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 مالصدرا يفلسف يشناختروان شهياندت نفس در يم و تربياهداف تعل يواکاو

 
 ييدانشگاه عالمه طباطبا يت اسالميم و تربير گروه فلسفه تعلياستاد و مد /سعيد بهشتي

 دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني /سيداحمد رهنمايي

 يت اسالميم و تربيفلسفه تعل يدکترا /مهدي رضايي D.M.Rezaei@gmail.com 
 23/3/1395: پذيرشـ  23/10/1394: دريافت

 چكيده

مناسـ   يتواند منبعيخاص م طورهب يفلسف يشناسو روان ،عام طوربه يشناست آن در روانيماه شناخت نفس انسان و
تـوان بـه شـناخت يم ييصـدرا يفلسف يشناسبا روان ،انين ميد. در ايآشمار ت نفس بهيترب م وياستنتاج اهداف تعل يبرا

م و يهداف تعلـا يدف واکاوهت نفس را استنتاج کرد. نوشتار پيش رو با يم و تربيو اهداف تعل نايل آمدس ت نفيکامل ماه
ارنـد  در اسـت. نگ شـد  تهمالصدرا نگاش ةشيدر اند يو عقل عمل يعقل نظر يانيو م ييت نفس بر اساس کمال غايترب
جسـته  بهـر  يتـيالت ترباسـتنتاج مـدلو و يفلسف يهان گزار ييدر تب «يليتحل ـ يفيتوص»از روش پژوهش  ،ن مقالهيا

 يرب الهـت نفس قـيترب وم يتعل يينفس، هدف غا ييد که با توجه به کمال غايت از آن دارق حکايتحق يهاافتهياست. 
کـدام از  است. هر يو کمال عقل عمل يت نفس کمال عقل نظريترب يانينفس، اهداف م يانياست. اما بر اساس کمال م

عقـل  ةتبـيابي بـه مردستاز:  ي عبارت استابد که در عقل نظرييز در بستر مرات  خود تحقق مين يانيف من دو هديا
 نا.فه و يه، تحليه، تخليجلت ةيابي به مرتباز: دست است عبارت يو در عقل عمل ،، بالفعل و مستفادبالملکه

 . يرازيش ألهينالمتت، صدريتربم و ي، هدف تعليفلسف يشناست، نفس، روانيم و تربيتعل ها:کليدواژ 
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 مقدمه

هاي فلسفي ها و انديشهنظران حوزة تعليم و تربيت پوشيده نيست که ديدگاهاين نکته بر صاحب

طور هاي تربيتاي باهطور عاام و نظرياههاي علوم انساني بهاي اساسي در نظريهتواند پشتوانهمي

تواند تمام اجزا و مدلوالت تربيتاي لسفي ميهاي فخاص به شمار آيد. شعاع تأثيرگذاري ديدگاه

ها اي است که ديادگاههاي تربيتي باشد. اين تأثير و تأثر به گونهدر حوزة اهداف، محتوا و روش

آيد. تعليم و شمار ميبخش نظام تربيتي بهعنوان مباني، ماية حيات و قوامهاي فلسفي بهو انديشه

وعاتي نيز علم اخالق انديشمندان مسلمان از جمله موضتربيت نفس در مباحث فلسفة اسالمي و 

در فلسفه و علام اخاالق در خصاوص « النفسعلم»است که بر اساس آن، مبحث جدايي به نام 

تواند هاي فلسفي مالصدرا در حوزة نفس ميتربيت نفس مطرح شده است. در اين ميان، انديشه

شامار هاي بنياادين آن بهنفس و از جمله پايه شناختي فلسفي تعليم و تربيتعنوان مباني روانبه

کناد. در واقا ، حکمات متعالياة آيد که حيات تعليم و تربيت در بخش تربيت نفس را تضمين 

شناختي به گانة قرآن، برهان و عرفان، به مسائل فلسفي و انسانجويي از مناب  سهصدرايي با بهره

ه تربيتي، با نگاهي جام  با ا هاي اين نظام فلسفياي جام  توجه کرده است و با ارائة طرحگونه

تواناد هاي جسماني و نفساني و تربيات او، در ايان دو بخاش ميابعاد وجودي انسان در بخش

 رهاورد مناسبي به دنبال داشته باشد.

 يساففل يشاةکمال نفاس در اند يبر اساس الگو ،قين تحقيت نفس در ايم و تربين اهداف تعليتدو

گاردد کاه يبرخاوردار م يانياو م يينفس از کماال ااا ،مالصدرا يفلسف ءت. بر اساس آرامالصدرا اس

نفاس  يقلعکمال نفس در بستر کمال  که. ازآنجااستت آن ممکن ين کماالت با تربينفس به ا يابيدست

شاود، ميم يتقسا يو کماال عقال عملا يز به دو بخش کمال عقل نظرين يگردد و کمال عقلميدار يپد

ل عقال که بر اساس کماا يانيدارد و دو هدف م ييک هدف اايز يت نفس نيم و تربيتعل :ن گفتتوايم

ر مراتاب ز در بستين يو عمل يک از کمال عقل نظريگردد. البته تحقق هر يم ميتنظ يو عقل عمل ينظر

 است.  يافتنيک از آنها تحققيهر 

م و يتعلا ةآن در حاوز يريکارگهرا و بااز منظر مالصاد يفلسف يشناختروان يم مبانياستخراج و تنظ

ت يام و تربياهاداف تعلا ين نوشتار تنها باه بررساينگارنده بوده است که ا يهااز داداه يت رسميترب

ق عباارت اسات يان تحقيشود. هدف تعليم و تربيت در اياستنتاج م يفلسف يپردازد که از مبانينفس م

مبتني بر نيازسنجي جام  به صورت کاامال  آگاهاناه و مطلوب و نهايي در آموزش و پرورش که  ةنقط :از
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ريزي دقياق، اقادامات تربيتاي مناساب و البتاه عالمانه، سودمند تشخيص داده شده اسات تاا باا برناماه

 .کندنيل به اهداف از پيش تعيين شده را عملياتي  جهتهماهنگ در 

ضوع اين تحقيق خاصي در زمينة مو توان گفت: کتابدر خصوص پيشينة اين پژوهش، مي

ها حکايات از آن دارد کاه ناماهوجو در بخاش پايانبه نگاارش درنياماده اسات. اماا جسات

هاي متعددي با رويکردهاي متفاوت به مباحث فلسفي مالصدرا و تعليم و تربيت باه نامهپايان

 زادهناماة اساماعيلتوان باه پايانرشتة تحرير در آمده است. در اين بخش، به صورت عام مي

 طور کلي، به نظرات تربيتاي مالصادرا اشااره کارده اسات. صامدي( اشاره کرد که به1389)

هاي کلي تربيتي از مباني فلسفي مالصدرا پرداخته اسات. در ايان مياان، ( نيز به داللت1390)

درساي هاي آن در برنامه ( در انديشة تبيين تعليم و تربيت اسالمي و داللت1382) علم الهدي

( به 1389نامة بابازاده )هاي خاصي مانند پاياننامهبر آثار مالصدرا بوده است. اما پايانبا تأکيد 

هاي مالصدرا اشاره کرده است که تنهاا هادف آن، هدف کلي تعليم و تربيت بر اساس انديشه

( نيز اهاداف کلاي تعلايم و تربيات را 1391پور )کمال عقل عملي و عقل نظري است. حسن

يات در . نتايج در اين تحقيقات حکايت از آن دارد که هدف کلي تعليم و ترباشاره کرده است

توان هدف کلي در نظام تعليم تربيت حوزة نفس، کمال عقلي و نظري است. بر اين اساس، مي

 را کمال عقلي نظري ترسيم کرد. 

 يکاارابت هايشاهي( در خصاوص اند1384)ي بهشات ةتوان به مقاليم ،اما در بخش مقاالت پژوهش

را فاس ن ةمالصادرا در حاوز يفلساف ين مقاله مبانياشاره کرد. ا يفلسف يشناسروان ةمالصدرا در حوز

ت نفاس يو هدف ترب کر کردهذمالصدرا را  يتيترب هايشهياندبه اجمال ( 1392زاده )ه است. باباذکر کرد

همچاون  يهادافا ،ن خصاوصياز در ايا( ن1389)ي ديجاو نموده است.م يرا کمال عقل و فطرت ترس

فاس و شاناخت ن يو شهود يآموختن چگونه آموختن، رشد تفکر عقالن ي،رشد انسان يقوا سازينهيزم

 است. ي را آوردهوجود هايدر ساحت

توان گفت: هاي انجام گرفته و نوآوري اين تحقيق، ميدر مقام مقايسة اين پژوهش با پژوهش

هاي تربيتي مالصادرا لي به استخراج انديشههاي موجود در اين زمينه، به صورت کاول. پژوهش

اناد، هاي خاص تربيتي، که به اهداف تعلايم و تربيات اشااره کردهاند. دوم. پژوهشروي آورده

اند. سوم. در بخش اهاداف تنهاا باه کماال عقال طور عام به اهداف تعليم تربيت اشاره داشتهبه

 اند.طور مطلق اشاره کردهنظري و عقل عملي به
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صاورت  جنبة نوآوري اين پژوهش و تفاوت آن با تحقيقات قبلي در اين است که نويسنده باهاما 
خاص، هر يک از مراتب کمال عقل نظري و عقل عملي و کيفيت تحقاق هار ياک از اهاداف کماال 

