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و نایسابنمنظر از اي ادراك و اقسام آننمببازشناسی هدف اصلی این پژوهش،
گیري از رویکرد کیفی و با روش در پژوهش حاضر که با بهره. پیامدهاي تربیتی آن است

ادراك و ي نامبصورت گرفته است، پس از بازبینی منابع، استنتاجیو تحلیلی –توصیفی 
حاصل از این يهاافتهی. استبر اساس آراي ایشان استنباط شده نپیامدهاي تربیتی آ
مبناي ادراك عنوانبهنفس جایگاه واالیی دارد و نایسابندر فلسفه که پژوهش نشان داد 

بعد از بحث در باب ادراك و تعریف و معرفی انواع و مراتب در ادامه نیز .شودیمشناخته 
مبانی با توجه به و روش اصول مبحثدرژهیوبهتربیتی يهاداللتآن، بحث در باب 

جسم و نفس، تعقل و اندیشه ورزي، تهذیب توأمپرورش و قرار گرفتموردتوجهادراك
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ينگرجامعفت به تجربه و تعلیم و تعلم، طرد حصر معر،به علميگذارارزشو تزکیه، 
يریکارگبهلذا .گردیدمعرفی اصول تربیت عنوانبهشرایط مناسب ، ایجاد محیط ودر علم

تخیل و خالقیت، سیر عقالنی، یدهجهتسپردن، به خاطرفعال حواس، حفظ و 
هاي جستجوگرایانه و تقویت فکر و اندیشه، شهود یا مشاهده حضوري و باطنی آموزش

.روش تربیت حاصل این پژوهش بودعنوانبهنیز تلفیقیيهاروشو ) حدس(

.اصول تربیت، روش تربیتاقسام ادراك، ادراك، مبناي ، نایسابن:هاي کلیديواژه

مقدمه-1

و نیتریاصلیکی از عنوانبهرا بناشدهبر آن وپرورشآموزشاگر نظام فلسفی که 
فرا «آن را یک يهاهیمابنمبانی آن بدانیم و حتی به تعبیري رساتر نظام فلسفی و نیتريضرور

که شاید کندینمیا این پرسش به ذهن خطور ؛ آمیرینظرگدر وپرورشآموزشبراي » مبنا
چراکهما به علت عدم توجه به مبانی فلسفی است؟ وپرورشآموزشيامروزبیشترین مشکالت 

که از زمان کنونی جامعه ما به علت آنوپرورشآموزشبنگریم خواهیم دید که دقتبهچون 
بدین دلیل ،دیگر کشورها بودههاي آموزشی دار نظام، چون واميامروزي آن به شیوهسیتأس

که بودهدینی خود - فلسفیيهاهیمابنبیگانه با ،محصول آن یعنی دانش آموزان؛ محصولی
تاریخ تفکر و فرهنگ و . بودخواهند اش ناکارآمدحل مشکالت خود و جامعهينهیدرزم

متفاوت از قاًیعمو حکمت و فضیلت است، ییجویتعالدینی و ملی ما، که مبتنی بر يهاارزش
، ییگراعملتاریخ اندیشه و فرهنگ و هویت و نظام ارزشی مغرب زمین است که دنیا مداري و 

بدین سبب است که در ). 1384:22، يآبادلطف(دهدیمفلسفه اصلی زندگی آنان را تشکیل 
شودینمجاودانه و متعالی يهاارزشعلمی جدید کمترین توجهی به عالم باال و به يهافلسفه

یطرفیبمداري، تحت عنوان و دنیاییگرايماديهافرضشیپکه خود حاکی از پذیرش 
بر این اساس و در اولین گام تدوین و تبیین نظام ). 1978، 2کالوس(علمی است 

اهمیت شیازپشیبهاي مختلف آن بر اساس فلسفه اسالمی و بر مبناي نحلهوپرورشآموزش
نظري تعلیم و تربیت مشایی و مسائل مربوط به آن نیز بدون يهابحثکه روستنیازا.یابدمی

. کندینمطرح و پیشنهاد کردن آن امکان ظهور و بروز پیدا بدونگسترش فلسفه تربیتی آن و 
، مطالعه مباحث ادراكاز قلمرو تیتربوي تعلیمهانظاميهاهیکارمالذا با توجه به اخذ 

از ضرورت و هاآنتربیتی يهاداللتاستنباط و استخراج وهاآنوپژوهش در خصوص 

٢ - kallos



٦٧| تربیتی          ام آن از منظر ابن سینا و پیامدهايبناي ادراك و اقسم

بحث ادراك به بررسی ازجملهدر مباحث فلسفی چراکه.برخوردار استياژهیواهمیت 
که قرابت بسیار نزدیکی شودیمپرداخته ... کسب معرفت و يهاراهچگونگی شناخت و 

تحلیل «که تحت عنوان این تحقیق پس.است...بامباحث تربیتی دارد که دنبال کسب معرفت و 
است به بررسی نظریات او » تربیتی آنيهاداللتو نایسابنو تبیین مبناي ادراك از منظر 

فیلسوف نیتربرجستهیکی از عنوانبهپرداخته، و در پی آن است که اندیشه او را بارهنیدرا
.واکاوي کرده و نظریه انطباع او را بررسی نمایدمسلمان

لهبیان مسا-1-1

از مباحث فلسفه اسالمى، یتوجهقابلمبحث ادراك از مسائل مهم فلسفى است که بخش 
شناسى از منظر معرفتژهیوبههاى گوناگون در دانش»ادراك«و را به خود اختصاص داده 

امکان گرى مفاهیممباحثی همچون حضورى یا حصولى بودن ادراك حسى، نحوه حکایت
گرچه این بحث .دهدیمپوششراى خارجى و اعتبار ادراك شناخت ذاتیات و ماهیات اشیا

است؛مختلفی مطرح عباراتوکردهایروبایک مسئله غامض عنوانبهبین فالسفه اسالمی،در
شناختی هستیحد مشترك مبانی عنوانبه، ادراك هاآناما ناگفته پیداست که در دیدگاه همه 

شهیاندهررخوردار بوده و نوع نگرش به ادراك در از جایگاه خاص تربیتی بشناختی و شناخت
لذا تکرار این بحث در . تربیتی آن نیز تفاوت مبنایی ایجاد کنديهاداللتتواند در فلسفی می

نو را به روي تعلیم و تربیت تواند ارزش این بحث را بکاهد و بالعکس دریچههر پژوهش نمی
در . اندرزیابی و ارزش ادراك یا معرفت توجه داشتهحکیمان به انیز یرزمانداز لذا.دیگشایم

و ادراك و کسب دانش در آثار فالسفه متقدم، تا پیش یشناسمعرفتفلسفه اسالمی نیز مباحث 
مند، فصل خاصی از رسائل را ممشخص و در قالب بحثی منسجم و نظاطوربهاز عالمه طباطبایی 

نیز که بدین موضوع توجه داشته، آن را بیشتر به خود اختصاص نداده است و عالمه طباطبایی 
علت این امر نیز به ). 49: 1386معلمی، (اند اي بر مباحث فلسفی مطرح نمودهمقدمهعنوانبه

موضع عقل در فلسفه اسالمی ناپذیريتزلزلثبات و استحکام و نظرانصاحباعتقاد برخی از 
و سامانمندمنظم و صورتبهشناخت ضرورتی براي بررسی تفصیلی مسائل جهتبدینبوده، 

ولی با تتبع در آثار ).150: 1370مصباح یزدي، (ننمودهشاخه مستقلی از فلسفه را ایجاد عنوانبه
شناسی و درباره بسیاري از مسائل معرفتهاآنگردد کهآشکار مییروشنبهفالسفه اسالمی 

و ابواب مختلفی از هابخشمباحث در توان گفت این پس می. اندادراك اندیشیده و نظر داده
مشخص، کیفطوربهدر باب مقوالت و هاآناست؛ قسمتی از ذکرشدهکتب فالسفه ما 
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النفس آمده، بخشی در مباحث اي از این مباحث در علمبخش عمدهنفسانی مطرح گردیده، 
ام بخشی نیز و سرانجشدهارائه، قسمتی دیگر در مباحث کلی و جزئی شدهیانبعقل و معقول 

در رونیازا).208- 207: 9ج ، 1378مطهري، (درذیل مبحث وجود ذهنی ذکر گردیده است 
ثاردر آانینفسو ابواب کیفهابخشبه، نایسابناین مقاله براي تبیین مبحث ادراك از منظر 

.شدمراجعهنایسابن

پیشینه تحقیق-1-2
به بحث، پیرامون موضوع این در پژوهش حاضر مروري بر تحقیقاتی ممکن شد که

:شودیمذکر هاآنعناوینپژوهش پرداخته که در ادامه، 
و جاویدي،نایسابننزد معرفت عقلی و شناخت فطري) 1382(خندان،رینظمواردي 
، شیخ نایسابن(تربیتی آن يهاداللترویکردهاي فالسفه اسالمی به نفس و ) 1384(يجعفرآباد

