 

هـاي تربيتـي آن نيـز     تواند در داللت است و نوع نگرش به ادراك در هر انديشة فلسفي مي
تواند ارزش اين بحـث را   لذا تكرار اين بحث در هر پژوهش نمي. تفاوت مبنايي ايجاد كند
اين رويكرد پـژوهش   با. گشايد نو را به روي تعليم و تربيت مي اي بكاهد و بالعكس دريچه

سينا در اين باره پرداخته، و در پي آن است كه انديشة او را به  حاضر به بررسي نظريات ابن
. واكاوي كرده و نظرية انطباع او را بررسي كند ترين فيلسوف مسلمان  عنوان يكي از برجسته

حقـايق  چگـونگي حصـول    همچنينبه علوم و ادراكات انسان از جهت نظري  سينا ابن نگاه
كـرد   نقش عملي ادراكات در سـاختار نفـس و عمـل    تبيين او از ويژه و بهعلمي براي نفس 

ابي به اين هـدف  ي دست. خود حاوي استنتاجات تربيتي مهم و كاربردي استانسان  ةشاكل
  .شود گويي به اين سئواالت حاصل مي در اين تحقيق با پاسخ

  
  سؤاالت پژوهش 1.1

  سينا به چه صورتي است؟ اقسام آن از منظر ابن مباني ادراك، فرايند و. 1
  در تربيت سينوي با توجه به مباني ادراك و فرايند آن، بايد به دنبال چه اهدافي بود؟. 2
  كار برد؟ هايي را بايد به چه روشدر تربيت سينوي با توجه به مباني ادراك و فرايند آن، . 3
  
  مورد مطالعه و روش پژوهش ةجامع 2.1

سينا و آثاري كه در رابطه با ايشـان نوشـته    هاي ابن ن در نگارش اين مقاله به كتابنويسندگا
هـاي كيفـي قـرار     استنتاجي، كه در حيطـة پـژوهش   ـ   شده رجوع كرده و با روش توصيفي

  .اند گيرد به تجزيه و تحليل مباحث مرتبط با ادراك پرداخته مي
  

  سينا در باب نفس شمايي از آراي ابن. 2
تري از سـخنان ايشـان    سينا و به منظور درك روشن بحث در باب ادراك از منظر ابنقبل از 
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كه نفس به عنوان مبناي  در اين باره، اشاره به آراي ايشان در باب نفس، ضروري است؛ چرا
  .آيد تبيين اين مدعا در ادامه مي. شود يمادراك شناخته 

  
  تعريف نفس 1.2
ادامه كه  چناناما . سينا فيلسوفي مشائي است در مسئلة نفس تابع ارسطو است جا كه ابن از آن

جـا كـه در اعتقـاد بـه      كند تا آن سازد تعريف ارسطو از نفس را تعديل مي مباحث روشن مي
سينا، نفـس كمـال اول    از ديدگاه ابن. شود يمتجرد نفس آراي شيخ به آراي افالطون نزديك 

). 167: 1400سينا،  ؛ ابن56: الف 137سينا،  ابن(عي آلي ذي حيات بالقوه است براي جسم طبي
به عبارت ديگر نفس كمال اول براي جسمي طبيعي است كه آن جسم آلت نفـس اسـت در   

كار  توان سه لفظ قوه، صورت، و كمال را به سينا در تعريف نفس مي به عقيدة ابن. افعال خود
توان نفس را نسـبت بـه صـدور الفـاظ از آن      مي: نويسد يچنين م شفاكه در كتاب  برد، چنان

توان  نسبت به پذيرش صور محسوسه و معقوله، به معناي ديگري نيز ميكه   چنانناميد، » قوه«
كند و از اجتماع آن دو  اي كه نفس در آن حلول مي توان نسبت به ماده ناميد و مي» قوه«آن را 

توان از لحاظ استكمال  همچنين مي. ناميد» صورت«را  آيد، آن گوهر نباتي يا حيواني پديد مي
، چه در انواع عالي و شود محصل مي» نوع«كه جنس به ضميمه آن  جنس به واسطة آن در اين
  ).40: 1387سينا،  ابن(گفت » كمال«چه در انواع سافل، به آن 

ه داليلي سينا ب رغم امكان كاربرد سه لفظ قوه، صورت، و كمال در تعريف نفس، ابن علي
بـودن   بيان وي در ارجح. دهد كه واژة كمال را در تعريف و تحديد نفس بياوريد ترجيح مي

  :لفظ كمال براي تعريف نفس بدين صورت است
آينـد و   وجـود مـي   خوانـدن بـه ايـن دليـل شايسـته اسـت كـه افعـال از آن بـه          اما قوه
وجـود   براي فعل بـه  اي خواندن به اين سبب شايسته است كه به واسطة نفس ماده صورت

، شـود  يمخواندن به اين جهت شايسته است كه با وجود نفس، جنس، نوع  آيد و اما كمال
تـر   و ليكن اگر ما بخواهيم كه حد نفس كنيم، كمال در حد و رسم از معـاني ديگـر اولـي   

يكي از جهت فعلي كه : از دو جهت است شود يمكه نام قوه كه بر نفس اطالق  است؛ چرا
آيد و نفس مردم هم قوة فعلي دارد و  آيد و ديگر انفعالي كه در آن پديد مي ديد مياز آن پ

آن قوه تحريك و جنبانيدن است و هم قوة انفعالي دارد و آن قوت ادراك و دريافتن است 
و نام قوه بر هر دو معني از جهت اشتراك است و اگر فقط بر يك وجـه اسـتعمال كنـيم،    

و اما نام صورت از اين جهـت بـراي نفـس     شود يمد ناقص ماند و ح يك قسم بيرون مي
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كنـد،   فساد مـي ... قابل اطالق است كه جسم ماده است براي صورت و اين معني در حق 
 حـد  در كـه  اسـت  تـر  اولي كمال پس بردم، پي امر اين به برهان هاي كتابكه در كه  چنان
  ).9- 10: 1331سينا،  ابن( شود آورده
. داند نفس را گاه فعل، گاه صورت، و گاهي كمال بدن مي ارسطو كه است حالي در اين

گويـد   سينا در فن ششم طبيعيات مي شده از نفس نيازمند توضيحاتي است؛ ابن تعريف ارائه
كمال اول آن است كـه نـوع را بـه فعليـت     . كمال اول و كمال ثاني: كمال بر دو قسم است

ير و كمـال ثـاني چيـزي از فعـل و     كنـد، ماننـد شـكل بـراي شمشـ      رساند و نوعش مي مي
دادن،  آيد مثل بريدن براي شمشـير و تمييـز   هاي آن است كه به دنبال تماميت نوع مي انفعال
بنابراين چون به وسيلة نفـس، نـوع   ). 48: 1387سينا،  ابن(كردن و احساس براي انسان  فكر

  .يابد، نفس كمال اول است فعليت مي) انسان(
  
  آنمراتب نفس و قواي  2.2
وي اين افعـال را صـادره از   . داند سينا مبدأ ادراك و حركت را نفس مي كه گذشت ابن چنان

. نامنـد  ها را قواي نفـس و گـاه نفـس مـي     داند و گاه آن سه قوة نباتي، حيواني، و انساني مي
چون اسالف خود در بحث از مراتب نفس قائل به سه مرتبة نفس نباتي،  سينا هم واقع ابن در

  .حيواني و نفس انساني استنفس 
نفس نباتي كمال اول است براي جسم طبيعي آلـي از آن جهـت كـه    : نفس نباتي) الف

نفس نباتي داراي سه ). 319: 1364سينا،  ابن(كند  يابد و تغذيه مي كند، رشد مي توليد مثل مي
  ).13 - 14: 1331سينا،  ابن(است قوة غاذيه، منميه، و قوة مولده 

نفس حيواني كمال اول براي جسم طبيعي آلي است از جهـت ادراك  : نفس حيواني) ب
نفس حيواني به دو قوة محركه و مدركه، و  ).320: 1364سينا،  ابن(جزئيات و حركت ارادي 

قـوة محركـة باعثـه    . دشو قوة محركه خود به دو قسم محركة باعثه و محركة فاعله تقسيم مي
ر تخيل صورتي خواستني يا گريختني، قوة محركـة  همان قوة نزوعيه يا شوقيه است كه در اث

اين قوه خود داراي دو نوع قوة شهوانيه و قـوة غضـبيه اسـت    . آورد مي فاعله را به حركت در
اي است كه در اعصاب و عضـالت   قوه محركة فاعله، قوه و). 58- 59الف،  1371سينا،  ابن(

ر و رباطات متصل به اعضـا را  قرار دارد و كارش آن است كه عضالت را تحريك كند و اوتا
كشد، سپس اوتار و رباطـات   كند و يا در طول مي ها را شل مي كشاند، يا آن به طرف مبدأ مي

قسم دوم از قـواي حيـواني كـه     ).137: 1387سينا،  ابن(به خالف جهت مبدأ قرار مي گيرند 
اي كـه از   قـوه : چون قوة محركه بر دو قسم است مربوط به ادراك است قوة مدركه است، هم
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كـه در  ) 16- 23: 1331سـينا،   ابـن (كنـد   اي كه از داخل ادراك مي كند و قوه خارج ادراك مي
جـا   پس تا اين. تفصيل از قواي مدركه سخن به ميان آمده است بحث از ادراك و اقسام آن به

  .ويژه ادراك حسي از قواي نفس انسان در مرحلة حيواني است مشخص شد كه ادراك به
بـودن   سومين و باالترين مرتبة نفس، نفس انساني است كه عالوه بر دارا: نفس انساني) ج

