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 هاي حصول آنسينا و راهنفس در ديدگاه ابن ةيتهذيب و تزک


 

مسلمان، فعاالن هدايت جامعه و ة حاضر با استناد به نظر برخي از فالسف مقالة
بسياري از  ةوتربيت مبني بر اينکه ريششناسي و تعليم  روان ةران حوزظن صاحب

موجود در جامعه را بايد در عدم توجه به نفس و  مشکالت، انحرافات و فجايع
در ديدگاه  ة نفسآن جستجو کرد، با هدف بررسي تهذيب و تزکي ةتهذيب و تزکي

به رشتة تحرير استنباطي  -هاي حصول آن با اتخاذ روش تحليليسينا و تبيين راهابن
نوان تقدم آگاهي از عيوب خود به ع ويايضمن آنکه گاين مقاله است. درآمده 

 ةيک شناخت جزئي بر تهذيب نفس است، حاکي از آن است که تهذيب و تزکي
سينا از دو جهت ضرورت دارد؛ نخست نقشي که تهذيب و نفس در ديدگاه ابن

تزکيه در تأمين سعادت اخروي دارد و ديگري تأثير مثبت آن از لحاظ تربيتي است. 
عقل بالمستفاد تنها با عقل  ةمرتبسينا وصول به سعادت اخروي يا همان از ديدگاه ابن

خود دست يابد و  ةبلکه عقل عملي نيز بايد به باالترين مرتب شود،نظري حاصل نمي
سينا عملي نفس است که بيشتر با تهذيب و تزکيه ارتباط دارد و تأکيد ابن ةاين جنب

 آن با بدن و نقشي است که در ارتباط با عقل ةبر اصالح جزء عملي به دليل رابط
 نظري جهت دريافت معرفت از عقل فعال دارد. 
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هاي اتخاذي از جانب خود نفس در ذيل دو دسته روش ةهاي تهذيب و تزکيراه
گيرد که هاي اتخاذي از جانب ديگران قرار ميهاي اوليه و ثانويه( و روش)روش

 انجامد. ها به تقويت و توانمندسازي نفس مياين روش
قل عملي، عقل نظري، تهذيب، تزکيهنفس، ع

 مقدمه 

ترويج علم و دانش، تسخير طبيعت،  ةهاي بسيار چشمگير بشر در عرصفقيتورغم مبه

هايي بين اقشار ها، فسادها و خونريزيعدالتيها، بيروياکتشافات و ... همواره شاهد کج
نشر  ةسلمان، فعاالن عرصم ةمردم و جوامع مختلف هستيم که بنابر ديدگاه برخي از فالسف

شناسي و تعليم و تربيت  روان ةنظران حوز تعاليم اسالم و ارشاد جامعه و همچنين صاحب
هايي با گرايشات مادي وجود اين انحرافات و فجايع و از سوي ديگر بار آوردن انسان

هاي معنوي و واالي انساني را بايد حاکي از مورد غفلت واقع شدن شديد و فاقد ارزش

توضيح مطلب  1آن دانست. ةوجود آدمي يعني نفس و تهذيب و تزکي ةترين جنبمهم
ر اثر فعل و انفعاالتي به وجود آمده باشد بلکه بآنکه انسان موجودي مکانيکي نيست که 

ة معنوي و نفساني او بر جنب ةموجودي است مرکب از دو بعد جسماني و نفساني که جنب
روحاني وجود او و مهذب و مزکي  ةايت به همين جنباش ارجحيت دارد و با عنجسماني

هاي مادي و ظاهري به امور معنوي سوق يافته و ساختن آن است که توجه آدمي از جنبه

 يابد. ها و مستغرقِ در ماديات رهايي ميانسان اجير شده در نابساماني

تالش ويايفه گهاي مهم فلسفي بوده و تاريخ فلسنفس که از ديرباز از دغدغه ةمسئل    

هاي صورت گرفته در اين عرصه است، در ديدگاه فالسفه و انديشمندان مسلمان به دليل 
موجود بين  ةتأکيدات موجود در کتاب و سنت در خصوص شناخت نفس، رابط

آن به دليل نقشي که در  ةخودشناسي و خداشناسي و اهميت مراقبت از نفس و لزوم تزکي
رد تحقيق و تفحص بيشتري قرار گرفته است؛ از اين رو بهرهدستيابي به سعادت دارد، مو