در باب تعلیم و نایسابنبررسی دیدگاه ) 1386(مفرد و حیدري باکالمیز،)اشراق، مالصدرا
) 1389(، داودي نایسابنکارکردهاي عقل نظري و عملی از نگاه ) 1388(شیبانی،تربیت

جایگاه ) 1390(و رهبري رحیمیان،نایسابنبر آن از دیدگاه مؤثریادگیري و عوامل 
تحلیلی بر پیامدهاي ) 1391(، نوروزي و شهریاري نایسابنعقل فعال در اندیشه یشناختمعرفت

درآمدي بر )1392(، نوروزي، نصرتی هشی و همکاران نایسابنتربیتی عقل نظري از دیدگاه 
اخالق حرفه معلمی و ) 1393(، نصرتی هشی و متقی يدریح،و جاحظنایسابنآراي 

اهداف تربیت از نگاه ) 1393(نصرتی هشی و همکاران .نایسابنرویکردهاي تربیتی از منظر 
.نایسابن

تالش محققین در نمایاندن زوایاي دیمؤکه بنابراین با توجه به تحقیقات صورت گرفته
صورت گرفته یا به تبیین مبحث يهاتالشکه شودیمآشکار خأللذا این . استنایسابنفلسفه 

هاآناز کدامچیهته است و یا در برخی موارد به مباحث تربیتی توجه داشادراك پرداخته و
لذا این . تربیتی آن نپرداختهيهاداللتجامع و کامل به بررسی مبحث ادراك و صورتبه

تحلیل تحلیلی و استنتاجی به -، بر آن است تا با رویکردي توصیفی خألتحقیق با توجه به این 
.ازدبپردتربیتی آنيهاداللتو نایسابنو تبیین مبناي ادراك از منظر 

.ضرورت و اهمیت پژوهش-1-3

ترین و یکی از اصلیحکمت سینوي،در باب اهمیت این پژوهش الزم به ذکر است که
یکی از دانشمندان بزرگ در تمدن و عنوانبهنایسابنواستهاي فلسفه اسالمی ترین نحلهجامع

هرگز در این حد ورودیمبشمار ییارسطوکه از مدافعان فلسفه باشدیمفرهنگ اسالمی 



٦٩| ن از منظر ابن سینا وپیامدهاي تربیتی  مبناي ادراك و اقسام آ

که یصورتبهبه جهان حکمت عرضه داشت، ياتازهتوقف نکرد و خود نیز افکار بدیع و 
تنهانهچهره او از بسیاري جهات یگانه گردید و در میان فالسفه مسلمان یوسطقروندرتاریخ 

به شمار فیلسوفان اسالمی نیتربرجستهیگانه داشت بلکه تا عصر حاضر از ياچهرهدر آن زمان 
حمالت و اعتراضات غزالی رغمیعلآورد که وجودبهاو نظام فلسفی استوار و کاملی رودیم

نایسابنو از آنجائی که فلسفه اسالمی مسلط شد بر میراث هاقرنو فخرالدین رازي و دیگران 
و با باشدیمفیلسوف بزرگ اسالمی داراي ابتکارات و نظرات بدیعی در فلسفه اسالمی 

نهیدرزمبه فلسفه اسالمی بخشیده است، ازجمله این مباحث ياژهیوتکارات خویش جایگاه اب
تحلیل و «این تحقیق که تحت عنوان پس. علم با محوریت بحث ادراك استيریگشکل

است به بررسی نظریات او » تربیتی آنيهاداللتو نایسابنادراك از منظر نايتبیین مب
فیلسوف نیتربرجستهیکی از عنوانبهدر پی آن است که اندیشه او را پرداخته، وبارهنیدرا

.واکاوي کرده و نظریه انطباع او را بررسی نمایدمسلمان

روش پژوهش-1-4

و آثاري که در رابطه با ایشان نایسابنيهاکتابنویسندگان در نگارش این مقاله به 
هاي استنتاجی، که در حیطه پژوهشلی و تحلی-رجوع کرده و با روش توصیفیشدهنوشته

برروشن است که. اندپرداختهمباحث مرتبط با ادراك لیوتحلهیتجزگیرد به کیفی قرار می
يرسازیتصوبرايکهآنعالوه بر ووع بودهموضگی محقق به دنبال چگوناین روش اساس

یح و تبیین دالیل چگونه تشربه، سعی دارد کوشدیمنایسابنادراك از نگاه مباحث نفس و
تربیتیيهاداللتاین مباحث در قالب پرداخته و به استنتاجمساله این بودن و چرایی وضعیت

نتایج در مرحله دومو شدهلیوتحلهیتجزو شناسایی این منابع نخست، مرحلهدرلذا . بپردازد
يپردازهینظریه، قابلیت قدرت تحلیل نظرعالوه بر،روشازالگواین . گردیده استيبنددسته

.را دارا استتیتربودر فلسفه تعلیم 

بحث-2

در باب نفسنایسابنشمایی از آراي -2-1

از سخنان ایشان يترروشندرك منظوربهو نایسابنقبل از بحث در باب ادراك از منظر 
عنوانبهفس نچراکهس، یک ضرورت اساسی است ، اشاره به آراي ایشان در باب نفبارهنیدرا

:گرددیمکه در زیر تبیین شودیممبناي ادراك شناخته 
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نفستعریف-2-1-1

ادامه چنانچهاما ؛است در مسئله نفس تابع ارسطو استییمشافیلسوفی نایسابنجاکهازآن
جا که در اعتقاد به تجرد تا آنکندیمتعریف ارسطو از نفس را تعدیل سازدیممباحث روشن 

، نفس کمال اول است براي نایسابناز دیدگاه .شودیماء شیخ به آراء افالطون نزدیک نفس آر
به عقیده .)167: ه1400، نایسابن؛ 56الف، : ه1371، نایسابن(بالقوه اتیحيذجسم طبیعی آلی 

اب در کتچنانچه. سه لفظ قوه، صورت و کمال را بکار بردتوانیمدر تعریف نفس نایسابن
نامید، »قوه«نفس را نسبت به صدور الفاظ از آن توانیم:سدینویمر این زمینه چنین شفا د

»قوه«آن را توانیمنسبت به پذیرش صور محسوسه و معقوله، به معناي دیگري نیز چنانچه
و از اجتماع آن دو گوهر نباتی کندیمکه نفس در آن حلول يامادهنسبت به توانیمنامید و 

جنس مالکاستازلحاظتوانیمچنین هم. نامید»صورت«، آن را دیآیمپدید یا حیوانی
، چه در انواع عالی و چه در گرددیممحصل »نوع«آن مهیضمبهآن در اینکه جنس واسطهبه

).40: 1387، نایسابن(گفت »کمال«انواع سافل، به آن 

به دالیلی نایسابنف نفس، قابلیت استعمال سه لفظ قوه، صورت و کمال در تعریرغمیعل
کلمه کمال را در تعریف و تحدید نفس بیاورید که بیان وي در ارجح بودن دهدیمترجیح 

:استصورتنیبدلفظ کمال براي تعریف نفس 

و صورت ندیآیماما قوه خواندن به این دلیل شایسته است که افعال از آن به وجود «
براي فعل به وجود آید و اما کمال يامادهنفس واسطهبهخواندن به این سبب شایسته است که 
، ولیکن اگر ما بخواهیم شودیمنفس جنس، نوع باوجودخواندن به این جهت شایسته است که 

). 9–10: 1331، نایسابن(که حد نفس کنیم، کمال در حد و رسم از معانی دیگر اولی تر است 
تعریف داندیمگاه صورت و گاهی کمال بدن این در حالی است که ارسطو نفس را گاه فعل،

؛ کمال اول:گرددیماشاره هاآنبه است که در ادامهاز نفس نیازمند توضیحاتیشدهارائه
کمال .کمال اول و کمال ثانی: کمال بر دو قسم است:دیگویمدر فن ششم طبیعیات نایسابن

، مانند شکل براي شمشیر و کمال کندیمو نوعش رساندیماول آن است که نوع را به فعلیت 
مثل بریدن براي دیآیمکه به دنبال تمامیت نوع باشدیمآن يهاوانفعالفعلثانی چیزي از 

بنابراین چون ). 48: 1387، نایسابن(شمشیر و تمییز دادن، فکر کردن و احساس براي انسان 
.ست، نفس کمال اول اابدییمفعلیت ) انسان(نفس، نوع لهیوسبه
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مراتب نفس و قواي آن-2-1-2

وي این افعال را صادره . داندیممبدأ ادراك و حرکت را نفس نایسابنکه گذشت چنانچه
.نامندیمرا قواي نفس و گاه نفس هاآنو گاه داندیماز سه قوه نباتی، حیوانی و انسانی 

که جهتازآنآلی نفس نباتی کمال اول است براي جسم طبیعی : نفس نباتی-2-1-2-1
سه قوهنفس نباتی داراي).319: 1364، نایسابن(کندیمو تغذیه ابدییم، رشد کندیمدمثلیتول