تار، باه عقل نظري و عقل عملي را ذکر کرده است. عالوه بر آن، در هر يک از مراتب به صورت ريز
ر دي تربيت نفس در هر مرتبه از کمال عقل نظري و عملاي اشااره کارده اسات کاه اهداف و محتوا

هاي سابق به اين امر توجه نشده اسات. افازون بار آن، در ايان تحقياق، اساتنتاج يک از پژوهشهيچ
گذشاته،  صورت گرفته که در تحقيقاات« ضرورت بالقياس الي الغير»اهداف از مباني بر اساس قاعدة 

 مي برده نشده است. روش نااز اين 
هاي انديشاه»هااي انجاام شاده، نويسانده در پاساا باه ايان سا ال کاه با توجه به پژوهش

باه « شناختي فلسفي مالصدرا چه مدلوالتي در زمينة اهاداف تعلايم و تربيات نفاس دارد روان
 هادافمباحثي مانند نفس و کمال آن، کمال نهايي نفس، کمال عقل نظري و عملي و سرانجام، ا

 و اساتنتاج مادلوالت يق، بررسيهدف از اين تحقپردازد. بر اين اساس، تعليم و تربيت نفس مي
. در بياان اهميات و ساتااهداف تعليم و تربيات نفاس  درا در زمينةشناختي فلسفي مالصروان

بااني فلسافي هار ابتناي نظام تعليم و تربيت بار م ةبحث دربارتوان گفت: ضرورت موضوع، مي
 ةالماان حاوزع مطما  نظاراز ديربااز طور خااص، طور عام و مباني فلسفي اسالمي بهمکتب به

از ساوي  نيازهااي قابال تاوجهي تالش. البته استبوده  ارب و اسالم فلسفه و تعليم و تربيت
يشتر و باين مسئله قابليت بررسي هنوز  است، اما اين حوزه صورت گرفته محققان و انديشمندان

 .گاردد ن حاوزه روشاندر ايا مانند س ال ايان مقالاه پاسا بعضي از س االت تر را دارد تاکامل
 رساد.ه نظر ميس االت، مفيد بگونه اينبه  گوييهرگونه تالش و پژوهشي براي پاسا  بنابراين،

طور کامل حل خواهد کرد، اما اميد دارد تا کند که اين نوشتار مشکل را بهالبته نويسنده ادعا نمي
 هاي بعدي برداشته باشد. ي پژوهشگامي مفيد برا

 ي بحثشناسمفهوم

ن يارسااند. ا يارياتواند باه فهام بهتار يآنها م يمعان يسازکه روشن ي داردديکل ييهاق واژهين تحقيا

 .«يفلسف يشناسروان»و  ،«نفس»، «تيم و تربيتعل» :ها عبارتند ازهواژ

سترساازي رشاد ساالم و هادايت آن بار بخشي شخصيت از طرياق بت به فرايند تعالييم و تربيتعل

باه  «نفاس» ةشود. اماا واژيمطلوب و متعالي اطالق م يارتباطي چهارسويه در نيل به هدف الگوياساس 

آثار و حرکات ناهمگون و متفاوت است. نفاس ايان حرکاات را  أشود که منشمي گفتهنيرويي در جسم 
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( در بادن انجاام يو تصارف )تعلاق تادبيري از طريق قواي موجود در خود و بدن و با تادبير و تصارف

کاه باه بررساي  اسات يهايمجموعاه شاناخت ،قين تحقيدر ا «يفلسف يشناسروان»مقصود از  دهد.مي

پردازد. به ديگر سخن، بررسي فلسافي مي يکرد فلسفينفس با تحوالت آن با رو يو قوا ي، هستيستيچ

 گويند. «شناسي فلسفيروان»ات آن را ينفس و ح

 کمال آن نفس و

 ،و در اداماه شاودميدر خصوص تکامال نفاس اشااره  يديمهم و کل ةبه چند نکت ،ن بخشيا ةدر مقدم
 .گرددذکر ميت آن يم و تربيکمال نفس و اهداف تعل

آياد )شايرازي، شامار مياول. نفس در انديشة مالصدرا، کمال اول براي جسم طبيعاي آلاي به
ن، آنفس براي جسم طبيعي کمال اول است که با تحقق (. طبق اين بيان، وجود 17، ص8، ج1981

اول  يابد. در واق ، کماالنفس از مرحلة نباتي به حيواني و حيواني به انساني و نفس ناطقه رشد مي
گاردد. اماا از هماين نفاس، در بودن نفس به اين معناست که نفس از نوعي به نوع ديگر تبديل مي

گردد کاه در افعاال حيااتي مانناد حاس و حرکات و تعقال يهاي بعد، کماالت ثانويه صادر مگام
شاود کاه منحصار در جسام طبيعاي ميگردد. افزون بر آن، کماليت نفس براي جسام، خالصه مي

 باه معنااي« کماال»(. يعني نفس براي اجسام اير طبيعاي، 16ساختة دست بشر نيست )همان، ص
 ين جسم طبيعي باياد مقياد باه قيادادر پايان، آيد. شمار نميبه« تغيير و تبديل نوعي به نوع ديگر»
بخش آن نوع از جسم طبيعي اسات معنا يابد. به عبارت ديگر، نفس تکامل« کماليت»گردد تا « آلي»

ين شاده، که برخوردار از قواي نفساني و اندام بدني است که هر کادام از آنهاا مطاابق وةيفاة تعيا
شامار بهم طبيعاي مالصدرا، کمالي براي جس يشةندنفس در ا ،بنابراينهستند.  مجري فرامين نفس

همچاون احسااس و حرکات  يهاايکناد و فعاليتکه آن را از نوعي به نوع ديگر تبديل مي آيدمي
  دهد.را از طريق اندام و ابزار جسماني انجام مي ياراد

باه »گردد. با توجاه باه عباارت مي پذير تلقيدوم. نفس در انديشة صدرايي، موجودي کمال
درستي که فلسفه به سبب شناخت حقيقت موجودات، طبق آنچه که هستند و حکم به وجود آنها 
از باب تحقيق برهاني، نه گمانه زني و تقليد، که البته به قدر ةرفيت وجاودي، نفاس انسااني را 

توان دو مطلب را استنباط کرد: يک. حقيقت فلسفه و فلسفة ( مي23)همان، ص« بخشدتکامل مي
ورزي و فيلسوف شدن اين است کاه باا بخشي نفس انساني است. از اهداف فلسفهه تکاملفلسف

بخشاد. دوم. شناخت حقايق موجودات و حکم به وجود آنهاا، نفاس ناطقاه خاود را تعاالي مي
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پذيري نفس در اين عبارت يک اصل مفروض و پذيرفته شده در نظار گرفتاه شاده اسات. کمال
بخشي دارد. پذيري و تعاليرايي، نفس انساني قابليت تکامل، تربيتبنابراين، براساس انديشة صد

صدرايي، انسان در مراتب کماال  توان به اين گواه نيز دست يازيد که در انديشةافزون بر آن، مي
تواند پيش رود که در زمرة فرشتگان و مقربان الهي قرار گيرد که حتي اهلل، تا آنجا ميو صعود الي

(. در اين عباارت 43، ص1341چسب نباشد )شيرازي، هاي بهشت براي وي دلها و لذتنعمت
کند. بنابراين، مالصادرا باا پذيري نفس انساني هستيم که مدعاي ما را اثبات مينيز شاهد تکامل

تبيين فلسفة فلسفه و قابليت رسيدن انسان به حد فرشتگان و مقربان، در پي اثبات اين است کاه 
 پذير و قابل رشد معرفي کند.ودي کمالنفس انساني را موج

پذير است. مالصدرا در ايان بااره آن امکان سوم. تکامل نفس تنها در بستر تعليم و تربيت

دارد: وجود آدمي که متشکل از نفس و بدن يا روح و جسم است دچار تحول گوهري بيان مي

تواناد باه رشاد و ميو بر پاية آموزش و پرورش و تربيت صاحي ، اشود و جوهرة وجود مي

اي که هيچ حد يقفي ندارد. اين امر، که حس، خياال، عقال و قلاب کمال دست يابد، به گونه

(. 61، ص1372کند )فتحاي، هاي وجود انساني را متحول ميانسان را دربرگرفته، تمامي جنبه

در اين عبارت، شاهديم که مالصدرا شرط تحول گوهري و جوهري نفاس انسااني را تربيات 

 (. 61داند )همان، صحي  آن ميص

کناد کاه نفاس انسااني داراي ن مييگوناه تبيانپذيري نفاس را ايتربيت ،الصدرا در عبارتي ديگرم

رشاد ياباد.  متفااوتيهاي ها و گوناهتواناد باه صاورتمي ،هاي گوناگوني است که بر اثر تربيتقابليت

توانناد باا پذيري ميبر اثر تربيت ،اما در ادامه ،نددا با يکديگر مشترکرو، نفوس انساني اگرچه در ابتازاين

، باا ک نوع اساتبه اصطالح عالمان علم منطق ي ،که ابتدا ،يکديگر تفاوت داشته باشند. در نتيجه، انسان

 آيااددر گونااگونيتواناد باه اناواع مي ،پااذيري نفاستربيات و ميازان تربيت ةحاوز توجاه باه گساترة

پاذيري خاود و نفاس انسااني باا قابليات تربيت :توان گفتمي ،ساسبر اين ا .(25ص، 1341)شيرازي،

باا ديگار  وجاودي را کساب کناد و ت و رتبةربيت ةتواند انواع گوناگوني از از جنبکيفيت تربيت آن، مي