يافتگان مکتب اسالم به منظور حل مسائل و معضالت حاکم بر گيري از ديدگاه تربيت

تواند راهگشا باشد. آن دارد، مي ةجامعه که ريشه در عدم توجه به نفس و تهذيب و تزکي
وان انديشمندي مسلمان جهت بررسي به عنسينا ديدگاه ابناين مقاله، بر اين اساس در 

تهذيب و تزکيه نفس مد نظر قرار گرفت. چنين گزينشي گذشته از اينکه به دليل تفصيل 
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قبلي است، به دليل پيوند عميق موجود بين  ةنفس نسبت به فالسف ةسينا در زمينکالم ابن
مشاء  ةسفسيناست که برخالف فالابن ةسيناست؛ در فلسفابن ةنفس و الهيات در فلسف

دهد مورد مطالعه قرار نمي (1، ص«الطبيعيات»الشفاءسينا، )ابننفس را فقط در طبيعيات 

ن)ع( شناخت نفس را نردباني براي ابلکه با الهام از کالم خداوند و ائمه معصوم
بين فراموشي نفس با فراموشي خدا را هشداري بر نزديکي اين دو  ةخداشناسي و رابط

 ، احوال النفسهمو، داند )ابستگي اين دو معرفت ميحقيقت و تذکري بر و
گويد اعتقاد راسخ دارد چنانچه در نسبت به آنچه که مي همچنين(. شيخ 141 -141ص

بندد که نفس خود را از گزند شهوات در امان نگه با خداي خويش عهد مي« عهد ةرسال»

اين عمل خود را از ( که با 63، صالرسائل في الحکمه و الطبيعياتتسعدارد )همو، 
 سازد.خارج مي( 44/بقره )«أتأمرون الناس بالبرّ و تنسون أنفسکم»مصاديق  ةجرگ

سينا در کتاب هاي عرفاني ابنکه با تکيه بر مباني فلسفي و ديدگاه مقالهدر اين     
هاي هشتم، نهم و دهم( تنظيم شده، ابتدا به بحث نفس در )نمطو التبيهات شارتالا

نفس  ةتهذيب و تزکيشود و سپس اهميت آن با بدن پرداخته مي ةسينا و رابطنديدگاه اب

گيرد. با عنايت به اينکه تهذيب نفس که متضمن سعادت حقيقي مورد مداقه قرار مي
گردد، در اين نوشتار تالش شده تا طرحي منسجم از هايي ميسر مياست تنها با کاربرد راه

  سينا ارائه گردد.ساس ديدگاه ابنتهذيب و تزکيه نفس بر اهاي راه

 
 سينانفس در ديدگاه ابن

براي جسمي طبيعي که آن جسم يعني در افعال خود آلت نفس  ،کمال اول است ،نفس
 است. 

رغم وحدت و بساطت  بهسينا نفس داراي يک ذات و حقيقت است و بنابر ديدگاه ابن    
االشارات و التنبيهات ست. چنانچه در ذات، برخوردار از قواي ادراکي و حرکتي متعدد ا

 کند: بيان مي
پس اين جوهر در تو يکي است، بلکه آن به حقيقت تو هستي و براي آن جوهر 

االشارات و ، هموهاي تو پراکنده است )ها و نيروهايي است که در اندامشاخه
 (. 603 -603، ص2، جالتنبيهات
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 دارد: فس اشاره دارد چنانچه بيان مين ةگانشيخ به اين قوا در ذيل مراتب سه    
کند، نفس نباتي کمال اول است براي جسم طبيعي آلي از آن جهت که توليد مثل مي    

غاذيه،  ةداراي سه قو(. لذا نفس نباتي 613ص ،ةالنجاکند)همو، يابد و تغذيه ميرشد مي

نفس حيواني ات، ترين شرط حيبعد از نفس نباتي به عنوان اساسيمنميه و مولده است. 