در تعريـف ايـن   كـه    چنـان . كماالت نفوس نباتي و حيواني، بر ادراك كليات نيز توانايي دارد
مرتبه از نفس آمده است كه نفس انساني كمال اول است براي جسم طبيعـي آلـي از جهـت    

نفس ). 343: 1360سينا،  ابن( استنباط به رأي و از جهت ادراك كليات اعمال فكري ارادي و
د كه به هر كدام از اين دو قوه به اشتراك لفـظ،  شو ناطقه به دو قوة عالمه و عامله تقسيم مي

سبب اين مشابهت آن است كه اين دو قـوه بـه    ).330: 1364سينا،  ابن( شود يمگفته » عقل«
همچنين وجـه  . ديگر هستند افه و وابستگي به نفس، مشابه يكاند و در اين اض نفس وابسته

ديگر مشابهت اين است كه هر دو قوه در اصل ادراك، مشترك هستند و يگانه تفاوت ميان 
؛ انـد  اين دو قوه به منزلة دو چهرة نفس ).168: 1387مصطفوي، (هاست  ها در مدرك آن آن

كند و الزم اسـت   ن در بدن تصرف ميآن چهره از نفس كه به طرف بدن است و از طريق آ
اي كه رو به سـوي مبـادي    كه اثري از مقتضيات و لوازم بدن را نپذيرد، عقل عملي و چهره

جا اقتباس علم كند، عقل نظـري اسـت    دارد و الزم است كه پيوسته از آن) عقل فعال(عاليه 
عقل نظري را قوة ادراك امور كلي و عقـل   الحدودسينا در رسالة  ابن). 26: 1331سينا،  ابن(

عقـل نظـري را    شـفا و در كتـاب  ) 88: 1400سينا،  ابن(عملي را آغاز تحريك شوق دانسته 
بنابراين با توجـه  ). 160: 1387سينا،  ابن(داند  پيدايش علوم و عقل عملي را منشأ اخالق مي

بـا رشـد و تكامـل نفـس از      د كهشو به مراتب نفس، از نباتي، حيواني و انساني مشاهده مي
مراحل اوليه به مراحل بعدي توانايي ادراكي انسان رشد پيدا كـرده و در مرتبـه انسـاني كـه     

كه به درك كليات برسد كه در مراتب  شود يمباالترين مرتبه ادراكي نفس است انسان قادر 
ادراك مشـخص   كه مبناي قبلي چنين امكاني برايش مهيا نشده بود از اين رو با توجه به اين

واقـع از نفـس نشـأت     شد در ادامه، به شكلي كامل بـه بحـث ادرك و اقسـام آن را كـه در    
  .گيرد خواهيم پرداخت مي

  
  سينا تعريف ادراك از منظر ابن. 3

اگـر ادراك، ادراك شـيء   . ادراك عبارت است از گرفتن صورت مدرك به نحـوي از انحـا  
سينا در كتاب  ابن). 194: 1387سينا،  ابن(مادي باشد ادراك آن، تجريد آن شيء از ماده است 

ادارك آن است كه مثال و نمونه حقيقت چيـزي  : كند ادراك را اين گونه تعريف مي اشارات
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با آن نداشته باشـد و آن  ) در ماهيت(به طوري كه هيچ مباينتي . ببندد در ذات دريابنده نقش
كـه مثـال و نمونـة     بنابراين ادراك چيزي عبارت است از اين. ماند صورتي است كه باقي مي
كننـدة تمـام و كمـال ذات باشـد و دريابنـده آن را مشـاهده كنـد         حقيقت آن چيز، دريافت

، در بحـث از  رساله نفسو  نجات، شفادر آثاري چون  سينا ابن). 308: 2ه ج1403سينا،  ابن(
خود كه آخرين اثـر فلسـفي اوسـت از     اشاراتاما در كتاب . ادراك تابع فلسفه مشاء است
ها كه قائل به چهـار نـوع ادراك هسـتند،     گيرد و برخالف آن روش فالسفة مشاء فاصله مي
محسوس است، متخيل است و مدرك : گويد داند و چنين مي انواع ادراك را بر سه قسم مي

سينا قائل به سه ادراك حسي، تخيلي  بنابراين ابن). 322- 323: 2، ج 1403سينا،  ابن(معقول 
  .شود يمو عقلي است كه در ادامه بررسي 

  
  ادراك حسي 1.3

بـه  ) قـوة حاسـه  (پـس حـاس   . ادراك عبارت است از قبول صورت شيء مجـرد از مـاده  
شـدن صـور    و ادراك حسـي عبـارت اسـت از متمثـل     شـود  يمصورت محسوس متصور 

واقع ادراك حسي، ادراكي است كـه از طريـق حـواس حاصـل      در. محسوسات در حواس
اين ادراك، اولين مرحلة ادراك در انسان و حيوان و نخستين ) 206: 1387سينا،  ابن( شود يم

. اطني اسـت آيد كه خود شامل ادراك حس ظاهري و ادراك حس ب شمار مي گام معرفت به
، )137: 1387سينا،  ابن(، شنوايي )322: 1364سينا،  ابن(بينايي  حواس پنجگانة ظاهري شامل

، )322: 1364سـينا،   ؛ ابن59الف،  1371سينا،  ابن(، چشايي )59الف،  1371سينا، ابن(بويايي 
  ).137: 1387سينا،  ابن(و المسه است 

سـينا هماننـد    ابـن . دنشو يمباطني حاصل بخش ديگري از ادراكات حسي نيز، از راه حواس 
فيلسوفان پيش از خود، حواس باطني را پنج مورد دانسته است، اما برخالف نظر و عقيـدة رايـج   

 دانستند، همة قواي باطني را مدرك را مدرك مي» حس مشترك«و » وهم«ها كه فقط قوة  آن
ها ادراك  كه ادراك كنند؛ برخي از آن اما قواي باطن«: دارد داند و در اين زمينه چنين بيان مي مي

اين پنج حـس  ). 19: 1331سينا،  ابن( »صورت محسوس كنند و برخي ادراك معني محسوس
كـه  . يافته در نفس ناطقه وجـود دارنـد   به صورت محدود در نفس حيواني و به شكل كمال

، )329: 1364سـينا،   ابـن ) (مصوره(، خيال )163: 3، ج 1368سينا،  ابن(شامل حس مشترك 
و ) 62 ، الف،1371سينا،  ابن(، وهميه )345: 2، ج1403سينا،  ابن) (مفكره ـ  متخيله (متصرفه 
  .است) 165: 3، ج 1368سينا،  ابن() ذاكره(حافظه 
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  ادراك تخيلي 2.3
گويـد كـه    شيخ در توضيح اين قسـم از ادراك مـي  . نوع دوم از ادراك، ادراك تخيلي است

و آن موقعي است كه خـود آن چيـز غايـب و صـورت آن در     د شو گاهي چيزي متخيل مي
واقـع در ادراك تخيلـي، بـرخالف ادراك     در). 322: 2، ج1403سينا،  ابن(باطن حاضر باشد 

حسي، حضور شيء مادي با ماده آن به نزد مدرك شرط نيسـت و تخيـل عبـارت از ادراك    
تجريـد تـام از مـاده و    لذا ادراك تخيلي . موجودي مادي است كه داراي هيئتي خاص باشد

در اين ادراك، حضور شيء مادي با مادة خود و عـدم حضـور   . عدم تجريد از عاليق است
كـه ادراك حسـي    به هنگام ديدن زيد عالوه بر اين. ديگر ندارند آن نزد مدرك، تفاوتي با هم

راك توانـد بـا اد   بنابراين ادراك خيـالي مـي  . يابد ، ادراك خيالي نيز تحقق ميشود يمحاصل 
اما فرق ميان صورت خيـالي و صـورت   . كه بدون آن تحقق پذيرد حسي توأم باشد و يا اين

حسي در اين است كه صورت خيالي نسبت به حضور ماده يا عدم آن البشـرط اسـت، در   
همچنين . حالي كه صورت محسوس به ماده تعلق دارد و حضور ماده، شرط تحقق آن است

چون زمان و مكان از صورت خيـالي وجـود دارد، امـا    امكان انسالخ برخي از عوارض هم
  ).118: 1387مصطفوي، (چنين چيزي درباره صورت محسوس ممكن نيست 

 

  ادراك عقلي 3.3
شدن صور معقوالت در عقـل ناميـد ادراكـي اسـت      متمثل توان يماين قسم از ادراك را كه 

تنهايي به ادراك معاني كلية مجرد  جايي كه در اين ادراك عقل به بدون آالت جسماني؛ از آن
اين قسـم از ادراك را بايـد برتـرين نـوع ادراك      دشو يماز ماده و مجرد از لواحق ماده نائل 

سرشـت حقيقـي يـا     تواند يمكنندة امور معقول كه عقل است  در اين ادراك، درك. دانست
ن نيـاز بـه   وجود واقعي را كه به صفات قابل تفكيك شخصي آميخته است درك كند و بدو
اما چيزي . آالت جسماني كه الزمة امور محسوس هستند آن را به صورت معقول اثبات كند

ي كـه الزم ماهيـت نيسـت بـه دور     ا گانهيبهاي مادي و عوارض  كه خود به خود از آلودگي
كـار رود تـا بـراي     خود معقول است و نياز بـه عملـي نـدارد كـه در او بـه      به است آن خود

ايشـان چنـين عبـارتي را نيـز در     ). 326- 328: 2، ج 1403سينا،  ابن(ه شود شدن آماد معقول
  : كند يمآورده است و بيان چنين  شفا كتاب