 اي داشته باشد.ها تفاوت رتبهانسان

ت نفاس ياتربم و يتعل يانياهداف م يمحور طراح يو عقل عمل يکارکرد و مراتب عقل نظر .چهارم

ن تکامال نفاس در يابد. همچناييتحقق م يو عمل يز در قالب کمال عقل نظرينفس ن يي. کمال اااست

ت عقال ياترب :مييگاويم ،گر سوي  نفس است. از ديت صحيازمند تربي، نيو عمل يعقل نظر يهابخش
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ت ياترب .ساتن دو بخش از عقال ايک از ايبر شناخت کامل کارکرد و مراتب هر  يمبتن يو عمل ينظر

 برد.يراهه ميتوجه به کارکرد و مراتب، ره به ب يمنها
آن  يفلساف يشاناختروان ينفاس و مباان ييبا توجه به نکات مزبور، ابتدا در بخش اول به کمال ااا

. در بخاش شودذکر مي يو عقل عمل يعقل نظر يهانفس در بخش يانيکمال م ،. در ادامهشودياشاره م

 يعملا و عقل ينفس و کمال عقل نظر ييکمال اا يت نفس بر اساس الگويو تربم يبه اهداف تعل ،دوم
 . گرددمياشاره 

 ت نفسيترب ييت نهايغا ي به مثابةقرب اله

 ذيرش قاعادةين باور بر اساس پام شده است. ايترس «اهلل»نفس،  ييمالصدرا، کمال اا يفلسف يشةدر اند
دارد کاه مقصاد يماو از اين راز پنهان پارده برفيض الهي و حرکت نفس در قوس نزول و صعود است 

 بتادا ونفس موجودي مجرد است کاه در ا زيراجز رسيدن به مقام قرب الهي؛  ،نفس چيزي نيست يينها
وناد متعاال ت آن خداياان و ااياپا رو،ازاين .داردميسوي خداوند گام برانتهاي حرکت، از خداوند و به

 .(380ص، 6ج ،1981، شيرازي) است

ا عالم بن ابر اعتقاد مالصدرا، عنايت و فياضيت پروردگار اقتضاي اين را دارد که ممکناتبن
سات، و ابه وجود آيند که منشأ همة آنها، از جمله نفس، از خداوناد « امکان اشرف»بر قاعدة 

 مقصد نهايي نيز بازگشت به اهلل است. مالصدرا پس از تشاري  کيفيات خلقات موجاودات از
هاوده نياي پايين بر اساس حکمت و عنايت باري تعالي، خلقت موجاودات را بيعالم باال به د

داند، بلکه هدف آفرينش موجودات از جمله نفس را بازگشت به اايت اصلي خود، يعني نمي
و پيش از ايان گفتاه شاد کاه »کند: گونه بيان ميکند. ايشان در عبارتي اينخداوند ترسيم مي

باشد؛ براي اينکه ممکن، يقابل و پذيراي آنچه که برتر است، م« يلمّ»تر به سبب موجود پايين
د بيهوده و بازيچه آفريده نشده است، بلکه بدان جهت آفريده شده کاه باه اايات اصالي خاو

(. 5، ص8)همان، ج« اندشدهبازگشت نمايد. بنابراين، عناصر براي قبول حيات و روح آفريده 
ا قت موجودات، از جمله انساان، اايات نهاايي نفاس ردر واق ، مالصدرا در بستر فلسفة خل

 پندارد.بازگشت به منزلگاه اولية خود، يعني خداوند مي
و ابطال تناسا نيز اايت حرکات نفاس  «يحرکت جوهري اشتداد»مالصدرا در بحث  ،افزون بر آن

ترين مرتباه باه ييناز پاا ،انسان را در فرايند تکامال آن آنکهکند. وي پس از يم ميرا خداوند متعال ترس
د مقصاد نهاايي انساان را خداوناد و کناباالترين مرتبه و مالقات آن با پروردگاار خاويش خطااب مي
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به ايان نکتاه  ،در ادامه يو .(53ص، 9، جهمانداند )رهسپاري در سلوک و پويايي به سوي خداوند مي
ولاي  ،به ايان امار نادارد الظت حجاب و تراکم ةلمت توجهي کند که انسان گاهي به واسطةره مياشا

ويژه در انسان کامل کاه تماام شکارتر است، بهو آ تردر انسان روشن الي اهلل اين حرکت ذاتي و اين سير
چاون  ،نيبناابرا .)همان(. ..دنوردمي را در ا «من الخلق الي الحق» ةيعني نصف داير ا اين قوس صعودي

امکاان » ةن بناابر قاعاديهمچنا آن خداوناد اسات و ييمجرد است و ابتدا و انتها يموجود ينفس انسان
 يت حرکات کماالياو اا يينهاا : نقطاةتوان گفاتيم ،و مقصد نفس خداوند متعال است أمنش «اشرف

 است.  ي، خداوند و مقام قرب الهينفس انسان

 نفس  يکمال واسط ت ويترب

 يو عقال عملا يعقل نظار يهادر بخش ينفسان يق کمال قواياز طر يقرب اله يعنينفس  ييکمال نها

خصاوص  مالصادرا در يفلساف يشاناختروان يهاشهيبه اند ،ن قسمتيدر ا رو،ازاينر است. يپذامکان

 يم:پردازيعقل م ن دويکمال ا

  يکمال عقل نظر ت ويترب

ت. ايان اسالمي و فيلسوفان مسالمان داراي اهميات و جايگااه واالياي اسا شةعقل و تربيت آن در اندي

محور سعادت انسان قارار گرفتاه  موضوعاين  ،هاي فلسفي صدراييجاست که در انديشهاناهميت تا بد

ساعادت بيشاتري را فاراهم  ةترگردد زميناعلم و عقالنيت حقيقي کامل قدر هر ،هاي اومطابق انديشه و

ها سعادت حقيقي انساان ساعادت عقلاي اوسات. در به ديگر سخن، تن .(167 -165)همان، ص آوردمي

گاردد. در ايان هااي او از عياار بااالتري برخاوردار ميرفتار ،با رشد و کمال بيشاتر عقال ،رتاين صو

بختي و ساعادت ياباد کاه خاوشسط  رضايتمندي از خاود و محايپ پيراماوني افازايش مي ،صورت

 گرداند. تري را در زندگي را نصيب او ميفزون

ر کمال و نقص وجاود و آزادي مالصدرا پس از آنکه محور سعادت و شقاوت نفس را بر محو

کند که کمال و لذت نفس نيز منوط به نهد، به اين نکته اشاره مي( بنا مي121آن از عدم )همان، ص

مندي او از آثار عقل اسات. ادراکات عقلي است؛ يعني محور سعادت نفس ميزان رشد عقل و بهره

که نفاوس  اواني شهوي و اضبيعقلي از وجود قواي حي طور که وجود قواينويسد: همانوي مي

برتر است، سعادت آنهاا هام برتار و  ا چهارپايان و درندگان و اير از اينها از ديگر حيوانات است

(. تأکياد بار ادراکاات عقلاي باراي 122تر اسات )هماان، صتر و کاماللذت و عشقشان نيز تمام
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نفاس انسااني از رتباة  يابي به سعادت، به اين سبب است که قاواي عقالناي در مياان قاوايدست

رو، ساعادت وجودي باالتر و به تب  آن، از سط  ارزشمندي باالتري نياز برخاوردار اسات. ازايان

 حقيقي نفس تنها مرهون ادراکات عقلي اوست.

الصادرا م يفلساف يشاناختروان ةشاين انديتوان به ايم ي،ت و کمال عقل نظرياما در خصوص ترب

دن هار يو رسا يو عقل عمل يعقل نظر يهاآن در بخش يکمال قوا اشاره کرد که کمال نفس منوط به

اي در رسايدن بادان چيازي )کمال( هر قوه سعادت ،بدان» نويسد:وي ميذات آنهاست.  ايک به مقتضي
(. 126)هماان، ص« اسات ا بدون آفت ا و حصول کمال آن ا بدون بازدازنده ا است که مقتضي ذاتش

 ي ذات، وةيفه و مسئوليت خاودکه به مقتضا ي،اي از قواي نفسانر قوهه :توان گفتيمطبق اين عبارت، 

کماال  سعادت نفس منوط به ،ابد. در واق ييخود دست م يقيبه سعادت حق ،عمل کنند در فرجام نفس

ل باه تکاما يدر صاورت يو عقل عمل يخود عقل نظر ،گريد ياست. از سو يو عمل يعقل در بعد نظر

 ،نياافتاه باشاد. بناابريذات خاود دسات  يباه مقتضاا باه آن، مربوط يقوا ک ازيابد که هر ييدست م
 آن در ابعاد نظر و عمل است.  يسعادت نفس بسته به کمال قوا

اکنون بنا بر انديشة مالصدرا، اايت و نقطة نهايي عقل و حکمت نظري اين است که شخص 

لم عيني گردد؛ به اين معناا کاه اي برسد که عالم عقلي مشابه عادر بستر تربيت و کمال، به نقطه

پاية (. مالصدرا کمال عقل نظري را هم79، ص7هاي عالم در انسان نقش بندد )همان، جصورت

داند؛ يعني کمال و اايت عقل و حکمت نظري در اتصال نفاس کمال و اايت حکمت نظري مي

اسات. در ايان  يابي به عقليات صرف و رتباة عقال مساتفادانساني به عقل فعال به منظور دست
کند، در ميان آن دو باه صورت، نفس به بديهيات و نظريات و احوال مبدأ و معاد اشراف پيدا مي