قرار دارد که بنا به نظر شيخ، از جهت ادراک جزئيات و حرکت باالراده کمال اول براي 
محرکه و مدرکه  ة( که اين مرتبه از نفس به دو قو620، صهمانجسم طبيعي آلي است )

گردد. فاعله تقسيم مي ةباعثه و محرک ةمحرکه خود به دو قسم محرک ةشود. قوتقسيم مي
 ةشهويه و قو ةقو ةنزوعيه يا شوقيه است که داراي دو شعب ةه باعثه همان قومحرک ةقو

اي است که کار فاعله، قوه ةمحرک ة( و قو31 -33، صاحوال النفسغضبيه است )همو، 

(. قوه مدرکه نيز شامل 66، ص«الطبيعيات»الشفاءتحريک عضالت را به عهده دارد )همو، 
از خارج همان حواس  مدرکه ةاز داخل است. قومدرکه  ةمدرکه از خارج و قو ةدو قو

مدرکه از داخل شامل حواس باطني فنطاسيا )حس  ةگانه )يا هشتگانه( و قوظاهري پنج
)همو، است مفکره(، متوهمه و حافظه  -مشترک(، مصوره )خيال(، متصوره )متخيله 

 (.13 -26، صنفس ةرسال

نفس، عالوه بر دارا بودن کماالت  ةمرتب اما نفس ناطقه يا انساني به عنوان باالترين    
سينا در تعريف اين نفس نباتي و حيواني، بر ادراک کليات نيز توانايي دارد. چنانچه ابن

گويد: نفس انساني کمال اول است براي جسم طبيعي آلي از جهت مرتبه از نفس مي
 ةبه دو قو اعمال فکري ارادي و استنباط به رأي و از جهت ادراک کليات و اين نفس

شود)همو، گردد که به هر يک به اشتراک لفظ عقل گفته ميعالمه و عامله تقسيم مي

باشند؛ آن نفس مي ةدو چهر ة(. بنابر نظر شيخ اين دو قوه به منزل660و  621، صةالنجا

کند و الزم است از نفس که به طرف بدن است و از طريق آن در بدن تصرف مي چهره
اي که رو ات و لوازم بدن و طبيعت بدن را نپذيرد، عقل عملي و چهرهکه اثري از مقتضي

به سوي مبادي عاليه )عقل فعال( دارد و الزم است که پيوسته از آنجا اقتباس علم کند، 
گردد ( که چنانچه در اين مقال مشخص مي23، صنفس ةرسالهمو، )عقل نظري است 

 يابد.خود تحقق مي ةالترين مرتبکمال نفس با وصول هر يک از اين دو چهره به با
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 نفس و بدن  ةرابط

ترين ترين و محترمروحاني وجود آدمي نزديک ةسينا نفس به عنوان جنباز ديدگاه ابن
، سينا و تدبير منزلابنباشد )همو، امور در نزد انسان است که شايسته و سزاوار توجه مي

کنند و ل را از آن سلب ميهاي نفساني توازن عقها و کشمکش( چرا که کشش11ص
رانند )باقري، عمل و کردار به خطا مي ةنظر و انديشه و هم در حيط ةعقل را هم در حيط

سينا معتقد است که جوهر شريف نفس ناطقه که مستعيد به رب چنانچه ابن. (203ص
گردد، در اصل خلقت خالي از کدورت است و بر مي است و به سوي پروردگار باز

اصلي از عاليق ماده پاکيزه و منزه بوده و قابل است براي جميع صور حقايق حسب جوهر 

اما آنچه که نفس را از لطافت اوليه و رسيدن به مقامات عالي  ،(621، صرسائلسينا، ابن)
دارد متابعت نمودن و اطمينان حاصل کردن به قواي مضره مفسده و درجات متعالي بازمي

رساننده به نفس  ه از جهت عقايد باطل فاسدکننده و ضررعراف ةعرافه و فعاله است؛ قو
(. اگر 213، صهمانشهويه، غضبيه و مدبره است) ةفعاله شامل سه قو ةناطقه است و قو

سينا معتقد است که وجود قواي فعاله که منبعث از نفس نباتي و حيواني است چه ابن

شهويه، قلع و قمع دشمن  ةخالي از حکمت نيست و بقا نوع و دوام آن منوط به وجود قو
غضبيه و تدبير امور دنيا و تأمين  ةقو ةاز وطن و امر به معروف و نهي از منکر به واسط

( اما گاهي افعالي از قواي 221، صهمانمدبره است ) ةمعيشت و زندگي بسته به وجود قو
هايت شود که افعال صادر از اين قوا نسبت به نفس ناطقه در نشهويه و غضبيه صادر مي

(. 213-211اند و الزم است که نفس ناطقه از آنها احتراز کند )همان، صدنائت و پستي
سينا نفس ناطقه به عنوان جوهري قائم به ذات و مجرد از اجسام، در همچنين در نظر ابن