).13- 14: 1331، نایسابن(ه و قوه مولده است منمیه،غاذی

نفس حیوانی کمال اول براي جسم طبیعی آلی است از جهت : نفس حیوانی-2-1-2-2
نفس حیوانی به دو قوه محرکه و ).320: 1364، نایسابن(راده ادراك جزئیات و حرکت باال

قوه محرکه خود به دو قسم محرکه باعثه و محرکه فاعله تقسیم .شودیممدرکه تقسیم 
قوه محرکه باعثه همان قوه نزوعیه یا شوقیه است که در اثر تخیل صورتی خواستنی یا . گرددیم

این قوه داراي دو شعبه قوه شهوانیه و قوه . آوردیرمدگریختنی، قوه محرکه فاعله را به حرکت 
است که در ياقوهقوه محرکه فاعله، و؛)58–59، الف:1371، نایسابن(باشدیمغضبیه 

، نایسابن(کندیماعصاب و عضالت قرار دارد و کارش آن است که عضالت را تحریک 
همچون، باشدیمقوه مدرکهاك استکه مربوط به ادرقسم دوم از قواي حیوانی ).137: 1387

که از داخل ادراك ياقوهو کندیمکه از خارج ادراك ياقوه: قوه محرکه بر دو قسم است
از قواي لیتفصبهکه در بحث از ادراك و اقسام آن ) 16–23: 1331، نایسابن(.کندیم

ادراك حسی از ژهیوبهجا مشخص شد که ادراك پس تا این.مدرکه سخن به میان آمده است
.انسان در مرحله حیوانی استقواي نفس 

سومین و باالترین مرتبه نفس، نفس انسانی است که عالوه بر دارا : نفس انسانی-2-1-2-3
این در تعریفچنانچه. بودن کماالت نفوس نباتی و حیوانی، بر ادراك کلیات نیز توانایی دارد

ی کمال اول است براي جسم طبیعی آلی از جهت نفس انسان: مرتبه از نفس آمده است که
نفس ). 343: 1360، نایسابن(جهت ادراك کلیات اعمال فکري ارادي و استنباط به رأي و از

از این دو قوه به اشتراك لفظ عقل هرکدامکه به گرددیمناطقه به دو قوه عالمه و عامله تقسیم 
چهره از آن. باشندیمدو چهره نفس منزلهبهاین دو قوه)330: 1364، نایسابن(شودیمگفته 

و الزم است که اثري از کندیمبدن است و از طریق آن در بدن تصرف طرفبهنفس که 
)عقل فعال(مبادي عالیه يسوبهکه رو ياچهرهمقتضیات و لوازم بدن را نپذیرد، عقل عملی و 
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. )26: 1331، نایسابن(عقل نظري است اقتباس علم کند، جاازآندارد و الزم است که پیوسته 
که با رشد و تکامل گرددیمنفس، از نباتی، حیوانی و انسانی مشاهده مراتببهبنابراین با توجه 

و در مرتبه انسانی که داکردهیپانسان رشد ادراکی نفس از مراحل اولیه به مراحل بعدي توانایی 
که به درك کلیات برسد که در مراتب شودیمر انسان قادباشدیمنفس ادراکی باالترین مرتبه 

با توجه به اینکه مبناي ادراك مشخص گردید رونیازاقبلی چنین امکانی برایش مهیا نشده بود 
کامل بررسی طوربهردیگیمنفس نشأت ازدرواقعکه راو اقسام آنادراكبحث ،در ادامه

.شودیم

نایسابناز منظر تعریف ادراك-2-2

اگر ادراك، ادراك شیء . اك عبارت است از گرفتن صورت مدرك به نحوي از انحاءادر
در کتاب نایسابن). 194: 1387، نایسابن(مادي باشد ادراك آن، تجرید آن شیء از ماده است 

ك آن است که مثال و نمونه حقیقت چیزي در رااد: کندیمتعریف گونهنیااشارات ادراك را 
با آن نداشته باشد و آن صورتی ) در ماهیت(هیچ مباینتی کهيطوربه. بنددذات دریابنده نقش ب

بنابراین ادراك چیزي عبارت است از اینکه مثال حقیقت آن . ماندیماست که باقی 
در نایسابن).308: 2جه1403، نایسابن(کندآن را مشاهده هابندیدرباشد و کنندهافتیدر

اما در کتاب ؛له نفس، در بحث از ادراك تابع فلسفه مشاء استآثاري چون شفاء، نجات و رسا
هاآناشارات خود که آخرین اثر فلسفی اوست از روش فالسفه مشاء فاصله گرفته و برخالف 

مدرك : دیگویمو داندیمکه قائل به چهار نوع ادراك هستند، انواع ادراك را بر سه قسم 
)322–323: 2ج، ه1403، نایسابن(محسوس است، متخیل است و معقول 

انواع ادراك و مراتب آن: اوليمبنا-2-3

:شودیمسه ادراك حسی، تخیلی و عقلی است که در ادامه بررسی قائل بهنایسابن

پس . عبارت است از قبول صورت شیء مجرد از مادهادراك: ادراك حسی-2-3-1
اك حسی عبارت است از متمثل و ادرشودیممحسوس متصور صورتبه) قوه حاسه(حاس 

ادراك حسی، ادراکی است که از طریق حواس درواقع. شدن صور محسوسات در حواس
این ادراك، اولین مرحله ادراك در انسان و حیوان و ) 206: 1387، نایسابن(. شودیمحاصل 

که خود شامل ادراك حس ظاهري و ادراك حس باطنی دیآیمنخستین گام معرفت به شمار 
: 1387، نایسابن(شنوایی)322: 1364، نایسابن(بینائی:ظاهري شاملگانهپنجحواس .باشدیم
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: 1364، نایسابن؛ 59الف،: ه1371، نایسابن(چشایی ) 59الف، : ه1371،نایسابن(بویایی )137
).137: 1387، نایسابن(است المسه و )322

همانند نایسابن. شودیمس باطنی حاصل ، از راه حوانیزبخش دیگري از ادراکات حسی
هاآننظر و عقیده رایج میان برخالففالسفه قبل از خود، حواس باطنی را پنج مورد دانسته، اما 

داندیم، همه قواي باطنی را مدرك دانستندیمرا مدرك » حس مشترك«و » وهم«که تنها قوه 
ادراك صورت هاآنادراك کنند؛ برخی از اما قواي باطن که: کهداردیمو در این زمینه بیان 

صورتبهاین پنج حس ). 19: 1331، نایسابن(محسوسمحسوس کنند و برخی ادراك معنی 
حس :شاملکه؛در نفس ناطقه وجود دارندافتهیکمالمحدود در نفس حیوانی و به شکل 

متصرفه،)329: 1364، نایسابن) (مصوره(خیال،)163): 1(3ج، 1368، نایسابن(مشترك 
حافظه و)62، الف،ه1371، نایسابن(وهمیه ،)345: 2ج، ه1403، نایسابن()مفکره–متخیله (
.است)165: 3ج،1368، نایسابن()ذاکره(

شیخ براي بیان این قسم . نوع دوم از ادراك، ادراك تخیلی است: ادراك تخیلی2-3-2
و آن گرددیمکه گاهی چیزي متخیل دیگویمیح آن و در توضزندیماز ادراك به زید مثال 

: 2ج، ه1403، نایسابن(موقعی است که خود آن چیز غایب و صورت آن در باطن حاضر باشد 
در ادراك تخیلی، برخالف ادراك حسی، حضور شیء مادي با ماده آن به درواقع). 322

که داراي هیئتی خاص نزدمدرك شرط نیست و تخیل عبارت از ادراك موجودي مادي است
در این ادراك، حضور .لذا ادراك تخیلی تجرید تام از ماده و عدم تجرید از عالیق است. باشد

به هنگام . شیء مادي با ماده خود و عدم حضور آن نزد مدرك، تفاوتی با همدیگر ندارند
. ابدییم، ادراك خیالی نیز تحقق شودیمدیدن زید عالوه بر اینکه ادراك حسی حاصل 

اما ؛آن تحقق پذیردبدونکه با ادراك حسی توأم باشد و یا اینتواندیمبنابراین ادراك خیالی 
فرق میان صورت خیالی و صورت حسی در این است که صورت خیالی نسبت به حضور ماده 

صورت محسوس به ماده تعلق دارد و حضور ماده، شرط کهیدرحالیا عدم آن البشرط است، 
همچنین امکان انسالخ برخی از عوارض همچون زمان و مکان از صورت . تتحقق آن اس

: 1387مصطفوي، (خیالی وجود دارد، اما چنین چیزي درباره صورت محسوس ممکن نیست 
118.(

متمثل شدن صور معقوالت در توانیماین قسم از ادراك را که :ادراك عقلی-2-3-3
بهییتنهابهدر این ادراك عقل کهییازآنجا. عقل نامید ادراکی است بدون آالت جسمانی
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، این قسم از ادراك را گرددیمادراك معانی کلیه مجرد از ماده و مجرد از لواحق ماده نائل 
).326–328: 2ج، ه1403، نایسابن(دانستباید برترین نوع ادراك 