اي كه صورت وجود يا صورت موجودات غير مـادي و موجـوداتي كـه بـه مـاده       اما قوه
ولي از هـر گونـه روابـط مـادي      دنا وابسته نيستند و يا موجوداتي كه صورت مادي داشته
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را بـه كلـي از    ها آنكه  به اين كند يمكه اين قوة صور را ادراك  ]عقل است[مبري هستند 
مجرد از ماده است مجرد بودن در آن ظـاهر   ذاتاًو آن قسمي كه خود  دينما يمماده مجرد 

بـودن ذاتـي آن و خـواه     اما صورتي كه در ماده موجود است خواه به خـاطر مـادي  . است
ة اين قوه از مـاده  ليوس بهبودن بر آن عارض شده باشد،  د، ولي ماديمادي نباش ذاتاًكه  آن

تـا هماننـد    كنـد  يمـ و قوة عاقله، آن را به صورت مجرد اخذ  شود يمو لواحق آن انتزاع 
ماهيت انساني شود كه قابل حمل بر افراد كثير شود و همة اين افراد تحت يـك طبيعـت   

هر كم و كيف و أيـن و وضـع مـادي جـدا     مأخوذ شوند و اين قوه، صورت مزبور را از 
و اگر آن را از اين لواحق جدا نسازد شايستگي حمل بر همة افراد نـوع را واجـد    كند يم
  ).205: 1387سينا،  ابن( شود ينم

كه در بحث نفس آمد داراي دو قوة عملي و نظري است كه در ادامه  گونه همانلذا عقل 
  .پردازيم به بررسي آن مي

  ليعقل عم 1.3.3
قوة عامله مبدأ محرك بدن انسان به كارهاي جزئي است كه اين كارهاي جزئي بـر اسـاس   

). 150: 1387سـينا،   ابـن (كند  گيرد كه بر طبق آراي قراردادي عمل مي ي صورت ميا شهياند
پـردازد،   ي دانسته كه نفس به واسطة آن به تدبير بدن ميا قوهعقل عملي را  اشاراتشيخ در 
دادن آن بـر آدمـي واجـب     كند كه عقل عملي نيروي كارهاي جزئي را كه انجام ميوي بيان 

اختيـاري كـه    هاي آورد تا به هدف است را از مقدمات بديهي و مشهور و تجربي بيرون مي
گيـرد تـا بـه     كمـك مـي  » عقل نظري«گرفتن رأي كلي از  نظر دارد برسد؛ و در اين كار با در

بنابراين عقل عملي، عقلي است كه مبـدأ فعـل و   ). 352: 2جه، 1403سينا،  ابن(جزئي برسد 
اما ايـن عقـل   . كردن بدن به آن محتاج است صدور افعال گوناگون است و نفس براي كامل

براي انجام وظايف و ايفاي نقش خود نيازمند استمداد از عقل نظري اسـت؛ چراكـه انجـام    
  . عمل بدون علم و آگاهي ممكن نيست

تـأثير   ها آناساس احكام عقل نظري بر ساير قواي بدني تسلط يابد و بر اين قوه بايد بر 
چه اين قوه تحت تأثير بدن قـرار گيـرد و در آن    انفعال پذيرد، چنان ها آنكه از  گذارد، نه آن

در مقابل اگر اين قـوه منقـاد بـدن و    . آيد هيأت انقيادي حاصل شود، اخالق رذيله پديد مي
را تحت اختيـار خـويش درآورد، اخـالق حسـنه حاصـل       ها آن قواي جسماني نباشد، بلكه

  ).150: 1387سينا،  ؛ ابن330- 331: 1364سينا،  ابن( شود يم
  عقل نظري 2.3.3

ساختن گوهر خود  قوة ديگر از نفس ناطقه، عقل نظري يا قوة عالمه است كه نفس براي كامل
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). 353: 2، ج 1403سينا،  ابن( ساندبه آن محتاج است تا بتواند خود را به مرتبة عقل بالفعل بر
ي ابي دستي است كه نفس براي استكمال خود و ا قوهگفت عقل نظري  توان يماز اين رو 

به كمال به آن نيازمند است تا از طريق آن به مرتبة فعليت معقـوالت كـه بـاالترين مرتبـه     
  .است نائل شود
 ذاتـاً و اگر  پردازد يمسينا اين قوة نفس ناطقه به ادراك كليات مجرد از ماده  به عقيدة ابن

در ايـن زمينـه    شفاوي در كتاب . دكن يمرا از عاليق ماده مجرد  ها آنمجرد نباشد، خودش 
ي است كه شأن وي انطباع صور كليـة مجـرد از مـاده در آن    ا قوهكه قوة نظري  كند يمبيان 
را در  هـا  آنصـورت   تواند يمراحتي  مجرد باشد، قوة نظري به ذاتاًاين صور كليه اگر . است

تـا   شوند يمخود بگيرد و اگر اين صور كليه مجرد نباشد به واسطة تجريد قوة نظري مجرد 
  ).161: 1387سينا،  ابن(نماند در آن از روابط مادي آثاري باقي 

  مراتب عقل نظري 1.2.3.3
ولين مرتبة عقل نظري، عقل هيوالني يا بالقوه است كه نسبت بـه  ا: عقل هيوالني) الف

در اين مرتبه هـيچ چيـز از آن   . صورت معقول در حكم قوة مطلقه يا استعداد محض است
چه كه بايد اين قوه را  قوه، به فعليت نرسيده است و كمال مناسبي را قبول نكرده است و آن

اين مرتبه از عقل در همة افراد نـوع انسـان    .از فعليت بيرون آورد هنوز حاصل نشده است
ي اين مرتبه از عقل به عقل هيوالني به دليـل شـباهت آن بـه    گذار نامموجود است و علت 

موضـوع همـة صـور باشـد      توانـد  يمـ هيچ صورتي ندارد ولـي   ذاتاًهيوالي اولي است كه 
بة عقل، عقـل هيـوالني   ترين مرت چه كه گفته شد پايين بنابر آن). 162- 163: 1387سينا،  ابن(

است كه استعداد محض است و هنوز به فعليت نرسيده است؛ اين مرتبه از عقل فاقـد هـر   
. گونه صورت عقلي است اما قابليت ادراك و پـذيرش صـور عقلـي يـا معقـوالت را دارد     

كه وجود اين مرتبه از عقل داللت بر اين دارد كه استعداد يادگيري هر چيزي به  خالصه اين
  .بالقوه در آدمي وجود داردطور 
دومين مرتبه از عقل نظري كه نسبت به صورت معقول در حكم قـوه  : عقل بالملكه) ب

ي از عقل است كه معقوالت اولـي يـا بـديهيات    ا مرتبهممكنه است، عقل بالملكه است و آن 
منظور از معقوالت اولي، . به معقوالت تازه برسد ها آنبراي آن حاصل شده است تا از طريق 

به اكتساب، تعليم و احساس نياز ندارد بلكه به حكم فطـرت   ها آنبديهياتي است كه تصديق 
كـه كـل از    تصور كرد؛ مانند اعتقاد به اين توان ينمو خالف آن را  شود يمبراي عقل حاصل 

). 66: الف 1371سينا،  ابن( اند متساوياست، و يا اشياي متساوي با شيء واحد  تر بزرگجزء 
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گذرد و از قابليـت و اسـتعداد محـض     بنابراين در اين مرحله، عقل از مرتبة عقل هيوالني مي
يعني همان . شود و كمال براي آن حاصل شده است كه همان معقوالت اولي است خارج مي

اعتقـاد   هـا  آنبـه   قضايايي كلي كه بالذات براي عقل روشن و معلوم است و هر كسي نسبت
يابـد كـه هـيچ     ي دست ميا سادهحقيقت در مرتبة عقل بالملكه، فرد به حقايق  در. جازم دارد

  .شك و ترديدي در آن راه ندارد
گاهي نسبت قوة نظري به معقوالت، خود نسبت قوة كماليـه اسـت و   : عقل بالفعل) ج

ولي در آن حاصل شده شده، بعد از حصول معقوالت ا آن وقتي است كه صور معقولة كسب
، بلكه كند ينمو بالفعل به آن مراجعه  دهد ينمرا مورد مطالعه قرار  ها آنباشد اما عقل اكنون 

گاه كه بخواهـد آن صـور را بالفعـل     و هر اند شدهاين معقوالت در نزد آن ذخيره و بايگاني 
رتبه از عقـل، عقـل   را تعقل كرده است؛ به اين م ها آنكه  فهمد يمكند و  مطالعه و تعقل مي

بنابراين عقل نظري در سومين مرتبة خود، مخزنـي  ). 163: 1387سينا،  ابن( نديگو يمبالفعل 
از معقوالت اعم از معقوالت اوليه و ثانويه يا به عبارت ديگر مخزني از اطالعات يـا همـان   

تي كه بـراي  به بيان ديگر به منظور وصول به اين مرتبه فرد بر پايه اوليا. مسائل نظري است
تا ايـن قبيـل از معقـوالت نيـز      پردازد يمعقل بالملكه حاصل شده به كسب معقوالت ثاني 

دارندة معقـوالت اولـي اسـت و     بنابراين بين عقل بالملكه كه فقط دربر. برايش حاصل شود
 رديگ يمعقل بالفعل كه دربردارندة معقوالت اولي و ثاني است كسب معقوالت ثانويه انجام 

  .آن را يك پروسه يا فرايند دانست توان يمكه 
اند از راه اكتساب معلـوم   مجهولكه اين قبيل از معقوالت كه در ابتدا معقوالتي  براي اين