گردد؛ يعناي صاورت عاالم عيناي در او نقاش عقلي مانند عالم عيني ميپردازد و عالميتدبر مي

 (. به ديگر ساخن، مالصادرا ساعادت و کماال نفاس را137-135، ص1419بندد )شيرازي، مي

داند، اگرچاه ممکان اسات چيزي جز همين تأثير و انفعال عقل نظري در برابر مبادي عالي نمي

(. بنا بر اين عباارت، معياار سانجش 370-360، ص1380موانعي براي افاضه ايجاد شود )همو، 

سعادت و کمال نفس در بستر عقل نظري، انفعال نفس در برابر مبادي عالي است. به هار ميازان 
پذيرش نفس از مبادي عالي بيشتر باشد، به همان ميازان باه کماال بيشاتري دسات  که تبعيت و

داناد کماال اي را متناسب با خود آن قوه مييابد. همچنين مالصدرا پس از آنکه کمال هر قوهمي

اش، يعني کمال نفس به حسب قوه نظري را عبارت از رسايدن باه نفس را به حسب ذات عقلي
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به حسب عقل عملي، حصول عدالت است که نزد علماي اخاالق معتبار داند و عقليات ناب مي

(. به عبارت ديگر، 122، ص9است و اين همان توسطي است که بين آنها مشهور است )همان، ج

تواند کمال يابي به عقليات ناب، و عقل عملي با حصول عدالت در رفتار، ميعقل نظري با دست

 و سعادت نفس را به ارمغان آورد. 
رد؛ ياگيداند کاه آنهاا را فارا ميت علومي ميرا همان اا يت عقل نظرياا ي،گريشان در عبارت ديا

سات کاه آن ا يمطابق مقتضاا يت عقل عمليکه اا ي استدر حالاين امت. يمان به خدا و روز قيا يعني
 مماذموو تخلاص از اخاالق  نياک، تخلاق باه اخاالق يز از معاصيانجام طاعات، پره :ست ازا عبارت

ت عقال ياد ااتوانايت آن دسته از علوم مياا ،بارت، اوال عن يا بر (. بنا224-223، ص1383، شيرازي)
انياا ، ثت باشاد. اميمان به خداوند و روز قيآنها تنها ا ييرد که هدف نهايو اسباب تکامل آن قرار گ ينظر
 ينايمانند عالم ع يعالم عقلتواند بستر يم ،بخشت علم کمالياا عنوانبهامت يمان به خداوند و روز قيا

ل د به کماال عقاتوانين گروه از علوم ميت اياا رو،ازاينکند. يرا فراهم م يعال ين مباديو همچن ،شدن
ه خداوناد مان بيبه ا يابيآن در دست يقيت نفس و حصول سعادت حقيترب ،نيگردد. بنابرا يمنته ينظر

 امت است. يو روز ق
امات، يدا و روز قخاماان باه يتاوان در ارا مي يت کمال عقل نظرياا يي،صدرا ةشيدر اند ،نيبنابرا

ل يتباد يعقلباه عاالمي ،به عقل مستفاد دانست که شخص باه دنباال آن يابياتحاد با عقل فعال و دست
 بندد.ينقش م يدر وجود و ياز نظام هست ييکه نما يابه گونه ،گردديم

 يت و کمال عقل عمليترب

شاناختي فلسافي هاي روانبه اين نکتاه اشااره کارديم کاه در انديشاه هاي پيشين،در عبارت
حقق تمالصدرا، کمال اايي نفس، يعني قرب الهي تنها در بستر کمال عقل نظري و عقل عملي 

يابد. افزون بر آن، به اين نکته نيز اشااره کارديم کاه کماال نفاس باه کماال قاواي آن در مي
نيز در انجاام تعهادات و وةاايف  مال قوه عمليهاي عقل نظري و عقل عملي است. کبخش

 خود طبق مقتضاي ذات آنهاست. 
در مباشارت  يت عقال عملاياکمال و اا که ديت از آن دارحکا ،نهين زميآثار مالصدرا در ا يبررس

، ماذمومو تخلاص از اخاالق  نياکر، انجام واجبات، ترک محرمات، تخلق به اخاالق ينفس با عمل خ

در  يت عقل عملايکمال و اا ،اساساين بدن است. بر  يوانيح يتسلپ بر قواو  يحصول عدالت نفسان

ئات يه يق نسابت باه بادن ناوعيان طرينفس از ا وقتي که تا ،ابديير تحقق ميمباشرت نفس با عمل خ
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 کساب کناد يو انقهاار ياديائات انقيه يکه بدن متقابال  نسبت به نفس ناوع يابه گونه ،ابديب يياستعال

آن  يدر بستر همراها ،نفس ييئت استعاليش هيدايدر پ ي(. کمال عقل عمل21، ص1ج ،1981، شيرازي)

ر، بدن تحات اشاراف و يافتن نفس در بستر عمل خيبا استعال  ،ن صورتير خواهد بود. در ايبا عمل خ

ن حالات در نفاس، ياش ايدايابد. پيياد و اطاعت نسبت به نفس ميحالت انق ينوع ،آمدهتسلپ نفس در

باا انجاام  ينفس در بخش عقال عملا ،نيدارد. بنابرا يآن در بخش عقل عمل يکمال وجود ت ازيحکا
اد بادن يابر بدن و انق يو برتر ييت استعاليئبا کسب ه ،شرع و اخالق ي در حوزةاريو اخت يافعال اراد

 ابد. ييدست م يبه تکامل نفسان ،نسبت به نفس

اي را متناسب با خود آن قاوه ترسايم هدر عبارتي ديگر، مالصدرا پس از آنکه کمال هر قو

داند. به حسب کند کمال نفس به حسب قوة نظري را عبارت از رسيدن به عقليات ناب ميمي

عقل عملي، حصول عدالت نزد علماي اخالق معتبر است و اين همان توسطي است کاه باين 

س و بادن در (. در واق ، با توجاه باه اينکاه کماال نفا122، ص9آنها مشهور است )همان، ج

افتد اعتدال، ماية اصلي تکامال قاواي عقال عملاي ارتباط با هم و مشارکت يکديگر اتفاق مي

اي که حصول عدالت سبب صدور افعال و رفتارهاي صحي  و حصول آيد، به گونهشمار ميبه

صدرا فلسفة حصول عدالت را در ايان گونه است که مالگردد. ايندر نفس انساني مي سعادت

بردار نفس باشد، نه فرمانرواي آن، که در اين حالت، شقاوت نفس داند که بدن فرمانمي نکته

 گردد.پديدار مي

در توضي ، بايد گفت: حصول سعادت حقيقي نفس در بستر کمال و رشد عقل عملي است. 

اي نهاي صحي  رشد يابد به تب  آن، رفتارهاي انساني به گواگر اين بخش از عقل انساني به شيوه

مندي از کند. روشن است که نتيجة عملي چنين رفتاري افزايش ساط  رضاايتصحي  جلوه مي

وري بيشتر از زندگي است. در اين صورت، سعادت حقيقي نفاس حاصال خود و زندگي و بهره

گردد گردد. از سوي ديگر، رشد نفس در حوزة عقل عملي در ساية اعتدال نفساني حاصل ميمي

ا ردار آن است. در واق ، اعتدال قواي نفساني به دنبال خود، اعتدال رفتااري عهدهکه علم اخالق 

گاردد. در ايان مندي انسان از لاذات زنادگي ميبه دنبال دارد. اين اعتدال در رفتار، موجب بهره

يابد. نکتة آخر اينکه استعالي نفس بار بادن و پيادايش صورت، نفس به سعادت خود دست مي

ه س در صورتي است که اعتدال نفساني در بخش عقل عملي حاصل گردد. آنگااين حالت در نف

 توان شاهد انقياد بدن نسبت به نفس و فرمان روايي نفس بر بدن بود. مي
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ياباد. در ايان افزون بر اين، بايد گفت: با حصول عدالت، نفس بر قواي حيواني تسلپ مي
وع نادن را بر عهده دارد. همچناين ايان نوع تسلپ نفس بر بدن، قوة عقل عملي نقش تدبير ب
تاوان گفات: رو، مي(. ازايان130، ص1تدبير نفس بر اساس حکم عقل نظري است )همان، ج

محور سعادت و شقاوت نفس در بخش عقل عملي، تدبير بدن و تسلپ بر قواي حيواني است 
ه کساب ملکا که تسلپ عقل عملي بر قواي حيواني منوط به برقراري حالت ميانه و اعتادال و

ياافتني عدالت است که با رعايت حد وسپ و پرهيز از افراط و تفريپ در قواي حيواني تحقق
 (.127-128، ص9است )همان، ج

 ةورزي نفاس اسات. باه واساطنيازمند عدالت يتکامل و سعادت نفس در بخش عقل عمل ،نيبنابرا
ن جسام فاروتن و در مقابال فاراميپاذيرد اين نوع مديريت نفس بر بدن و رفتارهاست کاه انفعاال نمي

ه ش بايو آرا يز از معاصيتوان در انجام طاعات و پرهيرا م يت کمال عقل عملياا ،جهيگردد. در نتنمي
 ل خالصه کرد.يش از رذايرايل و و پيفضا

  ت نفسيم و تربيتعل ييهدف غا به مثابة، يقرب اله

اي از داراي مجموعاه ،خاص طوربهت نفس يو ترب ،عام طوربههاي تربيتي دانش تعليم و تربيت و برنامه
شخص شاده مت يترب يبرا يم که اهدافيز شاهد آن هستين ياهداف اايي و مياني هستند. در مناب  اسالم