اقسام و مراتب ادراكاصول برگرفته از-2-4

تکاملی خویش از منازل و درحرکتانسان : جسم و نفسمتوأپرورش :اصل-2-4-1
گذر از آن رونیازا. کمال، دنیا اولین منزل استيسوبهمراتب گوناگونی باید بگذرد؛ در سیر 

بنابراین امور دنیوي را . و پذیرش ملزومات آن از طریق ادراکات حسی امري ضروري است
رابطه بین جسم و نفس سبب . ا اهتمام ورزیدهصحیح به آنطوربهنباید خوار شمرد و باید 

شود که در امر تربیت، پرورش جسم و نفس دوشادوش و به همراه هم صورت گیرد و این می
امر هرگز نباید مورد غفلت مربیان قرار گیرد؛ زیرا تربیت یک بعد و غفلت از بعد دیگر نوعی 

گانگی ذاتی نفس و جسم جهت کلی بنابراین توجه به بی. رودیمنقص در امر تربیت به بشمار 
هاي فلسفی نظام. سازدمیمتأثروسیع طوربهیک نظام تربیتی را در رویکرد آموزشی و پرورشی 

به ازحدشیبدانند و قائل به ثنویت این دو هستند، با توجه که نفس و بدن را بیگانه از هم می
در تعلیم و يریناپذجبرانراتیتأثاند و بدین ترتیب گاه یک بعد، بعد دیگر را فراموش کرده

بدین ترتیب تربیتی مناسب و مطلوب خواهد بود که هم بعد . اندتربیت افراد بر جاي نهاده
، نایسابنيهادگاهیدقرار داده، پرورش دهد زیرا طبق مدنظرجسمانی و هم بعد نفسانی افراد را 

و دیگري ابزار براي آن مطرح کمال عنوانبهجسم و نفس یک وحدت تام هستند البته نفس 
.است

جسم توأمپرورش این روش مطابق با اصل :فعال حواسيریکارگبه:روش-2-4-2
در امر تربیت نباید فقط به بعد چراکه. ردیگیمقرار دیتأکدر امر تعلیم و تربیت مورد و نفس 

حواس (یجسميهاتیقابلنفس تمرکز داشت و بایستی به پرورش جسم و ابعاد آن نیز همچون 
فعالیت نایسابنکه در بحث ادراك آمد از دیدگاه طورهماندرواقع. پرداخت) ...مختلف و 

شود و هر یک از معلومات و معقوالت یا مستقیماً از راه ادراك ابتدا از راه حواس آغاز می
وم جمع شدن ادراکات حسی، ذهن را براي حصول آن معلکهآنو یا ندیآیمحس به دست 

که از طریق حواس حاصل کندیمادراك حسی را، ادراکی معرفی نایسابن. کندیممستعد 
این ادراك، اولین مرحله ادراك در انسان و حیوان و نخستین گام معرفت به شمار . شودیم
) 206: 1387، نایسابن(که خود شامل ادراك حس ظاهري و ادراك حس باطنی است دیآیم

ي وصول به مرحله درك و شناخت و کسب معانی مجرد از صور خیالی نیاز بنابراین آدمی برا
به حواس داشته و بدون بهره گرفتن از حس و قواي حسی از رسیدن به آگاهی و معرفت عاجز 
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چون رونیازا. »هرکس حس ندارد علم ندارد«: اندگفتهماند و شاید به همین علت است که می
اولین توانایی انسان براي کسب علم و آگاهی در اولین مراحل نعنوابهحواس نایسابناز منظر 

توجه به طبیعت و مشاهده ابعاد مختلف آن جهتنیبداست پس شدهگرفتهرشد آدمی در نظر 
رشد و شکوفایی استعدادهاي آدمی است در تعلیم و تربیت از بسترسازروشی که عنوانبه

.گرددضرورت و اهمیت برخوردار می

در باب نایسابنبا توجه به آراي : به علم، تعلیم و تعلميگذارارزش: اصل-2-4-3
ادراك این نکته آشکارمی گردد که معرفت از ادراك حسی گرفته تا دریافت معرفت از عقل

کندیمو آگاهی مراتب کمال را طی بادانشانسان چراکه. فعال داراي ارزش بسیار است
بنابراین آدمی آنگاه ارتقاء مرتبه . جهالت خود خواهند سوختنادان در يهاانسانکهیدرحال

در هرچقدربر همین اساس آدمی . استکمال یابدنفسشیابد که با کسب دانش وجودي می
گردد، از که از مرتبه وجودي باالتري برخوردار میکسب معرفت کوشاتر باشد به علت آن

بدین سبب . آوردمیبه دستیگاه واالتري و در هرم هستی جااستمندبهرهارزش بیشتري نیز 
چون کسب معرفت از ارزش برخوردار است، متعلم نیز که متصف به علم و از آن باالتر متحد 

از دیگر سو معلم نیز در فرایند تدریس و آموزش . گردد فردي ارزشمند خواهد بودبا علم می
نما در تحقق این فرایند، فعالیت از دانش و همچنین برخورداري از نقش راهيمندبهرهبه علت 

.خود را عملی ارزشمند و مطلوب خواهد یافت

در نظام شودیمکه ییهاروشیکی دیگر از :سپردنبه خاطرو حفظ:روش-2-4-4
موردتوجهبه علم، تعلیم و تعلميگذارارزشتربیت سینوي براي تحقق اصل کسب دانش و 

یکى از عنوانبهکردنروش حفظ . آموزشی استسپردن و حفظ محتوايبه خاطر، قرارداد
نیز در آدمی برخی قواي ادراك حسی نایسابن. رودیمبشمار هاى آموزشىترین روشقدیمى

حساببهکه در نقش انبار براي حفظ و نگهداري محسوسات کندیمرا مسئول این امر معرفی 
از نیروي يریگبهرهکه با رادارندانایی بنابراین در نظام تربیت سینوي فراگیران این تو. دیآیم

حفظ و ذخیره ندیآیمهاآناطراف زندگی خود را که به حواس يهادهیپدحافظه یا یادآور، 
از نظام تربیت سینوي رونیازا. آورده و بکار ببرندبه خاطررا هاآننمایند و در مواقع لزوم، 

احسن استفاده نمایند و با تشویق فراگیران به حفظ از این توانایی فراگیران به نحورودیمانتظار 
و به خاطر آوردن مطالب، به پرورش و تقویت این قوه انسانی بپردازند اما باید توجه گردد که 

تنهانهدر آن صورت چراکهشود گرفتهشیپاین روش راه افراط در يریکارگبهنباید در 
.گرداندیملیزارا هم حاصلی در پی نخواهد داشت بلکه اثرات مثبت آن
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هستی : در علمينگرجامعحصر معرفت به تجربه و طرد:اصل-2-4-5
که همگی پرتو وجودند با شدت و استطیفی گسترده و شامل مراتب مختلفی يدربردارنده

یا وجود مطلق با نهایت شدت، الوجودواجباین طیف، يسوکیلذا در . ضعف مختلف
. استترین مرتبه وجود و سوي دیگر آن هیولی یا استعداد که ضعیفکمال و تجرد قرار دارد

گیرند لذا عالم آکنده از موجوداتی است که بر مبناي مرتبه وجودي خود در این طیف جاي می
اي که به کمال وجودي خود رسیده و داراي جایگاهی عده. باشندو خود شامل دو گونه می

اند؛ چون آدمی که بر نوز به فعلیت وجودي خود نرسیدهاي دیگر که هباشند و دستهثابت می
بدین سبب . ابدییممبناي سیر استکمالی نفس به فعلیت و ارتقاء مرتبه وجودي خود دست 

. گرددآن محصور و محدود نمیيهایژگیوي طبیعت و کشف حقایق عالم تنها در چنبره
ء مرتبه وجودي جودند که آدمی با ارتقابلکه مراتب باالتر و واالتري از حقایق نیز در عالم مو

خود و توانایی کسب صور از عقل فعال، از شایستگی دستیابی به آن علوم و کسب آن حقایق 
آن تبعبهمعاصر و یشناسمعرفتاهمیت دارد که روازآنتوجه به این نکته .گرددبرخوردار می

ي محدود چنبره علم تجربی و محدودهدر چنانآنتاجات و داللت و مبانی تربیتی منتج از استن
ما «: گویدبرداشته، میشکوهماده و طبیعت اسیر گشته که یکی از معرفت شناسان معاصر سر به 

این علم تجربی تعلیم و تربیت . آموزیمفالسفه را به کودکانمان میدرخورهنوز این علم 
از هر چیز انتزاعی و از وزن کنید، اندازه بگیرید، بشمرید، : استوپرورشآموزشوزارت 