را  هـا  آنشود نيازمند علتي است كه تصديق به وجـود   شوند و اين فرايند به نتيجه منتج مي
از دو طريـق حـدس و    واندت يمايجاب كند كه اين علت، حد اوسط قياس نام دارد و عقل 

بـه   تواند يمبنابراين انسان از دو راه حدس و فكر ). 340: 1364سينا،  ابن(فكر آن را دريابد 
 .مرتبة عقل بالفعل نائل شود

كند كه نفـس   يمسينا ضمن بيان مراتب عقل نظري و در توضيح عقل بالملكه اذعان  ابن
واسطة حـدس و بـر اسـاس بـديهيات بـه      ناطقه گاهي به واسطة فكر و انديشه و زماني به 

ي نفـس  ابي دستواقع، در نظر او فكر و حدس دو راه  در. شود يمدريافت علوم نظري نائل 
شيخ در اكثر آثار خود . به مطلوب و كشف مجهوالت و رسيدن به مرتبة عقل بالفعل هستند

پـردازد كـه    بعد از توضيح مراتب عقل نظري، به بيان تفاوت موجود ميان فكر و حدس مي
فكر يك نوع حركتي براي نفس : كالم شيخ در كتاب اشارات در اين زمينه بدين شرح است

و به وسيلة آن حد وسط يا قـائم مقـام حـد     رديگ يماز تخيل كمك  غالباًدر معاني است كه 
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دسـت   وسط از چيزهايي كه باعث رسيدن علم به مجهول در وقت نبودن آن علم اسـت بـه  
كار معلومات اندوختة قبلي و همانند آن كه در قوة باطن خزانه شده است  آيد؛ و در اين مي

نتيجـه   و بسا كـه بـي   رسد يمبسا به مطلوب  ؛ پس چهرديگ يممورد بررسي و رسيدگي قرار 
اما حدس آن است كه حد وسط بعد از طلب و شوق بدون حركت يا بدون شـوق  . ماند يم

چه كه نتيجه يـا در حكـم آن    يا حد وسط آنو  دشو  يمباره در ذهن حاصل  و حركت، يك
  ). 358: 2، ج1403سينا،  ابن( بندد يماست در ذهن نقش 

چهارمين مرحله از عقل نظري، عقل مستفاد نام دارد و آن زماني است كه : عقل مستفاد) د
عقل بتواند كلية معقوالت و صور علميه را به وسيلة اتصال به مبدأ فعال در ذات وي مشـاهده  

و  كنـد  يمدر اين مرتبه صورت معقوله نزد عقل حاضر است و عقل بالفعل آن را تعقل . كند
). 67: الـف  1371سـينا،   ابـن ( كند يمبودن خود را نيز تعقل  عالوه بر آن بالفعل مشغول تعقل

واقع همان عقل بالفعل است كه معقـوالت را بالفعـل مشـاهده و تعقـل      اين مرتبه از عقل در
ي اين مرتبه به عقـل  گذار نامعلت  .كه بالفعل به تعقل آن صور اشتغال دارد داند يمو  كند يم

بالفعـل اسـت    دائمـاً مستفاد بدين جهت است كه فعليت آن مستفاد از عقلي است كه خـود  
يعني از عقل مفارق يا فعال، بدين صورت كه بعد از اتصال عقل انسان به عقـل فعـال صـور    

  ).310: 1387داوودي، ( رديگ يمقرار  معقول اقتباس و مورد استفاده
با وصول به اين مرتبه است كه جنس حيواني انسان داراي نوع انسـاني شـده و تمـام و    

كنـد   جاست كه قوة انساني به مبادي نخستين وجود شباهت پيدا مـي  و در آن شود يمكمال 
اخـالق بـه    هنگامي كه نفس مردم به ايـن مرتبـه برسـد در علـم و    ). 163: 1387سينا،  ابن(

» ملـك «فضيلت رسيده و اين غايت كمال انسان است و در اين غايت نفس انسان در مرتبه 
بنابراين ). 26: 1331سينا،  ابن(كه نفس در اين مرتبه، جوهري است عملي  است؛ به دليل آن

ي به اين مقام كـه  ابي دست؛ زيرا با رسد يمدر مرتبة عقل مستفاد، انسان به منتهاي اوج خود 
تري براي عقل حاصل شده  رتبة مستقيم و بدون واسطه مشاهده معقوالت است كمال بيشم

تـر   ي كه تناسب او با مبادي نخستين وجـود بـيش  ا گونهيابد به  و به مراتب باالتري ارتقا مي
ي به اين مرتبه براي هر كسي امكان پذير نيست؛ زيرا در اين مرحله ابي دستالبته . شده است

كه به علت تشابه و سنخيت با مبـادي اوليـه وجـود     رسد يمانسان به موقعيت و جايگاهي 
  .شود تمام صور عالم در او مرتسم مي

سينا عالوه بر مراتب چهارگانه عقل نظري، قائل به عقل ديگري است  ابن: عقل قدسي) ه
وي ضمن بيان عقل بالملكه به وجود ايـن عقـل اشـاره كـرده     . نامد يم» عقل قدسي«را  كه آن

اين  شفاسينا در كتاب  ابن. داند يماست و آن را باالتر از عقل بالملكه و مرتبة عالي قوة حدس 
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چه تعلم از خود انسان باشد، بـه   كه چنان دارد يمو بيان  كند يممطلب را با بحث از تعلم آغاز 
اين استعداد در برخي از مردم شديد است، بـه طـوري كـه    . نديگو يماستعداد قوة حدس اين 

براي اتصال به عقل فعال نياز به تشكيل مقدمات ندارد و نيازمند به اخراج از قـوه بـه فعـل و    
يست، بلكه استعدادي شديد براي اتصال به عقل فعـال دارد، بـه طـوري كـه گـويي      نآموزش 

بالملكه براي او حاصل است، بلكه طوري است كه گويي معلومات در  استعداد دوم يعني عقل
ايـن حالـت عقـل    . ترين درجة اين نوع اسـتعداد اسـت   شود و اين درجه عالي وي بديهي مي

هيوالني، را بايد عقل قدسي نام نهاد و اين قسم از عقل هيوالني چون خود، مقدمات ادراكات 
كه اين استعداد مقامي بلند دارد كـه   ملكه است جزء آنكند، از جنس عقل بال عالي را فراهم مي

برخي از مردم كه نفسي مؤيد دارند، به علـت شـدت صـفا و    . همة مردم در آن شريك نيستند
اتصال به مبادي عاليه از حدس پر هستند؛ يعني در هر مورد از عقل فعال پذيرش داشته است 

بـاره همـة    يـا يـك   شود يمو منقش و صورتي كه در عقل فعال موجود است، در وي مرتسم 
و يا نزديك به آن به طوري كه ارتسام مزبـور تقليـدي نباشـد، و حـدود      ندينش يمصور در او 

اين نوع از حـدس  . گيرد را دربر مي) بديهي و نظري(وسطي يعني معقوالت اوليه و علوم عام 
ـ    ب قـواي انسـاني   نوعي نبوت است، بلكه برترين قواي نبوت است و اين قـوه بـاالترين مرات

ساختن نفس  كه انسان با پاك شود يمپس اين نكته آشكار ). 583- 585: 1387سينا،  ابن(است 
تواند به دانشي دسـت پيـدا كنـد كـه      خويش از رذايل اخالقي در مرحلة عقل هيوالني هم مي

  .رسند كردن مراتب عقل و رسيدن به عقل مستفاد به چنين دانشي مي برخي از طريق طي
  

  عقل فعال و دالئل اثبات وجود آن. 4
هاي وجـودي و   ها و قابليت سينا پس از بيان مراتب عقالني نفس ناطقه و تبيين ويژگي ابن

ادراكي هر مرتبه، به تبيين و اثبات وجود رابط بين اين قـوا كـه همـان عقـل فعـال باشـد       
دسـت   شيخ در خصوص سرشت و چيسـتي عقـل فعـال، مطلـب چنـداني بـه      : پردازد يم
ي خـارج از وجـود آدمـي    ا قـوه كه عقل فعال،  كند يمبلكه فقط به اين امر اشاره  دهد يمن

 مجرد و غيره جسماني است و هيچ سنخيتي با جسم و امور جسماني نـدارد  كامالًاست و 
سـينا بـراي عقـل فعـال      هايي كه ابن از ديگر ويژگي). 1375سينا،  ؛ ابن186: 1363سينا،  ابن(
بـودن بـين قواسـت كـه      بته از اوصاف آن است نه از ذاتياتش، همان رابطكه ال ،شمارد مي بر

همچنين در . ة مافوقش برسد و فعليت يابدمرتببه  تواند ينمي از عقول ا مرتبهاو هيچ  بدون
سينا بر اين باور است كه آن، بيرون از نفس انساني است و  خصوص جايگاه عقل فعال، ابن

 شـود  يمو باعث تحقق علم و ادراك در نفس انساني  كند يماز بيرون بر نفس ناطقه اشراق 
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تنها نفس انساني براي حصول علم و معرفت به آن نيازمند است، بلكه همـة معقـوالت    و نه
بودن آن است؛ چرا اگر عقـل فعـال    ويژگي اين عقل، بالفعل نيتر مهمقائم به آن هستند و 

تـا آن را بـه فضـيلت رسـاند،      داشـت  يمـ و نياز به عامل بالفعل ديگـري   بود يمنيز بالقوه 
؛ 351: تا سينا، بي ابن( داشت يمنهايت ادامه  كه تا بي آمد يموضعيتي از سلسله عوامل پيش 