بدن انسان يا در جسم ديگري که بتوان موضوع يا محل آن انگاشت، منطبع نيست اما تا 

کارگر به ابزار کار خويش  ةاي به بدن همچون عالقنده است عالقهزماني که انسان ز
تعلقي نفس با بدن در  ة( که اين امر بيانگر وجود رابط133، صاحوال النفس، همودارد )

سينا و عدم اعتقاد وي به انطباع نفس در بدن است. اگر چه در نظر شيخ تعلق ديدگاه ابن
ه کمال است و معتقد است که ترتب نفس به بدن شرط الزم نفس براي رسيدن ب

آالت بدني و چيزهايي که از افاضات  ةماند و آن به وسيلجوهرهاي عقلي متوقف مي

، 6، جوالتنبيهات االشارات)همو، 2استموجودات عالي است به استکمال محتاج 
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هايي که مربوط به اشتغال به بدن، انفعاالت و هيئت ةاما به عقيده وي به واسط ،(230ص
کند که با شود و در نتيجه نفس را داراي صفات پستي مين است بر نفس عارض ميبد

( که اين امر با تسلط قواي بدني بر 630، صهمانکماالت مناسب با آن منافات دارد)

گيرد. ( انجام مي632، صهماناي که تدبير بدن را به عهده دارد )عقل عملي به عنوان قوه
حسرت در قيامت را تأثر از احوال بدن در اين عالم ميور شدن آتش شيخ همچنين شعله

سينا سبب آن نابينايي و جهلي است که از اين جهان برده است داند؛ آتشي که به تعبير ابن
ناطقه  ةسينا در تدبير منزل تسلط قو(. بر همين اساس ابن142، صرساله اضحويه، همو)

خواهد کند که براي کسي که مييان ميدهد و بنفس بر ديگر قوا را مورد تأکيد قرار مي

دار سياست به سياست نفس خود بپردازد الزم است که بداند براي او عقلي است که عهده
کند باشد و نفسي است که او را زياد به کارهاي پست و ناروا امر ميکشور وجودش مي

يد تحت هاي زياد بوده و باو اين نفس در طبيعت و اصل خلقش داراي معايب و بدي
 (.11، صسينا و تدبير منزلابنسياست و تدبير عقل اداره شود )همو، 

وجود آدمي مجمعي است از  قواي نفس نباتي، حيواني و  ةبنابر آنچه که گذشت صحن    

انساني که وجود هيچ يک خالي از فايده نبوده و هر کدام نيز گرايش مخصوص به خود 
اوست و دستيابي به کمال با وصول  ةان نفس ناطقرا دارند. اما از آنجا که حقيقت انس

يابد، قواي نفس نباتي و حيواني خود تحقق مي ةقواي اين مرتبه از نفس به باالترين درج
بايد به عنوان مراحل مقدماتي و شرط الزم نفس براي دستيابي به کمال مورد توجه قرار 

أکيد بر قواي نفس نباتي و حيواني گيرند نه آنکه بر اين قوا تأکيد شود؛ چرا که اصرار و ت

يابند که در نهايت آدمي شود که قواي مزبور آنچنان بر قواي نفس ناطقه تسلط باعث مي
اين قوا  ةرويکشانند؛ از اين رو الزم است که از تسلط بيرا به ورطه هالک و نابودي مي

و تعلق نفس به بدن  ناطقه جلوگيري به عمل آيد. اما آنچه تحقق اين امر را ممکن ةبر قو
برد، تقويت و نيرومند ساختن نفس از طريق تهذيب و را در جهت مطلوب به پيش مي

 ةدهد بلکه از بين برندآن است؛ زيرا نفس نيرومند نه تنها به کارهاي پوچ تن نمي ةتزکي
و اين مهم اشاره داشته به  اشاراتسينا در کتاب باشد. ابنموانع دستيابي به هدف نيز مي

ها منفعل کننده تر باشد کمتر از جذبتر و پرقوهگويد: هر چه قدر که نفس قويچنين مي

کند گردد و هر دو طرف )شهوت و غضب يا حواس ظاهر و باطن( را شديداً ضبط ميمي
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تر باشد گردد. همچنين هر قدر نفس قويتر باشد بيشتر منفعل ميو هر چه قدر که ضعيف
تر گردد و وقتي که نفس قويول شده و طرف ديگر مرجح ميکمتر به امور حسي مشغ