دیدن براي فهمیدن، دیدن . قاعده بپرهیزید، ذهن جوانان را با چیز عینی، با واقعیت خو دهید
حال). 18: 1385باشالر، (»شگرفيکارپرورشهمان و فهمیدن همان، چنین است آرمان این 

بحث ادراك درچراکهشکند نظام تربیت سینوي این حصار تنگ و محدود را درهم میکهآن
که ادراك چند قسم است و اولین قسم آن ادراك حسی است شودیماز منظر ایشان مشخص 

در کنار آن ادراك تخیلی، عقلی و شهودي نیز مطرح است و در نظامی که مبتنی کهیدرحال
را در حس و تجربه زیچهمهبر تعالیم سینوي باشد تعلیم و تربیتی مبتنی بر چنین نگرشی که 

جایگاهی نیست بلکه تعلیم و آموزش نیز در تنهانهو براي خارج از آن بهائی قایل نشود،ببیند
.ردیگیمبه عالم، صورت نظرانهتنگاین معنا در سطحی بسیار محدود و با نگاهی بسیار 

توجه به اصل طرد حصر معرفت به تجربه و با:هاي تلفیقیروش:روش-2-4-6
مختلف، يهاراهعلم از بردنباالتلفیقی جهت يهاروشبهسی در علم نیاز اساينگرجامع

؛ نباید در کسب علم و تعلیم و تعلم، ما خود را به شودیمدیتأکو در این راه گرددیمآشکار 
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که در بحث ادراك اشاره گونههمانروش تجربی محدود کنیم و همچنینهمچونیک روش 
. باشدریگهمهجامع و باید تربیت نظام تعلیم و کند کهشد، وجود مراتب ادراك، ایجاب می

و ناظر بر تمام قواي ادراکی، ردیبکار گکه قواي حس، خیال، عقل و شهود انسان را ياگونهبه
هاي شناختی، عاطفی و روان هاي وجود آدمی اعم از نفس و بدن، در حوزههمچنین تمام جنبه

هاي تلفیقی فرایند آموزش را طوري راحی روشتواند با طبدین منظور مربی می. حرکتی باشد
فقط کهنیاها و قواي مختلف نفس و بدن به کار گرفته شوند، نه نماید که جنبهیدهسازمان

این بسته به هنر مربی است که در کلیه مراحل تعلیم و تربیت، . محدود به یک جنبه باشد
ید که ضمن تعلیم مفهومی نمایدهسازمانآموزش و فرایند آموزش را طوري طراحی و 

اصل تنهانهمسلماً چنین آموزشی . هاي مختلف صورت بگیردخاص، تربیت نیز در حیطه
.خواهد بودتربخشلذتجامعیت را رعایت نموده است بلکه براي متربیان نیز 

يریرپذیتأثمبناي این اصل، ویژگی : شرایط مناسبمحیط وایجاد:اصل-2-4-7
طبق این . تلف محیطی اعم از شرایط زمانی، مکانی و اجتماعی استانسان از شرایط مخ

وجوجستویژگی، ریشه برخی از افکار، نیات و رفتارهاي آدمی را باید در شرایط محیطی او 
دارد، انسان هم از حیث ظاهر و هم باطن خویش تحت تأثیر شرایط قرار گریدعبارتبه. کرد

نیز در ارتباط با محیط هاانساناستکمال قواي ادراکی رشد و ). 134ص، 1ج، 1385باقري؛ (
در بعد ادراکات ژهیوبهچنانچه که در مباحث مربوط به ادراك . باشدیمشانیزندگاطراف 

پس محیطی که ما در آن زندگی . رندیپذیمریتأثاز محیط اطراف هاانسانحسی مطرح شد، 
با توجه به این اصل بنابراین. گیران باز استهر چه قدر غنی باشد راه براي رشد فرامیکنیم

والدین، معلمان، مربیان و ژهیوبهتربیت فراگیران ضرورت دارد همه افراد جامعه درروند
درستی يهاگاممسئوالن در خانه، آموزشگاه و جامعه با رفتار سازنده و مطلوب خویش 

آوردن محیط وجودبهو محیط اطراف بر شخصیت کودكراتیتأثبرداشته و با آگاهی از 
سالم، در سالمت و تکامل و تعالی افراد جامعه کوشا باشند و صفات نیکو و رفتار پسندیده را 

.در جامعه حاکم سازند

این روش براي دست یافتن به رشد و : تخیل و خالقیتیدهجهت: روش-2-4-8
اي براي تمییز چیزها از یکدیگر، به نظم وسیلهتخیل.رودیماستکمال قوه تخیل به کار 

ها رسیدن به ادراك و حاصل اینباهمها از یکدیگر و یا ترکیبشان ها، تفکیک آندرآوردن آن
موضوع تخیل در انسان به قدرت ابداع و ایجاد انسان در عالم خود ). 60: 1387سیاحیان، (است 

تواند مخلوقات ذهنی خود را کهکه حتی میگردد، بلکه در انسان نیرویی هست محدود نمی
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اي، حسینی خامنه(در خیال اوست در جهان خارج عینیت ببخشد و به آن وجود خارجی بدهد 
شود و خیالی که راه حقیقت رهنمون میيسوبهاما خیال مراتبی دارد؛ خیالی که ) 89: 1381

. اندت و قوه تخیل به هم وابستهخالقی. شودبرد و از مسیر حقیقت منحرف میتوهم میيسوبه
هر دو به هم یاري . روند تا مکانیزمی رو به رشد را در انسان سبب شوندهر دو در هم فرو می

با حقیقت شدنمواجهخالقیت یعنی . هایی تازه از حقیقت برسدرسانند تا انسان به دریافتمی
ذکر این نکته در تعلیم رونیازا). 61: 1387سیاحیان، (یعنی هدایت خیال به سمت حقیقت 

تخیل متربی شرایط مناسب،ایجاد محیط ووتربیت حائز اهمیت است که باید با توجه با اصل 
همچنین نباید حالتی افراطی . باید طوري هدایت گردد که او را از مسیر حقیقت گمراه نگرداند

.به خود گرفته و وي را از واقعیات دور سازد

و مراتب آنعقلیادراك:دوميمبنا-2-5

که در ادامه باشدیمکه در بحث نفس آمد داراي دو قواي عملی و نظري گونههمانعقل 
:شودیمپرداخته هاآنبه بررسی 

قوه عامله مبدأ محرك بدن انسان به کارهاي جزئی است که این : عقل عملی-5-2-1
اي قراردادي عمل که بر طبق آرردیگیمصورت ياشهیاندکارهاي جزئی بر اساس 

واسطهبهدانسته که نفس ياقوهشیخ در اشارات عقل عملی را ). 150: 1387، نایسابن(کندیم
که عقل عملی نیروي کارهاي جزئی را که انجام دادن کندیمو بیان پردازدیمآن به تدبیر بدن 

يهاهدفتا به آوردیمآن برآدمی واجب است را از مقدمات بدیهی و مشهور و تجربی بیرون 
تاردیگیمکمک » عقل نظري«اختیاري که دارد برسد؛ و در این کار به مالحظه رأي کلی از 

بنابراین عقل عملی، عقلی است که مبدأ فعل و ؛)352: 2ج، ه1403، نایسابن(به جزئی برسد 
ین عقل اما ا؛باشدیمصدور افعال گوناگون بوده و نفس براي کامل کردن بدن به آن محتاج 

انجام عمل چراکهبراي انجام وظایف و ایفاي نقش خود نیازمند استمداد از عقل نظري است؛ 
.بدون علم و آگاهی ممکن نیست

تأثیر هاآنقواي بدنی تسلط یابد و بر راین قوه باید بر اساس احکام عقل نظري بر سای
ثیر بدن قرار گیرد و در آن منفعل گردد، چنانچه این قوه تحت تأهاآنکه از گذارد، نه آن

در مقابل اگر این قوه منقاد بدن و قواي . دیآیمهیأت انقیادي حاصل شود، اخالق رذیله پدید 
شودیمرا تحت اختیار خویش درآورد، اخالق حسنه حاصل هاآنجسمانی نباشد، بلکه 

).150: 1387، نایسابن؛ 330-331: 1364، نایسابن(
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دیگر از نفس ناطقه، عقل نظري یا قوه عالمه است که نفس از قوه : عقل نظري-2-5-2
جهت کامل ساختن گوهر خود به آن محتاج است تا بتواند خود را به مرتبه عقل بالفعل برساند 

است که نفس براي ياقوهگفت عقل نظري توانیمرونیازا). 353: 2ج، ه1403، نایسابن(
ن نیازمند است تا از طریق آن به مرتبه فعلیت معقوالت استکمال خود و دستیابی به کمال به آ

.که باالترین مرتبه است نائل گردد

ذاتاًو اگر پردازدیمنفس ناطقه به ادراك کلیات مجرد از ماده ،این قوهنایسابنبه عقیده 
).161: 1387، نایسابن. (سازدیمرا از عالیق ماده مجرد هاآنمجرد نباشد، خودش 