ي كه بـراي عقـل   ا يمعرفتسينا عالوه بر اين خصائص وجودي و  ابن). 111: 1952سينا،  ابن
گفتـه  كـه   چنان، كند يمرح فعال قائل است، با توجه به تمثيل عرفاني كه از مراتب عقول مط

 بالفعلسينا جوهر مفارق مجرد را كه عقل  ابن. داند يمشد عقل فعال را شبيه نار در آية نور 
است و مبدأ افاضة معقوالت به نفس انساني، از اين حيث كـه معقـوالت بـالقوه را فعليـت     

فـيض از عقـل   كه عقل هيوالني را از اين حيث كه قبول  ، چناننامد يمعقل فعال  بخشد يم
ي از عقول نفس ناطقه را كـه قبـول فـيض از عقـل     ا مرتبه، نامد يمعقل منفعل  كند يمفعال 
و سرانجام . خواند يمعقل مستفاد  ديآ يمو معقوالت به طور بالفعل در آن پديد  كند يمفعال 

عقل فعال، جوهري از جمله جواهر عقلي مفارق مجرد ديگري اسـت كـه سلسـله مراتـب     
جا مبناي ادراك و اقسام آن و  پس تا اين). 113: 1952سينا،  ابن(تا مبدأ اول ادامه دارد  ها آن

ترين مرحلة نفس تا واالترين آن مـورد تبيـين قـرار     چگونگي كسب معرفت انسان از پايين
  .شود يمي تربيتي پرداخته ها داللتگرفت لذا در ادامه با توجه به اين مباني به استنباط 

  
  ربيت سينويتاهداف . 5

ها، در ادامه به بررسـي و بيـان    دهي به فعاليت به علت نقش و جايگاه مهم اهداف در جهت
  .سينا در باب مباني ادراك، خواهيم پرداخت اهداف تربيت، برگرفته از ديدگاه ابن

  
  هدف نهايي و كلي در تربيت سينوي 1.5

هـدف كلـي نظـام تربيـت     : »نزديكي به خداونـد «اتصال به عقل فعال و رسيدن به سعادت 
سينوي رسيدن به سعادت است كه انسان به دنبال كسب آن است و هدايت به راه سـعادت  

به غايـاتي اسـت كـه بـه آن رهنمـون       ها تيهدا؛ چراكه شرافت هاست تيهدانيز باالترين 
برخـي گمـان   : ديـ گو يمـ سـينا   در باب سعادت، ابن). 261- 260: 1400سينا،  ابن(شوند  يم
هاي دنيوي است، ولي كسي كه اهـل   كه سعادت، رسيدن به لذات حسي و رياست كنند يم

حسي سعادت نيست؛ زيرا همگي بـا نـواقص و       كه هيچ كدام از لذات داند يمتحقيق باشد 
  ). 261: 1400سينا،  ابن(ناماليمات همراه است 
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: نويسـد  داند و مي مي» نزديكي به خداوند«سعادت را  نيتر بزرگسينا برترين يا  البته ابن
هاي ديگر در برابر آن ناچيز اسـت و   است، كه مطلوب» نزديكي به خداوند«سعادت بزرگ 

شان براي نيل به اين سعادت، بيش از رسيدن به سـعادت جسـم    حكماي الهي ميل و رغبت
را هـدف نهـايي   نزديكي به خداوند  توان مي ترتيب، پس بدين). 423: 1404سينا،  ابن(است 

ها به سوي قـرب الهـي    زيرا باالترين هدايت؛ سينا تلقي كرد نبا  در تعليم و تربيت از ديدگاه
، شـود  يمـ كه از طريق اتصال با عقل فعـال حاصـل    شود منجر مي  كه سعادت واقعي است

نور است كه وقتي انسان خود را به آن متصل كنـد   سينا همانند چراكه عقل فعال در نزد ابن
بنابراين در نظام تربيت ). 1375سينا،  ؛ ابن186: 1363سينا،  ابن( دشو يمحقايق بر وي آشكار 
ها و شرايط مناسب، تمام قوا را از طريق  ها بر اين است كه با ايجاد زمينه سينوي تمام تالش

يـابي بـه سـعادت، يعنـي نزديكـي بـه        آن دسـت  اتصال با عقل فعال بالفعل سازد كه نتيجة
كه بتوان به اهداف كلي در نظـام تربيـت سـينوي دسـت      از اين رو براي اين. خداوند، است

يافت، ابتدا بايد به اهداف فرعي اين نظام تربيتي رسيد كه در ذيل، اين اهداف مسـتخرج از  
  .باني ادراك را معرفي خواهيم كردم

  
  ينوياهداف فرعي تربيت س 2.5

  رشد و تكامل نفس 1.2.5
سينا در ارتباط با قوة نفساني مشخص شد كه ايشان براي رشد و تكامل  با توجه به بيانات ابن

كه در مبحث نفس آشكار شد كه اين قوه به عنوان مبدأ  اين قوة اهميت بسيار قائل است؛ چرا
ادراك و حركت است به طوري كه ادراك، افعالي صادره از نفس و قواي آن اسـت كـه گـاه    

پس در نظام تربيت سينوي، بايـد رشـد و اسـتكمال    . دينام يمرا قواي نفس و گاه نفس  ها آن
لذا در نظام تربيت سينوي براي رشـد  . هاي تربيتي قرار داد نفس و قواي آن در اولويت برنامه

ها و صفات نفس كه  هاي آموزشي مطابق با خاصيت ها و فعاليت و استكمال نفس بايد برنامه
داشـتن   نظـر  هاي متفاوت است باشد و بـا در  در مراحل گوناگون رشد خويش حامل ويژگي

هاي تربيتي  هخصوصيات هر دوره بايد رشد و استكمال خصوصيات آن دوره در الويت برنام
  .قرار بگيرد تا سرانجام به هدف نهايي رشد و استكمال نفس دست يافته شود

  رشد و استكمال قواي حسي 2.2.5
و وجه بارز آن نمـود   استهاي تربيتي ناظر به نشئة حسي نفس آدمي  چنين هدفي در نظام
ز و اسرار بردن به رمو بودنش است؛ از اين رو شناخت جهان مادي و پي بيروني و محسوس
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آدمي با طبيعت و دنياي مادي از اهميت خاصي برخوردار » بهينة«آن جهت استفاده و تعامل 
جـو در طبيعـت و كشـف و    و تأكيد بر واژة بهينه به اين علت است كه اين جست. شود مي

انگاري صرف آدمي صـورت نگيـرد، كـه خـود در      استفاده از مواهب آن فقط بر مبناي سود
بخش حال خود آدمي  مدت زيان جبات زيان به طبيعت و به تبع آن در درازبسياري مواقع مو

و بار معنايي مترتب بـر آن در فرهنـگ اسـالمي    » سير«خواهد بود؛ يكي از كاربردهاي واژة 
  .استبودن صرف  داشتن و تصور منفي داشتن از سودمند جنبة سلبي

سالمي، نظر حكماي مشـرق زمـين   آغاز با الهام از معارف ا  مسلمان، از همان انديشمندان 
  ، وجودي و انسان  ، حيوان اجزا و عناصر، جماد، گياه  با تمام  عالم  مجموعة  را پذيرفتند و براي

سينا براي طبيعت و مطالعة آن  ابن. شدند  ، قائل كبريايي  و ذات  از مبدأ حق  گرفته  واحد، نشئت
اي كـه   را داراي روح و نفـس و آيينـه   اهميت بسيار زيادي قائل شده است و عالم محسوس

و ) 151: 1375ملكشـاهي،  (كنندة حقيقت ازلي و ذات اليتناهي است دانسـته اسـت    منعكس
شـمار   ادراك حسي را اولين مرحلة ادراك در انسان و حيـوان و نخسـتين گـام معرفـت بـه     

ام بنـابراين در نظـ  . آورد كه خود شامل ادراك حس ظاهري و ادراك حس باطني اسـت  مي
تربيت سينوي در مراحل اولية تربيت بايد به اين قوه از قـواي ادراك توجـه اساسـي شـود؛     

آيد و با رشد و استكمال اين قوه است كه فراگيـران   شمار مي كه گام نخستين معرفت به چرا
 تـر  كينزددر نظام تربيت سينوي يك قدم به هدف كلي كه همان اتصال به عقل فعال است 

نظر داشت كه در توجه به اين هدف نبايـد راه افـراط پيمـود و     بايد هميشه دراما . شوند يم
هـاي آموزشـي بـه     اين هدف فرعي با هدف اصلي اشتباه گرفته شود و محور تمام فعاليـت 

نظر گرفته شود؛  ي براي رسيدن به اهداف اصلي درا مقدمهادراك حسي ختم شود بلكه بايد 
آينـد و خـود را آمـادة     بـه حالـت بالفعـل درمـي     قوهبالزيرا در اين صورت است كه قواي 

  .ندكن يمدريافت صور از عقل فعال 

  رشد و استكمال قواي تخيلي 3.2.5
خود حكايت از آن دارد كه آدمـي   استاين هدف تربيتي كه ناظر بر نشئة تخيلي در انسان 

التـر  ي برتر و واها ساحتفقط محدود به حصار تن و داراي وجه صرف مادي نيست و از 
سينا اعتقاد داشت كـه در ادراك   كه در بحث ادراك تخيلي ابن چرا. استاز آن نيز برخوردار 