(. 128، ص1374، يعتمداري)شار هساتند ياز اهداف فرع يو برخ ين اهداف اساسياز ا ياست که برخ
ت نفاس يتوان اهداف تربيم ،نياست. بنابرا يز جاريت نفس نيترب بارةدر ،خاص طوربهگونه اهداف نيا

 م کرد. يترس يانيو اهداف م ييرا در قالب اهداف اا
هايي هدف اايي به نقطة پاياني فرايند تعليم و تربيت اشاره دارد. اما اهداف مياني باه هادف

ي است. افزون شود که تربيت را به هدف اايي نزديک کرده و بسترساز تحقق هدف اايگفته مي
هاي هاا و برناماهبر آن، هدف اايي تربيت در هر مکتبي، کمال مطلوب آدمي اسات کاه فعاليت

دهد. اين هدف اايي تربيت نفس، يعني کساب مقاام قارب الشعاع خود قرار ميتربيتي را تحت
 شود کاه کماال ااايي نفاسشناختي فلسفي استخراج ميطور مستقيم از اين مبناي روانالهي، به

است. هدف اايي تعليم و تربيت نفس در نظام فلسفي صدرايي، قرب و فنااي در خداوناد « اهلل»
متعال است که در نظام تعليم و تربيت اسالمي به تحقق اسما و صفات خداوندي و قارب الهاي 

گردد. خداوند و مقام قرب او هدف ااايي تعلايم و تربيات نفاس در نظاام آماوزش و تعبير مي
نهايات و بودن اين هدف به آن سبب است که خداوند وجاودي بيگيرد. اايت پرورش قرار مي
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ماناد. ايان هادف کامل است، تا جايي که پس از آن، هدف و نقطة حرکتاي ديگاري بااقي نمي
 گردد. حقيقي است که تمام کماالت نفساني به او باز مي

گارفتن در حازب رب الهاي و قارار يابي باه مقاام قامالصدرا بر اين باور است که دست

يااد « ايمان به خداوناد و روز قيامات»عنوان فرشتگان، هدفي است که در آيات الهي از آن به

(. بر اساس آنچه در بحث کمال عقال نظاري گذشات، کماال 3، ص1341شود )شيرازي، مي

نفس در اين بخش، عالم عقلي مشابه عالم عيني شدن اسات. ايان هادف در صاورتي تحقاق 

وز قيامات باشاد در ت علوم فراگرفته شده در اين بخش، ايمان به خداوناد و ريابد که اايمي

توان قرب رو، هدف اايي تربيت نيز را ميگردد. ازايناين صورت، نفس مشابه عالم عيني مي

لهي را االهي در بستر ايمان به خداوند و روز قيامت دانست. وي همچنين رسيدن به مقام قرب 

ساخن داند کاه آدماي در آن در جايگااه هماستکمالي انسان مي هدف تربيت و اايت حرکت

(. زمااني کاه 37گردد و انسان سعيد، خود جهاني تام و کامال اسات )هماان، صخداوند مي

داناد نفس را ناوعي حرکات اساتکمالي مي« حرکت جوهري»مالصدرا در مباني فلسفي خود 

يابي باه مقاام قارب ورت، با دساتشمارد. در اين صاايت اين استکمال را خداوند متعال مي

يابد. اين خود، سعادتي تاام و کامال اسات کاه در سخن شدن با او را ميالهي، شايستگي هم

گردد. در اين هنگاام، نفاس عاالم سخني با خداوند به جهاني تام و کامل تبديل ميجايگاه هم

 گردد.عقلي مشابه عالم عيني مي

قاام قارب الهاي دف اايي تربيت نفس، يعني کسب مگونه است که هاستخراج اين هدف بدين

اسات. « اهلل»شود که کمال اايي نفس شناختي فلسفي استخراج ميطور مستقيم از اين مبناي روانبه

اي کاه کناد؛ نقطاهدرواق ، بنا بر انديشة صدرايي، نفس در قوس صعود به سوي خداوناد ساير مي

ث اکي از عب، ح«امکان اشرف»ت تکاملي مطابق قاعدة نقطة پاياني آن مقام قرب است. البته اين ااي

 نبودن آفرينش موجودات، از جمله نفس و بازگشت آنها به سوي خداوناد اسات. در ذيال، بخاش

 کمال اايي نفس توضي  داده خواهد شد. 

 ت نفس يترب يانياهداف م

 يل عقال عملاو کماا يبه دو بخش کمال عقل نظار يانياهداف م ،ت نفسيترب ييهدف اا يدر راستا

 شود:مين بخش به آنها اشاره يکه در ا استم يقابل تقس
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 يت و کمال عقل نظريتربالف. 

عقال  و يقرب به خداوند در بستر تکامال عقال نظار يعني ،نفس يي، کمال نهاييصدرا يدر نظام فلسف
 يتعاال در حاقمايابند و آدييگر اتحاد ميکديبا  ،ن مرتبهين دو قوه در واپسيا زيراابد؛ ييتحقق م يعمل
کماال عقال  ،ن عباارتيابار اسااس ا .(127و 7، ص9ج ؛130، ص8، ج1981، شيرازيگردد )يم يفان
کماال  يهمراها :د گفتين باياست. همچن يقرب اله يعني ،نفس يير تکامل نهايناپذييجزء جدا ينظر
نفاس الجارم  ييدف اااتحقق ها رو،ازاينگردد. مي يبه مقام قرب منته ،انيدر پا ين قوه با عقل عمليا

 يانيايکي از اهاداف م عنوانبه يکمال عقل نظر ،روو تکامل آن است. ازاين يت عقل نظريمنوط به ترب
 گردد. يم مينفس ترس ييتحقق کمال نها يت تکامل آن در راستايبر اساس اهم ،ت نفسيترب

 ين مبنااياس ااسا بر توان گفت:مي ي،فلسف يشناختروان ين هدف از مبانيدر خصوص استخراج ا
 يعناي ؛فاسنت ياترب ييبه هدف اا ،اسياست و بالق «اهلل» ت حرکت نفسي، که اايفلسف يشناختروان

 يانياباه هادف م يابي، دستينفس در بستر کمال عقل نظر ييبا توجه به تحقق کمال اا ي. نيزقرب اله
تاوان ي  مياباد. در توضاييضارورت م عقاال  ،در بستر مراتاب آن يکمال عقل نظر يعني ،ت نفسيترب

 يملاو عقال ع يعقل نظر يهات نفس در بخشيمرهون ترب ،خود يينفس به کمال اا يابيدست :گفت
و  يانيامن هدف ين هدف در بستر ايتحقق ا ،يقرب اله يعني ،ت نفسيترب يياست. با توجه به هدف اا

 يک هادف واساطيا عنوانبههدف ن يا رو،ازاينود. بر خواهد يپذامکان يکمال عقل نظر يعني ي،واسط
 رد. يگيت نفس قرار ميترب يبرا

 ةسات از: مرتباا رد که عباارتيگين کمال بر اساس مراتب آن صورت مين است که ايا يانيپا ةنکت
 رو،ازايانعقل بالملکه، عقل بالفعل و عقال مساتفاد.  اها وجود داردانسان ةکه البته در هما يوالنيعقل ه

قارار  يت و کماال عقال نظاريادر بخاش ترب ي،انيتحقق هدف م عنوان مقدمةبهاتب ن مريهرکدام از ا
 گردد:، تبيين ميرد که در ذيليگيم

 يابي به مرتبه عقل بالملکه دست

نشان کرديم که حصول کمال عقل نظري، در بستر مراتب آن تحقاق هاي پيشين، خاطردر عبارت

است که صرفا  در نقطة مرزي حيوانيت و انسانيت،  «عقل هيوالني»يابد. مرتبة اول عقل نظري مي

(. نفس در اين مرتبه از عقل، با برخورداري از 292، ص4، ج1379گيرد )شيرازي،نام مي« ناطقه»

استعدادهاي گوناگون، قابليت اکتساب علوم و ادراکات و معقوالت اولياه را دارد کاه باه ناوعي 
ربيت نفس از دومين مرتباة عقال نظاري، يعناي عقال گيرد. در واق ، تمتعلق امر تربيت قرار مي
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عنوان يک سرماية دروني کشاف شود که استعدادهاي مرتبة عقل هيوالني را بهبالملکه شروع مي

نفاس در ايان  ياتو ترب يمتعلا تاوان گفات:دهد. بر اين اساس، ميکند و آنها را پرورش ميمي

ياباد. باه ديگار در درون اختصااص مي مرحله از تربيت، به کشف و پرورش استعدادهاي نهفته

هاي تربيتي انسان استعدادهاي عقل هيوالني نفس اسات ريزيگذاري و برنامهسخن، مبناي هدف

 اند. که نيازمند شناسايي و تربيت
صول و فعليات شود که معقوالت اوليه در آن حيگفته م ياز عقل نظر يابه مرتبه «عقل بالملکه»اما 

اماور  ةن با تجرباکند. در اين مرحله، انسايز کسب ميدرک معقوالت ثانويه را ن ةقو ،آنيافته و افزون بر 
قات يصاورات و تصادت ر حوزةدي هيتواند به ادراک علوم بدمحسوس مي يهاافت صورتيو در يحس