عقل نظريتبمرا-2-6

اولین مرتبه عقل نظري، عقل هیوالنی یا بالقوه است که نسبت : عقل هیوالنی-2-6-1
از آن زیچچیهدر این مرتبه . باشدیممعقول در حکم قوه مطلقه یا استعداد محض صورتبه

باید این قوه را از آنچهقوه، استعداد کسوت فعلیت نپوشیده و کمال مناسبی را قبول نکرده و 
انسان موجود این مرتبه از عقل در همه افراد نوع. فعلیت بیرون آورد هنوز حاصل نشده است

این مرتبه از عقل به عقل هیوالنی به دلیل شباهت آن به هیوالي اولی يگذارناماست و علت 
–163: 1387، نایسابن(موضوع همه صور باشد تواندیمهیچ صورتی ندارد ولی ذاتاًاست که 

مرتبه عقل، عقل هیوالنی است که استعداد محض است و نیترنییپاگفته شد چهآنبنابر ).162
صورت عقلی است اما قابلیت ادراك و هرگونههنوز به فعلیت نرسیده، این درجه از عقل فاقد 

خالصه وجود این مرتبه از عقل داللت بر این طوربه. پذیرش صور عقلی یا معقوالت را دارد
.بالقوه در آدمی وجود داردطوربهتعداد یادگیري هر چیزي دارد که اس

معقول در حکم قوه صورتبهدومین مرتبه از عقل نظري که نسبت : عقل بالملکه-2-6-2
از عقل است که معقوالت اولی یا بدیهیات يامرتبه، عقل بالملکه است و آن باشدیمممکنه 

منظور از معقوالت اولی . معقوالت تازه برسدبه هاآناست تا از طریق شدهحاصلبراي آن 
فطرت حکمبهبه اکتساب، تعلیم و احساس نیاز ندارد بلکه هاآنمقدماتی است که تصدیق 

). 66، الف:ه1371، نایسابن(.تصور کردتوانینمو خالف آن را شودیمبراي عقل حاصل 
و از قابلیت و استعداد محض بنابراین در این مرحله عقل از مرتبه عقل هیوالنی گذشته 

یعنی همان . باشدیماست که همان معقوالت اولی شدهحاصلو کمال براي آن شدهخارج
اعتقاد جازم هاآننسبت به یهرکسقضایایی کلی که بالذات براي عقل روشن و معلوم است و 

یچ شک و که هافتهیدستياسادهدر حقیقت در مرتبه عقل بالملکه فرد به حقایق . دارد
.نداردراهآندرتردیدي
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گاهی نسبت قوه نظري به معقوالت خود نسبت قوه کمالیه است و : عقل بالفعل-2-6-3
شدهحاصل، بعد از حصول معقوالت اولی در آن شدهکسباست که صور معقوله یوقتآن

، بلکه کندینماجعه و بالفعل به آن مردهدینمقرار موردمطالعهرا هاآنباشد اما عقل اکنون 
که بخواهد آن صور را بالفعل مطالعه هرگاهو اندشدهیگانیبااین معقوالت در نزد آن ذخیره و 

را تعقل کرده است، که به این مرتبه از عقل، عقل هاآنکه فهمدیمو دینمایمو آن را تعقل 
مین مرتبه خود مخزنی از بنابراین عقل نظري در سو). 163: 1387، نایسابن(ندیگویمبالفعل 

مخزنی از اطالعات یا همان مسائل گریدعبارتبهمعقوالت اعم از معقوالت اولیه و ثانویه یا 
وصول به این مرتبه فرد بر پایه اولیاتی که براي عقل بالملکهمنظوربهگریدانیببه. نظري است

والت نیز برایش حاصل و تا این قبیل از معقپردازدیمبه کسب معقوالت ثانی شدهحاصل
و عقل باشدیممعقوالت اولی دربردارندهبنابراین بین عقل بالملکه که تنها . مخزون گردد

که ردیگیمبالفعل که دربردارنده معقوالت اولی و ثانی است کسب معقوالت ثانویه انجام 
). 340: 1364، نایسابن. (آن را یک پروسه یا فرایند دانستتوانیم

ضمن نایسابن.به مرتبه عقل بالفعل نائل گرددتواندیمحدس و فکر ه براین انسان از دو را بنا
واسطهبهکه نفس ناطقه گاهی داردیمبیان مراتب عقل نظري و در توضیح عقل بالملکه اذعان 

. شودیمنظري نائل حدس و بر اساس بدیهیات به دریافت علومواسطهبهفکر و اندیشه و زمانی 
در نظر او فکر و حدس دو راه دستیابی نفس به مطلوب و کشف مجهوالت و رسیدن واقعدر

).358: 2ج، ه1403، نایسابن. (باشندیمبه مرتبه عقل بالفعل 

چهارمین مرحله از عقل نظري، عقل مستفاد نام دارد و آن زمانی : عقل مستفاد-2-6-4
در این مرتبه صورت . فعل مطلق استاست که نسبت قوه نظریه به صور مدرکه خویش نسبت

و عالوه بر آن بالفعل مشغول کندیممعقوله نزد عقل حاضر است و عقل بالفعل آن را تعقل 
درواقعاین مرتبه از عقل ). 67، الف:ه1371، نایسابن(کندیمتعقل بودن خود را نیز تعقل 

که بالفعل به داندیمو کندیمهمان عقل بالفعل است که معقوالت را بالفعل مشاهده و تعقل 
است که جهتنیبداین مرتبه به عقل مستفاد يگذارنامعلت .تعقل آن صور اشتغال دارد

بالفعل است یعنی از عقل مفارق یا فعال، دائماًفعلیت آن مستفاد از عقلی است که خود 
قرار مورداستفادهکه بعد از اتصال عقل انسان به عقل فعال صور معقول اقتباس و صورتنیبد
وصول به این مرتبه جنسی حیوانی و نوع انسانی آن تمام و با).310: 1387داوودي، (ردیگیم

، نایسابن(ابدییمجاست که قوه انسانی به مبادي نخستین وجود مشابهت و در آنشودیمکمال 
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ضیلت رسیده و این نفس مردم به این مرتبه برسد در علم و اخالق به فکهیهنگام). 163: 1387
که نفس است؛ به دلیل آن» ملک«غایت کمال انسان است و در این غایت نفس انسان در مرتبه 

بنابراین در مرتبه عقل مستفاد انسان به ). 26: 1331، نایسابن(در این مرتبه جوهري است عملی 
دون واسطه مشاهده زیرا با دستیابی به این مقام که مرتبه مستقیم و برسدیممنتهاي اوج خود 

که ياگونهبهافتهیارتقاءباالتري مراتببهو شدهحاصلمعقوالت است کمال بیشتري براي عقل 
یهرکسالبته دستیابی به این مرتبه براي . تناسب او با مبادي نخستین وجود بیشتر شده است

به دلیل تشابه و کهرسدیمنیست زیرا در این مرحله انسان به موقعیت و جایگاهی ریپذامکان
.گرددیمسنخیت با مبادي اولیه وجود تمام صور عالم در او مرتسم 

عالوه بر مراتب چهارگانه عقل نظري، قائل به عقل دیگري نایسابن: عقل قدسی-2-6-5
کردهاشارهوي ضمن بیان عقل بالملکه به وجود این عقل . نامدیم» عقل قدسی«است که آن را 
در کتاب شفا این مطلب نایسابن. داندیمز عقل بالملکه و مرتبه عالی قوه حدس و آن را باالتر ا

که چنانچه تعلم از خود انسان باشد، به این داردیمو بیان کندیمرا با بحث از تعلم آغاز 
براي کهيطوربهاین استعداد در برخی از مردم شدید است، . ندیگویماستعداد قوه حدس 

ل نیاز به تشکیل مقدمات ندارد و نیازمند به اخراج از قوه به فعل و آموزش اتصال به عقل فعا
گویی استعداد دوم کهيطوربه، بلکه استعدادي شدید براي اتصال به عقل فعال دارد، ستین

را از خودش زیچهمهیعنی عقل بالملکه براي او حاصل است، بلکه طوري است که گویی 
–585: 1387، نایسابن. (درجه این نوع از استعداد استنیتریلعاو این درجه کندیماستفاده 

که انسان با پاك ساختن نفس خویش از رذایل اخالقی در شودیمپس این نکته آشکار ).583
به دانشی دست پیدا کند که برخی از طریق طی کردن مراتب تواندیممرحله عقل هیوالنی هم 

.رسندیمدانشی عقل و رسیدن به عقل مستفاد به چنین

اثبات وجود آنلیدالفعال و عقل-2-6-6

وجودي و يهاتیقابلو هایژگیوپس از بیان مراتب عقالنی نفس ناطقه و تبیین نایسابن
: پردازدیمادراکی هر مرتبه، به تبیین و اثبات وجود رابط بین این قوا که همان عقل فعال باشد 

بلکه تنها به این دهدینمدستبهل، مطلب چندانی شیخ در خصوص سرشت و چیستی عقل فعا
مجرد و غیره کامالًخارج از وجود آدمی است و ياقوهکه عقل فعال، کندیمامر اشاره 