تخيلي، برخالف ادراك حسي، حضور شيء مادي با مادة آن به نزد مدرك شـرط نيسـت و   
لذا ادراك تخيلي . تخيل عبارت از ادراك موجودي مادي است كه داراي هيئتي خاص باشد

در اين ادراك، حضور شيء مادي بـا مـادة   . و عدم تجريد از عاليق استتجريد تام از ماده 
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 ).118: 1387مصـطفوي،  (ديگـر ندارنـد    خود و عدم حضور آن نزد مدرك، تفاوتي با هـم 
شده در نظام  بنابراين از طريق پرورش قوة مفكره كه از قواي ادراك تخيلي است فرد تربيت

هاي خويش از عقل فعال، صور دريافت كند و بـا   سازي با زمينه شود يمتربيت سينوي قادر 
شـده در   همچنين فـرد تربيـت  . ، درنهايت به عقل مستفاد نايل شودبالقوهآغاز از مرتبة عقل 

آورد در  دست مي هايي را كه از طريق ادراك حسي به نظام تربيت سينوي بايد بتواند صورت
ياد آورد و اين يادآوري دقيقاً مطابق  خود نگه دارد و با غياب ماده جسماني، آن را دوباره به

شـده   هـاي ذخيـره   هاي اصلي جسم مورد نظر باشد و بتواند بر روي ايـن داده  همان ويژگي
اي  لذا نظام تربيتي بايـد بـه گونـه    وجود آورد؛ تركيب بديع به ها آندخل و تصرف كند و از 

بـر سـير آفـاقي وجـه      ي به اهداف مادي مبتنيابي دستريزي و طراحي شود كه فقط  برنامه
همت خويش قرار ندهـد و در آن محـدود و خالصـه نشـود، بلكـه تمهيـدات، اصـول، و        

آمده از طريق ادراك حسـي   دست هاي به ي الزم جهت دخل و تصرف بر روي دادهها روش
را در غياب اجسام جسمي براي متربي فراهم كند و افق نيـل بـه ايـن هـدف را بـراي وي      

آموز بر مبناي چشيدن طعم واقعي لذات معنـوي   تا بدين واسطه، دانش. خوبي ترسيم كند به
گـاه خـود بـه     و خارج از محدودة مادي به لزوم تالش براي تحقق اين هدف پي ببرد و آن

  .راستاي نيل به آن گام بردارداي خودجوش و زاينده در  شيوه

  رشد و استكمال قواي عقلي 4.2.5
ها و اهـداف مطـابق    يافتن به اهداف، ضرورت دارد تا برنامه هاي تربيتي براي دست در نظام

يابي  ي براي دستا مقدمهحال و استعداد فراگيران تعيين شود و رسيدن به اهداف هر مرتبه، 
هاي تربيتي بتواننـد بـه سـعادت كـه      به مرتبة باالتر از آن باشد تا سرانجام فراگيران در نظام

يـافتن بـه    دسـت (يـن رو در ايـن مرحلـه از هـدف     از ا. همان قرب الهي است دست يابند
رشـد و اسـتكمال قـواي عقالنـي در      رود يمدر نظام تربيت سينوي، انتظار ) ادراكات عقلي
شده در باب ادراك،  هاي آموزشي قرار بگيرد؛ چون با توجه به مباحث مطرح اولويت برنامه

ي هر مرحله متفـاوت  ادراك هاي مشخص شد كه نفس مرحله به مرحله رشد كرده و قابليت
وجـود آمـد بايسـتي     هاي ادراك عقلي در انسان بـه  از ساير مراحل است و زماني كه قابليت

ريزان قرار بگيرد؛ چراكه در مراحل قبلي هنوز  ها مورد توجه برنامه رشد و توسعه آن قابليت
ين هدف و ي به چنين اهدافي را در خود نداشتند و اگر چنابي دستفراگيران توان و استعداد 

لذا در نظـام تربيـت سـينوي    . بسا از ادامه راه باز ايستند انتظاراتي را از آنان داشته باشيم چه
بـاره   نظر داشته باشند كه رشد و استكمال عقل نظـري يـك   اندركاران آموزشي بايد در دست
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ن بلكه نيازمند گذر از مراتب گوناگون است كه در هر مرتبه بايد فراگيـرا  رديگ ينمصورت 
  . واجد شرايط مورد نياز آن مرتبه از عقل باشند

  ي به معارف از طريق شهود و توجه به رشد اين قوه در فراگيرانابي دست 5.2.5
سينا گذشت، روشن شد كه اتصال به عقل  ه كه در بحث مربوط به ادراك از منظر ابنك  چنان

فراگيران بايد با طي مراتب، عقل فعال يا بايد از طريق عقل صورت پذيرد كه در اين حالت 
آوردند و در انتهاي مسير با اتصال به عقل فعال از آن كسب  خود را از حالت قوه به فعل در

و بـا رشـد و    شـود  يمصور كنند و اين روش كسب معرفت از طريق تعليم و تعلم حاصل 
گاه فراگيـران  . ابدي يماستكمال قوة عقل نظري كه از قواي نفس است به اين توانايي دست 

، كسـب  رفتيپـذ  يمـ يابي به معرفت، غير از مسيري كه از طريق عقل صـورت   براي دست
بدون  ندنتوا يمكه در اين روش برخي از نفوس در اثر تصفيه و تزكية نفس  ندكن يممعرفت 

تعلم، از الهامات عقل فعال برخوردار شوند و محل ارتسام صوري شوند كه در عقل فعـال  
نا اعتقاد بر اين داشت كه اين روش كسب معرفت، توانايي و قـدرت كسـب   سي است و ابن

  .ه مراتب از روش قبلي باالتر استاش ب معرفت
  

  تربيت سينوي هاي روش. 6
  كارگيري فعال حواس به 1.6
سينا فعاليت ادراك ابتدا از راه حواس آغـاز   كه در بحث ادراك آمد، از ديدگاه ابن طور همان
آينـد و يـا آن    دست مي معلومات و معقوالت يا مستقيماً از راه حس به شود و هر يك از مي

ادراك حسـي  . كند شدن ادراكات حسي، ذهن را براي حصول آن معلوم مستعد مي كه جمع
كه خود شامل  ديآ يمشمار  اولين مرحلة ادراك در انسان و حيوان و نخستين گام معرفت به

بنابراين آدمي بـراي  ). 206: 1387سينا،  ابن(ادراك حس ظاهري و ادراك حس باطني است 
رسيدن به مرحلة درك و شناخت و كسب معاني مجرد از صور خيالي نياز به حـواس دارد  

جـا كـه از    از آن. »هر كس حس ندارد علم نـدارد «: اند گفتهو شايد به همين علت است كه 
نا حواس به مثابة اولين توانـايي انسـان بـراي كسـب علـم و آگـاهي در اولـين        سي منظر ابن

نظر گرفته شده است؛ از اين رو توجـه بـه طبيعـت و مشـاهدة ابعـاد       مراحل رشد آدمي در
ساز رشـد و شـكوفايي اسـتعدادهاي آدمـي اسـت در       گوناگون آن به عنوان روشي كه بستر
  .تعليم و تربيت، مهم و ضروري است
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تـر   ن، هر قدر حواس ظاهري، بهتر عمل كنند معلومات اولية ذهن، زيادتر و دقيقبنابراي
كلـي   ريتأثي ذهنشود و اين امر در كميت و كيفيت اعمال انساني و تركيبات و ابتكارات  مي

در درك محـيط پيرامـون    هـا  آنكارگيري مناسب  تربيت صحيح حواس و به. خواهد داشت
ئيات كه خاص مرحلة نفس حيواني اسـت بـه شـرايط    ادراك جز فرد، سبب خواهد شد كه

. تري بيانديشند و عمل كنند تر شود و افراد در مواجهه با محيط، با عمق بيش مطلوب نزديك
هاي خاص، مواجه نمودن  هاي كودكي متربي، با ايجاد شرايط و بازي تواند در سال مربي مي

هاي عملـي   با استفاده از شيوه وي با طبيعت و افزايش توجه او به امور محسوس، همچنين
ن امـر مهـم   هاي آموزشي در به ثمـر رسـيدن ايـ    آموزش و درگير ساختن متربي در فعاليت

  .نقشي موثر داشته باشد
  
  سپردن خاطر بهحفظ و  2.6

يـافتن بـه اهـداف     در نظام تربيت سينوي بـراي دسـت   شود يمهايي كه  يكي ديگر از روش
روش . سـپردن و حفـظ محتـواي آموزشـي اسـت      اطربـه خـ  تربيت مورد توجه قـرار داد،  

سينا نيـز در   ابن. رود شمار مي به هاى آموزشى ترين روش يكى از قديمىبه عنوان  كردن حفظ
كند كه نقـش مخـزن را بـراي     آدمي برخي قواي ادراك حسي را مسئول اين امر معرفي مي

سينوي فراگيـران ايـن    حفظ و نگهداري محسوسات بر عهده دارند؛ بنابراين در نظام تربيت
هاي اطراف زندگي خود را كـه بـه    گيري از نيروي حافظه، پديده  توانايي را دارند كه با بهره

كـار   يـاد آورنـد و بـه   به را  ها آنحفظ و ذخيره كنند و در مواقع لزوم،  نديآ يم ها آنحواس 
راگيران به نحو احسـن  از اين توانايي ف رود يماز اين رو از نظام تربيت سينوي انتظار . ببرند

استفاده كند و با تشويق فراگيران به حفظ و يادآوري مطالب، به پرورش و تقويت اين قـوة  
كـارگيري ايـن روش راه افـراط در پـيش      انساني بپردازند اما بايد توجه شود كه نبايد در به