ت انتقاال ه و ادراکااياه و احساسات باه معقاوالت ثانوين مرحله، از معقوالت اوليابد. نفس در ايدست 
ا يابي به عقل بالملکاه بادست رو،ازايندهد. يرا شکل م يت و کمال عقل نظرين گام تربيابد که اولييم

 يهيدات و علاوم بايها، اوليافت آگاهينة دريابد که زمييو صور محسوسات تحقق م يت امور حسيترب
، قادرت اتيهيبه باد يابينفس با دست :آورد. مالصدرا معتقد استيرا فراهم م يکسب علوم نظر يبرا

، 3، ج1981، شايرازي) گاردديعقال بالفعال م ةانتقال به مرتبا يابد و واجد ملکةيات را مياکتساب نظر
لکاه سات، بين يت منحصر به کشف استعداد وجاوديم و تربيند تعلين، فراي(. بنابرا131ص، 8ج ؛42ص

د باه ينفس با تيند تربيفرا ،يانين مرحله از هدف مياست. در ا يازمند امور نظريت آنها نيپرورش و ترب
رسااند. بار به را در نفس به رشد خود ي، معلومات و معقوالت اوليحس ةتجربق يباشد که از طر ياگونه

سااب قادرت اکت جهاتات در يهيات و باديحسا يةبر پا يتيترب هايتياقدامات و فعال تمام ،ن اساسيا
باه  يابين مرحلاه، دساتيات نفاس در اياترب يشاخص اصل ،نيگردد. بنابرامين و اجرا يات تدوينظر
 ي،هيدباات و علوم يبه اول يابيو دست ياست که با پرورش امور حس يات حسيق تجربيات از طريهيبد
 گردد. يدار ميدر نفس پد ية کسب علوم نظريزمن ي،هيقات بديتصورات و تصد يعني

 عقل بالفعل ي به مرتبةابيدست

گيارد، مي دومين مرتبة تربيت و کماال عقال نظاري قارار عنوانسومين مرتبة عقل نظري، که به

صاورات تاست. نفس در اين مرتبه از عقل، پس از پيدايش علوم بديهي، به ادراک « عقل بالفعل»

و پردازد و با تأمل در اين علوم، نوعي اشتياق به استنباط علاوم ديگار در او تصديقات نظري مي

: معيار و شاخص اصلي تربيت نفس در مرتبة عقل بالفعل، توان گفترو، ميگردد. ازاينايجاد مي
 ادراک تصورات و تصديقات نظري است.
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شاود کاه عقال باه صاورت بالفعال اي از مراتب عقل نظري گفته ميبه مرتبه« عقل بالفعل»
گردد که احضار آنها نيازي به تفکر و تأمل ندارد؛ زيرا نظرياات صاحب ادراکات و معقوالت مي

کند )همان(. در واقا ، ايان تعرياف اند؛ اما نفس آنها را مشاهده نميجود و مخزوندر نفس، مو
لملکاه، اب ةمرتبه از عقل نسبت به مرحلا ينتفاوت ادراک در ا ،اوال کاشف از اين نکته است که 

 ياتمرحلاه باه فعل ياندر ا ينظار يقاتتصاورات و تصاد يعني ؛ادراک معقوالت است يتفعل
ايان  . ثانياا ، فعليات ادراکاات معقاوالت در نفاس درداشتنوجود  قبل در مرتبه ؛ آنچهرسديم

ه، يابي معقوالت در ايان مرحلامرحله، نيازمند تفکر و تخيل براي حضور آنها نيست. ثالثا  فعليت
، نيازمند تربيت و رشد نفس در تصورات و تصديقات نظري است. نفس در مرحلة عقال بالفعال

ا اعام از مفهاومي و تواناد هرگااه کاه بخواهاد علاوم نظرييبه مجرد توجه و التفات ذهن، م
تواند آنها را مشاهده کند. اين نکته حکايات از تفااوت هاا را نزد خود حاضر کند، اما نميگزاره

، ل مساتفاداين مرحله از تربيت نفس با مرحلة باالتر، يعني عقل مستفاد نيز دارد. در مرحلاة عقا
کاه در ايان مرحلاه از ادراک  شده در نفس را نيز مشاهده کندتواند علوم نظري حاضر نفس مي

 ستدالل ونيست. به عبارت ديگر، نفس در اين مرحله با برخورداري از علوم بديهي، به تعريف، ا
کناد. پردازد و آنها را به صورت بالفعل در خود حاضار مياقامة برهان، به کسب علوم نظري مي
أ صاور هين تکرار مطالعة معقوالت و فراواني رجوع به مبادالبته حضور معقوالت بدون تفکر، ر

و اتصال به آن است. مالصدرا رسيدن به اين مرحله را منوط به تربيت اين مرحله از عقل علمي 
داند که با وجود همة شرايپ، اين درجه در حدود چهل سالگي، که آااز بلاو  عقلاي اسات، مي

 (.145، ص8گردد )همان، جبراي شخص حاصل مي
از اساتدالل و  يانساان ست که نفاس ناطقاةن معنايبه ا ،ن مرحلهيت نفس در ايم و تربيتعل ،نيبنابرا

عقال  ةباه مرحلا يابيباا دسات ،ن صاورتياآورد. در ا يرو يت عقل نظريبرهان بهره جسته تا به ترب

 م بود. يتحقق عقل مستفاد در نفس خواه ةنيش زميدايشاهد پ ،بالفعل

 عقل مستفاد يابي به مرتبةدست

گيرد، عنوان سومين و آخرين مرتبة کمال عقل نظري قرار ميچهارمين مرتبة عقل نظري، که به

پس از ادراک تصورات و تصاديقات  است. نفس در اين مرتبه از کمال عقالني،« عقل مستفاد»

ه در پردازد که اين مشاهدهاي عقلي مينظري، در مرتبة عقل بالفعل، عمال  به مشاهدة صورت
 مرحلة قبلي کمال عقل نظري وجود نداشت. 
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توان به واپسين مرتبة عقل نظري تعريف کرد که نفس با حضور بالفعال عقل مستفاد را مي
آورد تاا در سااية آن، هاي عقلاي روي مايتصورات و تصديقات نظري، به مشااهدة صاورت

کند که نفس در ايان مرتباه باه گونه بيان ميعيني گردد. مالصدرا اين عقلي مانند عالم عالمي
ياباد. تحقاق اي که صورت همة موجودات در او تحقق ميگونهشود، بهانساني کبير تبديل مي

بيند که در اين حالت، اي است که همة اشيا را به منزلة ذات خود ميموجودات در او به گونه
مفارق از ماده را، که (؛ يعني هرگاه عقل بتواند صور 132گردد )همان، صنفس عالم عقلي مي
اناد، ادراک در نياميخته استاکه مان  حجاب ادراک  ااند و هرگز با مادههمواره فعليت داشته

و  ، معيار رشد عقل در اين مرتبه«عقل مستفاد»يابد. بنا بر تعريف کند به عقل مستفاد دست مي
گيارد کاه رت مين مشاهده زماني صوهاي عقلي است. ايسنجش کمال نفس، مشاهدة صورت

هاي مفارق از ماده را ادراک کند. با پيدايش اين حالت در نفس، انسان باه عقل بتواند صورت
کند که گردد. مالصدرا اين انسان را انساني کبير تلقي ميعالم عقلي مانند عالم عيني تبديل مي

ر بخاش عقال پندارد. بنابراين، شاخص اصلي رشد نفاس دهمة اشيا را به منزلة ذات خود مي
 مستفاد، عالم عقلي شدن نفس است.

 ، مرهاون تحصايل و دريافات کاماليعقلا يان مرتباةنفس باه ا يابين است که دستيگر ايد نکتة
 تباةياه در مرو اول يهي  محسوساات و علاوم باديافت صحيدر مرتبة عقل بالفعل و در يمعقوالت نظر

تاوان مي ،د. در واقا ياآيم شاماربهمساتفاد عقل  يت نفس در مرحلةاز تربينشيعقل بالملکه است که پ
باه عقال بالفعال  يابياز دساتيانشيعقل بالملکاه را پ ةه در مرتبيو اول يهينفس به علوم بد يابيدست
از يانشيز پياا نعقل بالفعال ر ي در مرتبةنفس به علوم و معقوالت نظر يابيدست تواني ميحت .دانست
بتادا اگار ا ،فست نيند تربين معناست که در فرايز به اياز بودن نينشيپ .به عقل مستفاد دانست يابيدست

ن يادر ا .رسادمين ينفس حاصل نگردد نوبت به کسب علوم و معقوالت نظر يه برايو اول يهيعلوم بد
 ساببباه  ت و کماال عقال مساتفاديترب ،نيبنابرا. ابدييز تحقق نميبه عقل مستفاد ن يابيصورت، دست
ت و ياربتشدن متعلق هدف  ينيعالم ع ياک مفارق از ماده در نفس برارو اد يعقل يهاپرورش صورت
 رد. يگيقرار م يکمال عقل نظر

 يت و کمال عقل عمليتربب. 