، نایسابن؛ 186: 1363، نایسابن(جسمانی است و هیچ سنخیتی با جسم و امور جسمانی ندارد 
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که البته از اوصاف آن –شماردیبرمل فعال براي عقنایسابنکه ییهایژگیواز دیگر ). 1375
تواندینماز عقول يامرتبهاو هیچ بدونهمان رابط بودن بین قواست که - است نه از ذاتیاتش

بر این نایسابنهمچنین در خصوص جایگاه عقل فعال، . مافوقش برسد و فعلیت یابديمرتبهبه 
و باعث کندیمبیرون بر نفس ناطقه اشراق باور است که آن، بیرون از نفس انسانی است و از

نفس انسانی براي حصول علم و معرفت تنهانهو شودیمتحقق علم و ادراك در نفس انسانی 
ویژگی این عقل، بالفعل نیترمهمبدان نیازمند است، بلکه همه معقوالت قائم بدان هستند و 

تا داشتیمیاز به عامل بالفعل دیگري و نبودیمبودن آن است؛ چرا اگر عقل فعال نیز بالقوه 
داشتیمادامه تینهایبکه تا آمدیمآن را به فضیلت رساند، وضعیتی از سلسله عوامل پیش 

یمعرفتعالوه بر این خصائص وجودي و نایسابن). 111: 1952، نایسابن؛ 351: تایب، نایسابن(
، عقل کندیمکه از مراتب عقول مطرح انیکه براي عقل فعال قائل است، با توجه به تمثیل عرف

جوهر مفارق مجرد را که عقل نایسابن. داندیمفعال را چنانچه گفته شد، شبیه نار در آیه نور 
است و مبدأ افاضه معقوالت به نفس انسانی، از این حیث که معقوالت بالقوه را فعلیت بالفعل

را از این حیث که قبول فیض از عقل فعال که عقل هیوالنی، چناننامدیمعقل فعال بخشدیم
کندیماز عقول نفس ناطقه را که قبول فیض از عقل فعال يامرتبه، نامدیمعقل منفعل کندیم

سرانجام عقل فعال، و؛خواندیمعقل مستفاد دیآیمبالفعل در آن پدید طوربهو معقوالت 
تا مبدأ اول هاآنمراتبسلسلهمجرد دیگري است کهمفارقجواهر عقلی ازجملهجوهري 

جا مبناي ادراك و اقسام آن و چگونگی کسب پس تا این). 113: 1952، نایسابن(ادامه دارد 
.مرحله نفس تا واالترین مرتبه آن مورد تبیین قرار گرفتنیترنییپامعرفت انسان از 

و مراتب نظري عقل عقل عملی و ادراكمبتنی بر يهاروشو اصول-2-7
آن

این اصل، ناظر به ویژگی اندیشه ورزي در انسان : تعقل و اندیشه ورزياصل-2-7-1
نطق را اثري نایسابنلذا . دهدسروسامانانسان بایستی کارهاي خود را بر اساس تعقل .است

و معتقد داندیمدانسته که مخصوص انسان است و کار آن را تأمل در صنایع و تفکر در بدایع 
ن جنبه از انسان است که رو به عالم باال دارد و به کشف حقایق و ادراك معانی است، نطق آ

همچنین معتقد است نطق همان . کندیم، و با چشم بصیرت، لوح را مطالعه پردازدیمدقیق 
و نسبت و شباهتی که انسان با ملکوت دارد به باشدیمادراك بالحس و تفهیم بدون سخن 

، نایسابن(و هر کس که نطق را نشناسد از بیان حق عاجز است خاطر داشتن نطق و عقل است
نایسابنآن نقش واالیی در نزد يریکارگبهکه عقل و گرددیمبنابراین مشخص ). 302: 1400

يهاسازماندر رونیازا. شودیمریپذامکاندارد و کشف حقایق و ادراك معانی از طریق آن 
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ئوالن آموزش به پرورش این قوه انسان توجه اساسی و مسانیمتصدتربیتی ضرورت دارد، 
نمایند که به رشد و پرورش این قوهیدهجهتیادگیري را طوري يهاتیفعالداشته باشند و 

خویش بر اساس فکر و ییکارهاتمامنجامد تا جایی که در آینده فراگیران قادر شوند در ابی
امر تعقل نیز یک ضرورت اساسی است که بهیدهجهتالبته . اندیشه اقدام به عملی نمایند

.تربیت واقع شودانیمتصدنباید مورد غفلت 

اصل تعقل و اندیشه ورزي، روش سیر عقالنی برهیتکبا :سیر عقالنی:1روش-2-7-2
قوه خیال و توجه درآوردناین روش بدین معناست که متربی ضمن به پرواز .شودیممطرح 

افراطی که يپردازالیخي بشناسد و در ورطهیخوببهن سیالن را نیز به سیر انفسی باید حدود ای
موجب دور افتادن از ساحل واقعیات است نیفتد؛ چراکه دریاي خیال دریایی است مواج و 

که موجبات غرق گشتن آدمی در بساچهدر آن سیر ننماید یدرستبهکه چون پرالتهاب
شود مرز توجه به روش سیر عقالنی موجب میهکحال آن. توهمات سردرگم را فراهم نماید

.، توهم گرایی و واقع اندیشی مشخص و معین باشديپردازالیخمیان 

این روش :هاي جستجوگرایانه و تقویت فکر و اندیشهآموزش: 2روش-2-7-3
. شودیمتعلیم و تربیت فراگیران مطرح درروندتعقل و اندیشه ورزينیز در جهت تحقق اصل

در مفهوم عام خود یعنی هر نوع تالش ذهنی براي کشف مجهول و حل مشکل، اما در تفکر 
اصطالح منطقی یعنی سیر منظم و منطقی عقل از معلومات کلی موجود در ذهن به تحصیل یک 

براي کسب معلومات از طریق نایسابندر بحث ادراك از منظر ). 94: 1372هاشمی، (مجهول 
فکر یک نوع حرکتی : که عین سخن ایشان بدین قرار استدهشمطرحتفکر، چنین دیدگاهی 

مقامقائمآن حد وسط یا لهیوسبهو ردیگیماز تخیل کمک غالباًبراي نفس در معانی است که 
؛ گرددیمحد وسط از چیزهایی که باعث رسیدن علم به مجهول در وقت نبودن آن است طلب 

یموردبررسدر قوه باطن خزانه شده است کهآنند و در این کار معلومات اندوخته قبلی و همان
، نایسابن(ماندیمجهینتیبو بسا که رسدیمبه مطلوب بساچه؛ پس ردیگیمو رسیدگی قرار 

است که از طریق ادراکات يهااندوختهيریکارگبهپس کارکرد تفکر ). 358: 2ج ، ه1403
بنابراین ؛ گرددیم، مجهوالت معلوم ییهايسازمقدمهو هاآنو بر اساس آمدهدستبهحسی 

دورنگهو آن را از هرگونه انفعال داشتهنگهنظام تعلیم و تربیت، همواره باید ذهن متربی را فعال 
گرددآموزدانشهایی براي تفکر باید جایگزین انتقال اطالعات به دارد و ایجاد فرصت

طن در نظام تربیت سینوي، باید تهذیب نفس و تزکیه با: تهذیب و تزکیه:اصل-2-7-4
بدان پایه است کههیتزکاهمیت تهذیب و . اساسی و بنیادین قلمداد شودیکی از اصولعنوانبه
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. کندیمبر آن در اواخر زندگی علمی و عملی وي خودنمایی نایسابندیتأکحضور آن و 
مردم که نفس او به نهایت که شخصی از میان افتدیمچنان اتفاق «: ي خودبه گفتهکهچنانآن

از حدس یعنی الهامات عقل فعال برخوردار تواندیمصافی گشته و به مبادي عقلی رسیده 
و ... گرددیمدر عقل فعال است در ذهن او ترسیمکهییهاصورتبدین طریق که ... .گردد

دسی بنامیم که این قسمی از نبوت بلکه برترین اقسام آن است و بهتر است که این قوه را قوه ق
وي براي اینکه خود نیز عالمی از ).167–168: م1938، نایسابن(برترین قواي انسان است 

همچنین وي استعداد اتصال ).9: 1ج، 1335، نایسابن(عوالم عقلی گردد، اهتمام فراوانی داشته 
قل قدسی نامید و عراآننیاز به تعلم تصدیق نموده و نبه عقل فعال را در برخی از مردم بدو

این استعداد را، که ناشی از نهایت صافی گشتن نفس بود، قسمی از نبوت بلکه باالترین اقسام 
این نکته نمایاننایسابنپس با توجه به سخنان ). 167–168: م1938، نایسابن(شمردنبوت 

آماده نمایند تا از عقل اصل تزکیه و تهذیب، نفسشان رابرهیتکبا توانندیمهاانسانکه گرددیم
و از خودپرداختچون آدمی به بررسی و محاسبه نفس رونیازا.فعال کسب صور نمایند