ثبت آن تنها حاصلي در پي نخواهد داشت بلكه اثرات م كه در آن صورت نه گرفته شود؛ چرا
  .گرداند يمرا هم ذايل 

  
  دهي تخيل و خالقيت جهت 3.6

اي  تخيـل وسـيله  . رود يمكار  يافتن به هدف رشد و استكمال تخيل به اين روش براي دست
ديگـر و يـا    هـا از يـك   هـا، تفكيـك آن   نظـم درآوردن آن   ديگر، به براي تمييز چيزها از يك

موضـوع  ). 60: 1387سـياحيان،  (ها رسيدن به ادراك اسـت   شان با هم و حاصل اين تركيب
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شود، بلكه در انسان  تخيل در انسان به قدرت ابداع و ايجاد انسان در عالم خود محدود نمي
تواند مخلوقات ذهني خود را كه در خيال اوست در جهان خارج  نيرويي هست كه حتي مي

اما خيال مراتبي ). 89: 1381اي،  حسيني خامنه(رجي بدهد عينيت ببخشد و به آن وجود خا
برد و از  شود و خيالي كه راه به سوي توهم مي دارد؛ خيالي كه به سوي حقيقت رهنمون مي

هـر دو در هـم فـرو    . اند خالقيت و قوة تخيل به هم وابسته. شود مسير حقيقت منحرف مي
رسـانند تـا    هر دو به هم ياري مي. شوند روند تا مكانيزمي رو به رشد را در انسان سبب مي

شـدن بـا حقيقـت يعنـي      خالقيت يعني مواجه. هايي تازه از حقيقت برسد انسان به دريافت
از اين رو ذكر اين نكته در تعلـيم و  ). 61: 1387سياحيان، (هدايت خيال به سمت حقيقت 

از مسير حقيقت  تربيت حائز اهميت است كه تخيل متربي بايد طوري هدايت شود كه او را
. همچنين نبايد حالتي افراطي به خود گرفتـه و وي را از واقعيـات دور كنـد   . گمراه نگرداند

هاي اولية زندگي در كودكي اهميت بسـيار دارد از ايـن رو پـرورش     پرورش تخيل در سال
  .القيت را براي متربي فراهم كندصحيح آن نيازمند نكاتي است كه زمينة بروز خ

  
  النيسير عق 4.6

اين روش بدين معناست كه متربي ضمن به پرواز در آوردن قـوة خيـال و توجـه بـه سـير      
پـردازي افراطـي كـه     خوبي بشناسد و در ورطة خيـال  انفسي بايد حدود اين سيالن را نيز به

افتادن از ساحل واقعيات است نيفتد؛ چراكه درياي خيال دريايي است مـواج و   موجب دور
گشـتن آدمـي در    بسـا كـه موجبـات غـرق     ي در آن سير نكنيد چـه درست بهپرالتهاب كه اگر 

شود  كه توجه به روش سير عقالني موجب مي حال آن. توهمات و سردرگمي را فراهم كند
  .انديشي مشخص و معين باشد گرايي و واقع پردازي، توهم مرز ميان خيال

  
  جوگرايانه و تقويت فكر و انديشه و هاي جست آموزش 5.6

تفكر در مفهوم عام خود يعني هر نوع تالش ذهني براي كشف مجهول و حل مشـكل، امـا   
در اصطالح منطقي يعني سير منظم و منطقي عقل از معلومـات كلـي موجـود در ذهـن بـه      

سـينا بـراي كسـب     در بحث ادراك از منظر ابن). 94: 1372هاشمي، (تحصيل يك مجهول 
طرح شده است كه عين سخن ايشان بدين قـرار  معلومات از طريق تفكر، چنين ديدگاهي م

و به  رديگ يماز تخيل كمك  غالباًفكر يك نوع حركتي براي نفس در معاني است كه : است
وسيلة آن حد وسط يا قائم مقام حد وسط از چيزهايي كه باعث رسيدن علم به مجهـول در  
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ة قبلي و همانند آن دش ، و در اين كار معلومات اندوختهگردد يموقت نبودن آن است طلب 
بسـا بـه    ؛ پـس چ رديگ يمكه در قوة باطن اندوخته شده است مورد بررسي و رسيدگي قرار 

پس كاركرد تفكـر  ). 358: 2، ج 1403سينا،  ابن( ماند يمنتيجه  و بسا كه بي رسد يممطلوب 
 ها آنآيد و بر اساس  دست مي هايي است كه از طريق ادراكات حسي به كارگيري اندوخته به

بنابراين نظام تعليم و تربيت، همـواره بايـد   . دشون يمهايي، مجهوالت معلوم  سازي و مقدمه
هـايي بـراي    ذهن متربي را فعال نگه دارد و آن را از هرگونه انفعال دور كند و ايجاد فرصت

زماني كـه متربـي بـه مرحلـة تفكـر      . آموز شود تفكر بايد جانشين انتقال اطالعات به دانش
هاي گوناگوني كه ذكر شد قـدرت انديشـه و    مندي از روش توان با بهره رسد مي ميانتزاعي 

تا جايي كه ممكن است . تفكر او را پرورش داد و زمينة الزم را براي خردورزي او مهيا كرد
جـوي علـل بپـردازد و از    و بايد به متربي فرصت داد خود دست به تحقيق زند و به جسـت 

  .يز كردتقال صرف مطالب به وي پرهان
  
  )حدس(شهود يا مشاهده حضوري و باطني  6.6

سينا بسيار مهم است و در جايي كه ديگر عقـل تـوان    ابن جايگاه شهود و مشاهده در فلسفة
سينا در جـاي جـاي نمـط     ابن. ديآ يمهد؛ پاي شهود به ميان  شناخت اموري را از دست مي

پردازد و آن را امـري ممكـن بـراي     به معرفت اشراقي و علوم غيبي مي اشاراتنهم و دهم 
كه در هنگام خواب  طور همانشخص عارف  كند يمبيان  كه يطورعارفان دانسته است، به 

به اين امور برسد و  تواند يمبه امور غيبي دسترسي پيدا كند، در حالت بيداري هم  تواند يم
وي ). 399، 3ج ب،  1375سـينا،   ابن(تجربه و آزمايش هم اين حقيقت را ثابت كرده است 

كاسـته شـود، در ايـن     هـا  آنمعتقد است وقتي شواغل حسي كم شوند و از تعداد و اندازة 
تا با عالم قدس، به طور ناگهاني، اتصال و ارتباط پيدا كند و  كند يمحالت نفس فرصتي پيدا 

نقش عالم عقلي را بـر حسـب اسـتعداد و زوال مـانع در خـودش       تواند يمدر اين صورت 
بنابراين ). 401، 3ب، ج  1375سينا،  ابن(سان از امور غيبي آگاهي يابد  ازد و بدينمرتسم س

در اين روش فراگيران به وسيلة سير و سلوك و رياضت، استعداد مقامي را خواهنـد يافـت   
  . كه به حقايق و معارف غني دست يابند

  
  هاي تلفيقي روش 7.6
كند كه نظام تعليم  تب ادراك، ايجاب ميگونه كه در بحث ادراك اشاره شد، وجود مرا همان
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اي كه قواي حس، خيال، عقل و شهود انسان را  به گونه باشد؛گير  جامع و همهبايد تربيت و 
هاي وجود آدمي اعم از نفـس و   كارگيرد و ناظر بر تمام قواي ادراكي، همچنين تمام جنبه به

تواند  منظور مربي مي بدين. گيردبرب هاي شناختي، عاطفي و روان حركتي را در بدن، در حوزه
ها و قـواي   هاي تلفيقي فرايند آموزش را به طوري سازماندهي كند كه جنبه با طراحي روش

اين بسته . كار گرفته شوند نه اين كه فقط محدود به يك جنبه باشد گوناگون نفس و بدن به
آمـوزش را طـوري   به هنر مربي است كه در كلية مراحل تعليم و تربيت، آموزش و فراينـد  

هاي گوناگون  طراحي و سازماندهي كند كه ضمن تعليم مفهومي خاص، تربيت نيز در حيطه
تنها اصل جامعيت را رعايت كرده است بلكه بـراي   مسلماً چنين آموزشي نه. صورت بگيرد

  . تر خواهد بود متربيان نيز لذت بخش
 

  گيري نتيجه. 7
حكمت سينوي را به علت پشتوانة غني تاريخي و بندي بايد گفت كه اين پژوهش،  در جمع

د و كنـ  منـد تلقـي مـي    نظري، و درانداختن طرحي منسجم و بديع در فلسفة اسالمي ارزش
. دهـد  مباحث ادراك آن را به منزلة راهنما و زيربناي طرح نظام تربيتـي مـد نظـر قـرار مـي     

ازد تا پرد حكمت ميهمچنين پژوهش حاضر در قالب نظام آموزشي به تبيين و بررسي اين 
در بعد اهداف و روش بر اساس مباحث  ژهيو بههايي براي تعليم و تربيت  از اين طريق، ايده

لذا براي رسيدن به چنين اهدافي در . ادراك و اقسام آن براي بهبود نظام آموزشي مطرح كند
  :دشو يمآمده ارائه  دست ي بهها افتهشده در مقدمه، ي ادامه بر اساس سؤاالت مطرح

سينا به چه  در ارتباط با سؤال اول پژوهش، مباني ادراك و اقسام ادراك از منظر ابن
وار در ارتباط بـا سـؤال فـوق حـاكي از آن      نتايج به صورت كلي و خالصهصورتي است؛ 