اسات. بار اسااس  يازمند کمال عقل عملاي، نيآن افزون بر کمال عقل نظر ييسعادت نفس و کمال نها
و تربيات آن دو تحقاق  يو عقال عملا يظارب عقال نينفس با ترک يي، کمال نهاييصدرا يمباني فلسف
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دسات  «فناا»، آدماي باه مقاام انادافتهيگر اتحااد يکدين مرتبه با ين دو قوه در واپسياست. چون ا يافتني

نفاس بار اسااس کماال عقال  يتاين بخش به اهداف تربيدر ا رو،ازاين .(130ص، 9، ج همانيابد )مي

 شود. ياشاره م يعمل

آن بار شود که با دريافت مقدمات از عقل نظري و تطبياق عقل گفته ميبه آن بخش از  «عقل عملي»
 وآورد. اين بعد از عقل با واسطه قرار گرفتن ميان عقال نظاري و بادن ميجزئيات، بدن را به حرکت در

، باا در اين مرتبه عقل عملي نفس کند.روي از فرامين عقل نظري بر بدن تسلپ يافته و آن را اداره ميپي
پاردازد. مي به حسان و قاب  اعماال، تادبير بادن و قاواي حياواني ،به عالم پايين و ماديات دنآورروي

 ناماور آ ةتدبير بادن و ادار ،آن ةاي است که به وسيلعقل عملي آن قوه پس قوة.. ». نويسد:مي مالصدرا
شاراف عقال لبته تحت اتدبير بدن توسپ عقل عملي و ا . بر اساس اين عبارت،)همان(« گيردصورت مي
آن هام  ،هااي انسااني توساپ عقال عملايبه ديگر سخن، تدبير بدن و رفتار گردد.پذير مينظري امکان

شاد عقلاي از مراتاب نفس در اين مرحلاه از ر قدرهر ،پذير است. حالتحت اشراف عقل فطري امکان
 تر خواهد بود. لتر و کامکمالي باالتري برخوردار گردد تدبير بدن و کنترل رفتارهاي انساني صحي 

 ين مبنااياد گفات: بار اسااس ايابا ي،فلساف يشاناختروان ين هادف از مباانيااساتخراج ادربارة 
 يعناي ،ت نفاسياترب ييبه هدف اا ،اسياست و بالق «اهلل» ت حرکت نفسيکه اا ي،فلسف يشناختروان

 يابيساتد، يلانفس در بستر کمال عقال عم ييو با توجه به تحقق کمال اا گيردي صورت ميقرب اله
اباد. در ييضارورت م در بستر مراتاب آن عقاال  يت نفس در بخش کمال عقل عمليترب يانيبه هدف م

 يملاعو عقال  يعقل نظر يهات نفس در بخشيمرهون ترب ،خود يينفس به کمال اا يابيدست ،واق 
 يانياستر هادف من هدف تنها در بيتحقق ا، يقرب اله يعني ،ت نفسيترب يياست. با توجه به هدف اا

 يک هدف واساطي عنوانبه ن هدفيا رو،ازاينود. ير خواهد يپذامکان يکمال عقل عمل يعني ي،و واسط
 رد. يگيت نفس قرار ميترب

ن مراتاب يا ابد.ييمراتب آن تحقق م يةدر سا ي،نيز مانند عقل نظر ينکه کمال عقل عمليگر ايد نکتة
 و مرتباة« هياتحل»ا ير باطن ي، تنو«هيتخل»ا يب باطن ي، تهذ«هيتجل»ا يب ةاهر يتهذ است از: مرتبة عبارت

 :ميپردازمين مراتب ي  ايبه توض دامه،در ا «.فنا»

 ليش ظاهر به فضايه: آرايتجل ةيابي به مرتبدست

شامار ز بهيان يت و تکامل نفس در بخاش عقال عملاين مرتبة تربيکه اول ي،کمال عقل عمل ين مرتبةاول

باا افعاال و  يت نفاس و عقال عملايان مرحلاه از تربياب ةاهر اسات. ايا تهذي «هيتجل» ةد، مرتبيآيم
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 :دياگوميبارد و ينام م «ب ةاهريتهذ»ن مرحله به يابد. مالصدرا از ايميانسان ارتباط  يةاهر يرفتارها

باه  و عمال يالها نيقاوان يريکارگباه اباشود که نفس يگفته م ياز عقل عمل يابه مرتبه «هيتجل» ةمرتب

ن يانفاس در ا ،در واقا  .(384-383، ص1380، شايرازي) زداييب ةاهر دست ميبه تهذ ي،نبو  يشرا

ام و يااز ق ،  و احکاامي، شارايس الهايبه نوام ،ب ةاهريعت اسالم و تهذين شريقوان يريکارگهمرتبه با ب

عت بار يشر يلاز احکام عم يد و پوشششويم ينيل ديبه احکام و فضا يام و صفات جماعات، متجليص
 گردد. يان مياو نما يةاهر يرفتارها

ش عقل نظاري و عقال عملاي کمال نفس در هر دو بخ ا گونه که اشاره شدهمانا ديگر اينکه  ةنکت
صدرايي، کاارکرد عقال عملاي  ةيشيابد. بر اساس اندبر اساس کارکرد و مراتب هريک از آنها تحقق مي

ن ميأتحت اشراف عقل نظري است. اين هادف در صاورتي تاتدبير بدن و تسلپ بر قواي حيواني نفس 
 تادال دروناي و بيروناي دساتکارگيري احکام و قوانين الهي و شرعي به نوعي اعهشود که نفس با بمي

پاذير خواهاد ناعتدالي که با پيدايش آن در نفس، تدبير و تسلپ نفس بر قاواي حياواني امکا؛ يافته باشد
ي ملي دين اسالم و شريعت نباواين عقل، قوانين ع ن مرتبةکه نفس در اوليرو، ضرورت دارد بود. ازاين

 سانن نباوي مانند عمل به دستورات الهي و واجبات دين و پرهيز از نواهي و انجام مستحبات و آداب و
 را به کار بندد تا تهذيب ةاهر حاصل گردد. 

حکاام و اخالقياات يابي به تجليه در سااية محتاواي تربيتاي ادر اين صورت، هدفِ دست
گاناة رفتااري و رو، محتواي آموزشي نفس را احکاام پنجشود. ازاينشريعت اسالم ممکن مي

کارگيري آنها تجلية نفس را به دنباال دارد. در دهد که بهمي همچنين صفات شخصيتي تشکيل
وةيفاة اين مرحله از تربيت، نفس با انجام واجبات و مستحبات و پرهيز از محرمات الهي، به 

کند. بنابراين، تعليم اصلي خود، يعني درک حسن و قب  اعمال و تدبير قواي حيواني عمل مي
و تربيت نفس در اين مرتبه از عقل عملي، ناةر به آموزش و پرورش فضايل عملي در بخاش 

 احکام و اخالقيات است. 

 ل يش باطن از رذايرايه: پيتخل يابي به مرتبةدست

ازمناد يز نيات و نفاس او نيت کامال شخصايادو ساحت ةاهر و باطن. ترب يرااست دا يانسان موجود

او نيازمناد  يةااهر يت ةاهر و رفتارهااين دو بخش و به صورت هماهنگ است. تربيت نفس در ايترب

ه است که کامال  جداي از دستورات تربيتاي بااطن اسات. يتجل هاي خاص تربيتي در مرحلةتورالعملدس

ب يباه تهاذ ي،اول کماال عقال عملا يابد. در مرحلةن دستورات تحقق ميهمي اساس کمال نفس نيز بر
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ت و تهاذيب بااطن انساان ياباه ترب ،ن قسمتياوست؛ اما در ا يرونيةاهر اشاره شد که ناةر به بخش ب

 او است.  يپردازد که ناةر به بخش درونيم

آن به پااليش باطن شود که نفس در به آن مرحله از کمال عقل عملي گفته مي« تهذيب باطن»
پردازد )هماان(. از طريق زدودن ملکات و اخالق پست و ةلماني مانند بخل و حسد از قلب مي

هااي بااطني و تطهيار در واق ، نفس در اين مرحله از کمال، با زدودن و پيرايش خود از آلودگي
زدايي رو، آلاودگيگردد. ازاينگاه حقايق الهي ميگردد که تجلياي شفاف مبدل ميقلب، به آينه

ا به سازي تجلي حقايق الهي در نفس رباطني، تطهير قلب و به دنبال آن، شفافيت، در پايان، زمينه
 دنبال خواهد داشت. 

 ير راساتانفاس د يتايترب يمحتوا انتظار اصالح توانمي ،«هيتخل» ةف مالصدرا از واژيبر اساس تعر
 يمنفا هااييژگيمانناد و ي راااو اخالق ناهنجاار درونارف  ملکات  و يهتخل ي به مرتبةابيهدف دست

تاوان شااهد مي ،ت نفاسياناد تربين محتاوا در فرايا يريکارگهبا ب .داشت ابخل و حسد يعني ي،اخالق
 و يباا دو ناوع اخاالق ةااهر ي،در بخش کمال عقال عملا ،گر سخنيق در نفس بود. به ديحقا يتجل
واجباات و  ةدر حاوز يشارع يهادساتورالعمل «يهراخاالق ةاا»باود:  ميمواجه خاواه يق باطناخال

اختصااص  و رفا  آنهاا جاديو ا يصفات درون يهايژگيبه و «ياخالق باطن»اما  ،را دربر دارد؛محرمات 
صافات  و هاايژگين کاردن ويگزياسات کاه درصادد جاا يناةر به اخالق باطن «هيتخل» ةمرتب .ابديمي

 .ل استيو رذا يمنف يمثبت پس از زدودن صفات اخالق ياخالق
 يلاو عم يعقل نظر هايان کمال نفس در بخشيم يب منطقيترت ين است که نوعيگر ايمهم د نکتة

ي و لااباد نوبات باه تخين يعت تجلايکه نفس به احکام و آداب و سنن شار يتا زمان يعني ؛حاکم است
نکتاه  نيااست. اآن  يتخل ي نفس مقدمةتجل ،گريبه عبارت د .دينفس نخواهد رس يل درونزدودن رذاي