و پاالیش و تطهیر درون خود، اندیشهلهیوسبهو شوائب آن آگاهی یافت باید هانقصان
.اش را از ناراستی بزدایدانگیزه

جایگاه شهود و ):سحد(یا مشاهده حضوري و باطنی شهود:روش-2-7-5
ل توان شناخت اموري را از که دیگر عقییدرجابسیار مهم است و نایسابنيمشاهده در فلسفه

که این روش متکی بر اصل تهذیب نفس و تزکیه باطن دیآیمپاي شهود به میان دهدیمدست 
به معرفت »اشارات«نمط نهم و دهم کتاب يجايجادر نایسابن. در نظام تربیت سینوي است

بیان کهيطوربهاشراقی و علوم غیبی پرداخته و آن را امري ممکن براي عارفان دانسته است، 
به امور غیبی دسترسی پیدا کند، تواندیمکه در هنگام خواب طورهمانشخص عارف کندیم

ت به این امور برسد و تجربه و آزمایش هم این حقیقت را ثابتواندیمدر حالت بیداري هم 
وي معتقد است وقتی شواغل حسی کم شوند و از ). 399، 3ج ب، : 1375، نایسابن(کرده است 

طوربهتا با عالم قدس، کندیمکاسته شود، در این حالت نفس فرصتی پیدا هاآنتعداد و اندازه 
برحسبنقش عالم عقلی را تواندیمناگهانی، اتصال و ارتباط پیدا کند و در این صورت 

، نایسابن(از امور غیبی آگاهی یابد ساننیبداد و زوال مانع در خودش مرتسم سازد و استعد
سیر و سلوك و ریاضت، لهیوسبهبنابراین در این روش فراگیران ؛ )401، 3ج ب، : 1375

مقامی را خواهند یافت که به حقایق و معارف غنی دست تهذیب نفس و تزکیه باطن، استعداد
.یابند
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گیريیجهنت-3

این مطالعه و پژوهش، حکمت سینوي را به دلیل پشتوانه که اذعان داشتباید يبندجمعدر 
لقی کرده طرحی منسجم و بدیع در فلسفه اسالمی ارزشمند تدرانداختنغنی تاریخی و نظري و 

قرار داده و در قالب مدنظرراهنما و زیربناي طرح نظام تربیتی عنوانبهآن را و مباحث ادراك
در بعد اصول و ییهادهیااین طریق از تابررسی آن پرداخته استه تبیین ونظام آموزشی ب

نتایج.نمایدبراي بهبود نظام آموزشی مطرح تربیت بر اساس مباحث ادراك و اقسام آنروش
يهادگاهیديبندجمعو با نایسابناز منظر حاکی از آن است که وارخالصهکلی و صورتبه

نفس نایسابنو همچنین به عقیده شودیممبدأ ادراك و معرفت شناخته عنوانبهفس ایشان ن
در مرتبه نباتی کمال اول است براي جسم نفس .ب نباتی، حیوانی و انسانی استداراي سه مرات

شامل نفس حیوانیلذا .کمال اول براي جسم طبیعی آلی است،عالی و در مرتبه نفس حیوانی
و قوه محرکه نیز خود به دو قسم محرکه باعثه و محرکه فاعله مدرکه استدو قوه محرکه و 

که این قوه نیز به دو شعبه باشدیمقوه محرکه باعثه همان قوه نزوعیه یا شوقیه . گرددیمانشعاب 
قسم دوم از قواي حیوانی یعنی قوه مدرکه نیز. شودیمتفکیکقوه شهوانیه و قوه غضبیه 
گانهپنجقوایی که از خارج بر اساس قواي : ه دو قسم استکارش همچون قوه محرک

و قوایی که پردازندیممحسوسات ادراك به ) هیی، شنوایی، بویایی، چشایی و المسبینا(حسی
–متخیله «متصرفه، »مصوره«خیالحس مشترك، (از داخل بر اساس قواي ادراك باطنی 

خارجی گانهپنجحواس يهادادهیره به کار ثبت و ذخ) »ذاکره«حافظهمیه و ، وه»مفکره
از خارججهان يهادادهکه گفتتوانیمشدهحاصلپس با توجه به نتایج . مشغول هستند

که این قوه از ردیپذیمطریق قواي نفس که همان مدرکه از قواي نفس حیوانی است انجام 
هاآنو به پردازش را ذخیرههاآنطریق قواي خارجی محسوسات را دریافت و با قواي باطنی 

در این مرتبه نفس انسان که شودیممطرح نفس انسانی بحث نیز در مرتبه سوم.پردازدیم
این .شودیمتوانمند کلیات نیز ادراكعالوه بر دارا بودن کماالت نفوس نباتی و حیوانی، بر 

دو قوه در هرکهگرددیمتقسیم ) عقل نظري(و عالمه ) عقل عملی(قوه نیز به دو قوه عامله 
.استدر مدرکشان هاآنفاوت میان د و تنها تاصل ادراك، مشترك هستن

بر این است که پیدایش توانایی ادراك در انسانشودیمچه از این حیث آشکار پس آن
این است که نفس از حالت شودیمچه نمایان و آنگرددیماساس سیر و تکامل نفس حاصل 

هاآنوسات و ذخیره حسمدر مراتبه حیوانی فقط قادر به دریافتاست ودرحرکتقوه به فعل 
و هنوز توانایی ادراك امور ذهنی را پیدا نکرده و با رشد و استکمال نفس و دست یافتن است
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ملی بر اساس که بر تمام اعمال بدنی در بعد عقل عکندیمحاصل به مرتبه انسانی این توانایی را 
کارهاي خوب را از بد تفکیک نماید و با ،شته و با درك جزئیاتدانظارت عقل نظري کنترل

بتواند از تیدرنهاعود نماید که صتکامل خویش در بعد عقل نظري با طی مراتب رشد تا جایی 
.نمایدو فیض عقل فعال کسب معرفت

،بالملکهمختلفی همچون؛ عقل هیوالنی،مراتببهنیز خود عقل نظري؛همچنین آشکار شد
قائل به عقل نایسابن، و عالوه بر مراتب چهارگانه فوقگرددیمتقسیم و عقل مستفادعلبالف

مرتبه عالی قوه حدس بشمار عنوانبهآن ودینامیم» یعقل قدس«دیگري نیز بود که آن را 
به این اگر کسی؛و اعتقاد داشتکردیممعرفی و این استعداد را در برخی مردم شدید رفتیم

؛آوردیمدستبهعقل در مرتبه عقل مستفاد کهشودنائلبه معارفی تواندیم،یده باشدمقام رس
انسان قادر است به که این استنکته اساسی در ارتباط با مبحث ادراك در این مرحله بنابراین

نیاز به ،فکر است که در این حالتیکی از طریق.قل بالفعل از دو طریق دست یابدمرحله ع
ازجمله،قبلاز مراحلآمدهدستبهبر روي ادراکات هايسازمقدمهتعلم بوده و عقل با تعلیم و

که نیازي حالت دوم از طریق حدس است. گرددیمامر مجهول بر وي معلوم ادراکات حسی،
این روش پاك ساختن نفس يریکارگبهو شرط خودآموزي استصورتبهم نداشته و به تعلی

دفعی از طریق عقل صورتبهمجهول از این طریق وباشدیمنفس هیتزکو از مادیات و تهذیب 
و معارفی که عقل قادر به دست یافتن باشدیمکه این روش همان شهود گرددیمفعال معلوم 

.گرددیماز این طریق به انسان آشکار باشدینمآن 

مبتنی بر ،بیتترو روش در بعد اصول ژهیوبهتربیتی يهاداللتدر خصوص سرانجام 
در هر لاصچراکه.ملزم بوداصولی به رعایت بایستی سینوي يهاآموزهدرمباحث ادراك

چارچوب عنوانبهند که کو نبایدهایی را براي امر تربیت تجویز میمکتب فلسفی، بایدها 
رونیااز. شودیمامر تعلیم و تربیت واقع انیمتصدمربیان و مورداستفادهراهنماي عمل تربیتی 

جسم و نفس، تعقل و اندیشه ورزي، توأمپرورش با توجه به نتایج پژوهش شامل؛این اصول،
ينگرجامعتعلیم و تعلم، طرد حصر معرفت به تجربه و علمبه يگذارارزشتهذیب و تزکیه، 

حاصل این ،نیزتربیت يهاروشدر ارتباط با . استشرایط مناسب ایجاد محیط و در علم، 
فعال يریکارگبهشامل واست ي ادراك نااست که در راستاي مبییهاروشبر دیتأک،پژوهش

هاي تخیل و خالقیت، سیر عقالنی، آموزشیدهجهتسپردن، به خاطرحواس، حفظ و 
و ) حدس(جستجوگرایانه و تقویت فکر و اندیشه، شهود یا مشاهده حضوري و باطنی 

.باشدیمتلفیقیيهاروش
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