سينا نفس مبدأ ادراك و معرفت است و همچنين نفس داراي سه مرتبة  است كه از منظر ابن
ني است كه در مرتبة نباتي كمال اول اسـت بـراي جسـم عـالي، از آن     نباتي، حيواني و انسا
، و در مرتبة نفس حيـواني، كمـال   كند يمو تغذيه  ابدي يم، رشد كند يمجهت كه توليد مثل 

مند جسم طبيعـي؛   اول براي جسم طبيعي آلي است از جهت ادراك جزئيات و حركت اراده
است و قوة محركه نيـز خـود بـه دو قسـم     لذا نفس حيواني شامل دو قوة محركه و مدركه 

قوة محركة باعثه همان قوة نزوعيه يـا شـوقيه   . شود محركة باعثه و محركة فاعله منشعب مي
است كه در اثر تخيل صورت خواستني يـا گريختنـي، قـوة محركـة فاعلـه را بـه حركـت        

و قوة محركـة   دشو يمكه اين قوه نيز به دو شعبة قوة شهوانيه و قوة غضبيه جدا  آورد يم در
قسم دوم از قواي حيواني يعني قوة مدركه نيز . ردن عضالت استك  فاعله نيز كارش تحريك
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ة حسي گان پنجقوايي كه از خارج بر اساس قواي : چون قوة محركه دو قسم است كارش هم
و قـوايي كـه از    پردازند يمبه ادراك محسوسات ) بينايي، شنوايي، بويايي، چشايي و المسه(

متخيلـه ـ   (، متصـرفه  )مصـوره (حس مشـترك، خيـال   (ل بر اساس قواي ادراك باطني داخ
گانـه خـارجي    حواس پـنج  هاي به كار ثبت و ذخيرة داده)) ذاكره(، وهميه و حافظه )مفكره

هـاي جهـان بيـرون     توان اذعان داشت كـه داده  چه گذشت مي پس با توجه به آن. پردازد يم
شود؛ اين قـوه از   همان قواي نفس حيواني است ادراك مي ها كه گانه انسان توسط قواي پنج

كند و  را ذخيره مي ها آنو با قواي باطني  كند طريق قواي خارجي محسوسات را دريافت مي
كـه در ايـن    شود يمدر مرتبة سوم نيز بحث نفس انساني مطرح . پردازد يم ها آنبه پردازش 

كليـات نيـز    ادراكنفوس نباتي و حيواني، بر بودن كماالت  مرتبه، نفس انسان عالوه بر دارا
) عقـل نظـري  (و عالمـه  ) عقل عملـي (اين قوه نيز به دو قوة عامله . كند توانايي حاصل مي

در  هـا  آنكه هر دو قوه در اصل ادراك، مشترك هستند و يگانه تفاوت ميان  شود يمتقسيم 
، آن چهره از نفس شوند يم در كل اين دو قوه به منزلة دو چهرة نفس شناخته. مدركشان بود

و الزم اسـت كـه اثـري از     كنـد  يمـ كه به طرف بدن است و از طريـق آن در بـدن تصـرف    
ي كه رو بـه سـوي مبـادي عاليـه     ا چهرهمقتضيات و لوازم بدن را نپذيرد عقل عملي است و 

  .ودش يمجا علم اقتباس كند عقل نظري ناميده  دارد و الزم است كه پيوسته از آن) عقل فعال(
اين است كه پيدايش توانايي ادراك در انسان بر  شود يمچه از اين حيث آشكار  پس آن

اين است كه نفس از حالت  شود يمچه نمايان  شود؛ آن اساس سير و تكامل نفس حاصل مي
حيواني فقط قادر به دريافت محسوسات و ذخيره  مراتبقوه به فعل در حركت است و در 

اما با رشد و استكمال نفس . يي ادراك امور ذهني را پيدا نكرده استاست و هنوز توانا ها آن
كه بر تمام اعمال بدني در بعد عقل  كند يميافتن به مرتبة انساني اين توانايي را پيدا  و دست

عملي بر اساس نظارت عقل نظري كنترل داشته باشد و با درك جزئيات، كارهاي خوب را 
اي از  از بد جدا كند و با تكامل خويش در بعد عقل نظري با طي مراتـب رشـد، بـه درجـه    

  .نهايت بتواند از عقل فعال معرفت كسب كند كمال برسد كه در
چون؛ عقل هيـوالني،   شد كه عقل نظري خود نيز به مراتب متفاوتي همهمچنين آشكار 

سينا قائل  عالوه بر مراتب چهارگانه فوق، ابن. شود بالملكه، بالفعل، و عقل مستفاد تقسيم مي
و آن را مرتبـة عـالي قـوة حـدس      ديـ نام يم» عقل قدسي«به عقل ديگري نيز بود كه آن را 

و اعتقاد داشت كـه اگـر    دانست يما در برخي مردم شديد و اين استعداد ر آورد يمشمار  به
تواند به معارفي دست پيدا كند كـه عقـل در مرتبـة عقـل      كسي به اين مقام رسيده باشد مي

بنابراين نكتة اساسي در ارتباط با مبحث ادراك در اين مرحله ايـن  . آورد دست مي مستفاد به
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يكي از طريق فكـر  . ز دو طريق دست يابداست كه انسان قادر است به مرحلة عقل بالفعل ا
هـا بـر روي    سـازي  است كه در اين حالت، نياز به تعليم و تعلم وجود دارد و عقل با مقدمه

آمده از مراحل قبل، از جمله ادراكات حسي، امـر مجهـول بـر وي معلـوم      دست ادراكات به
كه از عقل فعال كسب  كند يم؛ يعني از اين طريق، توانايي و قابليتي را در خود پيدا دشو يم

 صـورت  بـه حالت دوم از طريق حدس است كـه نيـازي بـه تعلـيم نـدارد و      . معرفت كند
ساختن نفـس از ماديـات و تهـذيب و     كارگيري اين روش پاك خودآموزي است و شرط به

تذكيه نفس است كه از اين طريق مجهول به صـورت دفعـي از طريـق عقـل فعـال معلـوم       
يسـت  نيافتن به آن  دست  ان شهود است و معارفي كه عقل قادر بهكه اين روش هم دشو يم

  .شود يماز اين طريق به انسان آشكار 
بنابراين در ادراك عقلي، قوة نفساني بايد به رشد و تكامل خويش ادامه دهد تا به مرتبة 

 جا نيز به تكامل خـود از قـواي هيـوالني، بالملكـه، بالفعـل، و      انساني رسيده باشد و در آن
پس . مستفاد ادامه دهد تا بتواند از عقل فعال كسب معرفت كند و حقايق بر وي آشكار شود

ادراك عقلي نيازمند گذر از مراحل گوناگون و محتـاج تعلـيم و تعلـم اسـت امـا در ادراك      
چه انسان بتواند با خودآموزي نفس خود را تهذيب  شهودي چنين الزامي وجود ندارد؛ چنان

دست  هيوالني هم قادر است به حقايقي كه عقل در مرتبة عقل مستفاد به كند در مرحلة عقل
  .نايل شود آورد يم

ي از عقـول  ا مرتبـه آن هـيچ   بـدون سينا رابط بين قوا است كه  لذا عقل فعال از منظر ابن
اين قوه بيـرون از نفـس انسـاني    . به مرتبة مافوقش دست يابد و به فعليت برسند تواند ينم

و باعث تحقق علم و ادراك در نفس انسـاني   كند يمن بر نفس ناطقه اشراق است و از بيرو
تنها نفس انساني براي حصول علم و معرفت بدان نيازمنـد اسـت، بلكـه همـة      و نه شود يم

  . بودن آن است هاي اين عقل بالفعل ويژگي نيتر مهممعقوالت قائم بدان هستند و از 
ويژه در بعد اهداف و روش تربيت، مبتني بر  ي تربيتي بهها داللتسرانجام در خصوص 

هاي پژوهش پيرامون اين سؤال، حكايت از آن دارد كه هدف نهايي در  مباحث ادراك، يافته
با ايـن حـال   . است» نزديكي به خداوند«يافتن به سعادت  نظام تعليم و تربيت سينوي دست

ت؛ يعني انسان بايد به رشد يافتن به اهداف فرعي اس شدن به چنين هدفي، نيازمند دست نايل
و تكامل نفس خويش بپردازد چراكه نفس به عنوان مبدأ و اساس ادراك در انسـان قلمـداد   

و اين هدف نيز در پرتو رشد و تكامل قواي آن در ابعاد حسـي، تخيلـي، عقلـي و     شود يم
باشد  و زماني كه نفس به اوج تكامل خود رسيده. آيد دست مي نهايت ادراكات شهودي به در

يعني نفس در  رديپذ يمو اين كار توسط عقل فعال انجام  دشو يممجهوالت بر نفس معلوم 
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آورد و تمام معارف بر وي  دست مي خود، زمينة دريافت معرفت را با تكامل قواي خويش به
لـذا بـراي   . بـه هـدف كلـي دسـت يابـد      توانـد  يمو در اين موقع است كه  دشو يممعلوم 
سـينوي اسـت بايـد     هـاي  كلي و فرعي در نظامي كه مبتني بر آمـوزه  يافتن به اهداف دست
بـا   هـا،  ايـن روش  هايي را مد نظر قرار داد كه در مسير اهداف اين نظام تربيتي باشد؛ روش

دهـي   سپردن، جهـت  خاطر بهكارگيري فعال حواس، حفظ و  بهتوجه به نتايج پژوهش شامل 
جوگرايانـه و تقويـت فكـر و انديشـه،     و هاي جست تخيل و خالقيت، سير عقالني، آموزش
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