گر يکادياز يانشيت عقال بار اسااس پيکند که مراتب رشد و تربميت نفس مهم جلوه يم و تربيدر تعل
ت يام و تربيلاتع ةن مرتبايدوم ي،ل نفسانيش از رذايرايق پيب باطن از طريتهذ ،نيبنابرا اند.شده يطراح

 ردد.گ يمنته يطن نفس انسانتواند به تکامل ةاهر و بايم ،هيهد که در کنار تجلينفس را شکل م

 کو يه: پرورش صفات و اخالق نيتحل يابي به مرتبةدست

بخشاي از  بلکاه ايان دو ،رسادتنها با تجليه و تخليه باه تکامال نمي ،نفس در بعد کمال عقل عملي

ه نياز تشاکيل شاد «تحليه»ن معما از بخش ديگري به نام کنند. اما ايمعماي تکامل نفس را تکميل مي

 رساند.ه در کنار آن دو، نفس را در تکامل خود ياري مياست ک
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شود که باطن نفاس يگفته م يبه آن بخش از تربيت و کمال عقل عمل «ر باطنيتنو»ا ي «هيتحل» مرتبة
مالصادرا شارط و  ،فيارن تعي(. بناابراهمانگردد )يکو ميو صفات ن علمي يهان به صورتيمز آدمي

داند. به عباارت يم «يالهة حقة معارف»و  يعلم يهان نفس صورتييتزشذن باطن را  ينوران يرکن اصل
 ضايمر يو صافات نفساان يرسد که معارف عقلين مقام از رشد و کمال ميبه ا ينفس در صورت ،گريد

نفس خاود باه معاارف  ساختني ن صورت، انسان با آراستن و نورانيدا گردد. در ايدر آن هو يتعال حق
 ه گردد. يتحل ةرتب زتواند حاييم ي،اله

گردد که نفس در ةاهر تجليه شاده و در زماني محقق مي ين مرتبه از عقل عملينفس به ا يابيدست
هاي علمي بپردازد و شخصيت را باا صافات نيکاو مازين تاواند به کسب صورتمي آنگاه باطن تخليه؛

کاوي يو صافات ن لمايع يهان نفاس باه صاورتيين مرحلاه تازياا يشاخصة اصل رو،ازاينگرداند. 
 شخصيتي است. 

مناوط باه  هاي علماينکتة ديگر اينکه نوراني شدن نفس با پرورش صفات نيکو و صاورت
ز آن پيرايش باطن از رذايل در مرحلة سابق و آرايش ةاهر به سنت و شريعت در مرحلاة قبال ا

ت نيابد تابش ناور سازي نشود و به شفافيت قلبي دساست؛ يعني تا زماني که نفس از رذايل پاک
نياز تحقق اين مرحله از کمال پذير نخواهد بود. در واق ، دو مرحلة سابق پيشالهي در آن امکان

 آيد.شمار ميبه
 ساازييو درون يعلما يهاشدن باطن در بساتر کساب صاورت ين است که با نورانيا يانيپا ةنکت
باا  يالها يفناا يعني گردد؛يانسان ةاهر مدر  «فنا»يابي به مقام ت، مقدمات دستيکو در شخصيصفات ن

کاو در يو صافات نعلماي  يهاتوان پرورش صاورتيم ،نيبنابرا. شدن باطن ممکن خواهد شد ينوران
 آورد.  شماربهنفس  ييکمال نها يدر راستا يانيک هدف مي عنوانبهنفس را 

 دن به مقام فنايفنا: رس مرتبةيابي به دست

قبلي خالصاه  ، تنها به سه مرتبةکمال نفس در اين بخش :گوييممي ،عقل عمليدر آخرين مرتبه از کمال 
پايااني کماال  ةباه مرتبا «فنا» دهد. مرتبةتشکيل مي «فنا»بخش پاياني اين فرايند تکامل را مقام  .شودنمي

 شود که نفس از ذات خود فاني گشته، تنها به رب اول و کبريا و جاالل و جماال اوعقل عملي گفته مي

بندگي خود، تمايالت و جهاان اطاراف خاود را در  ،، خود«فنا»انسان در مقام  ،نگرد )همان(. در واق مي

کند. او با فناي ذات خود، به فناا در پندارد و تنها بر قدرت و زيبايي الهي نظاره ميمقابل خداوند هيچ مي

. باه ديگار ساخن، را ياز ديگاربيناد و ناه چتنها حق را مي ،يابد که در اين صورتذات الهي دست مي
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نگارد و فقاپ مساتقيما  صادا را از خاود ذات اقادس الاه موجاودات را نمي افته به مقام فنايشخص راه

 پندارد. ل نيست و آنها را هيچ مييشنود که براي اير خدا سهمي قامي
ن نفاس از شاد يد، فاانيآيم شماربهز يت آن نيار تربيکه مع ،ن مرتبه از کمال نفسيا ةشاخص عمد

فاس و ن ين حالات بارايادار گشاتن اياباا پد رو،ازايان .است ياله يايذات خود و محو شدن در کبر
 .گرددميدار ين مرحله پديدر ا يکمال عقل نظر ،ن مقاميه اي يابيدست

اباد کاه مشامول يياختصااص م يتنها به کسان ين مقام از عقل عمليبه ا يابيکه دستينگر ايد نکتة
و  هااتيداشته اسات. روشان اسات کاه قابل يض درک حضورش را به آنها ارزانيشده و ف يات الهيعنا
ماماان اامبران و يامانناد پ ين حاوزه اسات کاه افاراديشرط ورود به ا ،ن بخشيدر ا ينيد يهااضتير

 ند. يجومياز آن بهره  ياله ياين اوليمعصوم و همچن
 و يقال نظارعکمال  يتالق ةرد، نقطيگيس قرار مت نفيترب ين مرحلةکه در آخر ،«فنا»مقام  ،نيبنابرا
 ينظار ک از اهداف کمال عقاليت نفس است که هر يتربة همان نقط يانيپا ين نقطةاست. ا يعقل عمل

  .د بودساز تحقق آن خواهنهيزم يو عقل عمل

 يريگجهينت

ن نظاام و هاي آموزشي و تربيتي بر اساس مباني فلسفي آطراحي اهداف تعليم و تربيت در نظام
گيرد. اين مبااني در فلسافة اساالمي و فيلساوفان مسالمان مانناد يا يک مکتب تربيتي شکل مي

رو، صدرالمتألهين شيرازي، نگاهي ويژه به اهداف تعليم و تربيات انساان خواهاد افکناد. ازايان
هاي روان شاناختي فلسافي هدف اين مقاله واکاوي اهاداف تعلايم و تربيات نفاس در انديشاه

را است. استخراج و تدوين اين اهداف از مباني بر اساس الگوي کماال نفاس در انديشاة مالصد
فلسفي صدرايي است. اين الگو متشکل از کمال اايي و کمال مياني نفس اسات کاه وي مبااني 

اايت حرکت نفس اهلل »شناختي فلسفي را به آن اختصاص داده است. بر اساس اين مبنا، که روان
گردد. بر اين اساس، اايات تکامال نفاس فس در انديشة مالصدرا هويدا ميکمال اايي ن« است

خداوند باري تعالي است. مالصدرا در تبيين اين نقطه از کمال اايي نفس، به تجرد نفس، قاعدة 
کند. وي بر اين اساس، ابتدا و انتهاي حرکت نفاس را از و ابطال تناسا اشاره مي« امکان اشرف»

شناختي فلسفي، به اين نکتاه اشااره داند. وي در ديگر مباني روانوند ميخداوند و به سوي خدا
پاذير اسات. نفاس در کند که کمال اايي نفس در بستر کمال عقل نظري و عقل عملي امکانمي

شود که تربيت و کمال نفس در اين تشکيل مي« عملي»و « نظري»مرتبة ناطقه، از دو بخش عقل 
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گيرد. از ل، محور سعادت و کمال حقيقي نفس انساني قرار ميدو بخش، يعني ساحت نظر و عم
هاي صدرايي، کمال عقل نظري و عقال عملاي نياز در سااية مراتاب سوي ديگر، مطابق انديشه

يابي به مرتبة گيرد. اين مراتب در کمال عقل نظري، از دستچهارگانة هر يک از آن دو شکل مي
پذيرد. اما مراتب کماال نفاس در بخاش پايان مي« ادعقل مستف»شروع شده و به « عقل بالملکه»

گاردد. بار اسااس ايان الگاو، منتهاي مي« فناا»شروع شده، به مقام « تجليه»عقل عملي از مرتبة 
يابي به مقام قرب الهي ترسيم کرد. اما مالصدرا توان هدف اايي تعليم و تربيت نفس را دستمي

يابي کامل عقل نظري در بستر مراتب آن، يعني دستيابي به اين رتبه از هدف را منوط به تدست
عنوان ياک هادف تواناد باهداند که هر کدام خود ميبه مرتبة عقل بالملکه، بالفعل و مستفاد مي

يابي به هدف اايي نفاس مناوط باه تکامال مياني در تربيت نفس قرار گيرد. افزون بر آن، دست
اسات. « فناا»و « تحليه»، «تخليه»، «تجليه»تبة يابي به مرنفس در بخش عقل عملي در بستر دست

يابي نفاس در پايان مسير حرکت تکاملي اين دو بخش و تربيت نفس در اين حوزه، شاهد دست
 به مقام قرب الهي خواهيم بود. 
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