 (.403، ص6، جاالشارات و التنبيهات، همو باشد اين معني در آن قوي است )

سينا قبل از تقويت و توانمندسازي نفس از طريق تهذيب و ذکر است که ابن شايان    
داند. به اعتقاد وي  آن، شناخت خويشتن و آگاهي نسبت به عيوب خود را الزم مي ةتزکي

خواهد بر نفس خود سياست کند و فساد آن را اصالح نمايد بايد قبل از کسي که مي
عيوب نفس را کامالً بشناسد و بر آن احاطه يابد؛ زيرا اگر عيبي از  ةشروع اين کار هم

نظر او مخفي بماند مانند زخمي است که ظاهراً بهبود يافته اما در باطن آن چرک باقي 

و اين چرک موجود در زير پوست پس از مدتي قوت يافته و دوباره زخم را  است
سينا (. با عنايت به اينکه ابن11 -13، صسينا و تدبير منزلابنکند )همو، تجديد مي

داند بايد گفت که اين امر )خداشناسي( تحقق خودشناسي را نردباني براي خداشناسي مي
آن خودشناسي به معناي آگاهي از عيوب خود به  ةنفس که الزم ةيابد مگر با تزکينمي

 6عنوان يک شناخت جزئي است.

 
 نفس  ةاهميت تهذيب و تزکي

تهذيب  نخست نقشي که؛ نفس از دو جهت ضرورت دارد ةسينا تهذيب و تزکياز نظر ابن
آن بر روند  در تأمين سعادت اخروي يا حقيقي دارد و دوم تأثير مثبت نفس ةو تزکي

 تربيت است.

 
 تأمين سعادت اخروي)حقيقي( .الف

 تعريف سعادت 

 ةسينا برترين و باالترين غايت در ميان غايات، سعادت است. وي در زميناز ديدگاه ابن
گويد: آن داند چنين ميلزوم کسب سعادت که آن را مقصود بالذات و مطلوب انسان مي

و از تالش و کوشش در  چيزي که الزم و واجب است براي انسان تا آن را تحصيل نمايد
آن راه تقصير و کوتاهي نکند بر دو قسم است؛ يکي نفس خود سعادت است و ديگري 

رساند. دست آوردن سعادت حقيقي مي همقصود و ب ةراهي است که او را به سرچشم

سينا همان سعادت اخروي است. بنابراين سعادتي که مطلوب سعادت حقيقي از منظر ابن
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عالم حسي موجود نيست بلکه سعادت مطلوب انسان در عالم ديگري،  انسان است در اين
در اين عالم وجود دارد همگي آنچه  سواي از اين عالم مادي فاني موجود است و 

سينا از سعادت حقيقي )سعادت اند. منظور ابندست آوردن کماالت همقدمات سعادت و ب

که در اين وقت  4رحماني استالمنتهي تحت عرش اخروي( رسيدن به مقام قرب و سدره
نگرد، موجودات عالم شود، حقايق را به نظر بصيرت ميجميع حقايق براي او منکشف مي

گردد و به رياست عالم و کند، ذاتش به جوهر فيض الهي منقلب ميعلوي را مشاهده مي
 (.213 - 213و 230 - 236، صرسائل ،همو گردد)سلطنت حقه نائل مي

عقل بالمستفاد و  ةسينا وصول به سعادت حقيقي متناظر با رسيدن به مرتبندر ديدگاه اب    

يا به عبارتي غايت انسان در علم و اخالق است. از نظر وي کمال اختصاصي نفس ناطقه 
عبارت است از اينکه عالم عقليي باشد که در آن صورت کل عالم و نظام عقالني در کل 

اي که به عالم معقولي يابد، ارتسام يافته به گونهعالم و خيري که در کل عالم فيضان مي
چيزي که  ةگردد که موازي با کل عالم هستي است و در اين مرتبه به مشاهدتبديل مي

پردازد و با آن متحد شده و به مثال و حسن مطلق، خير مطلق و جمال حق مطلق است، مي

سينا در جاي ديگر ميابن .(423 -423، ص«اإللهيات» الشفاءآيد )همو، هيئت آن درمي
، همانگويد کسي که در او حکمت نظري و عملي جمع شده باشد، سعادتمند است )

( و برترين انسان کسي است که نفس او کمال يافته و عقل بالفعل شده و داراي 433ص
(. بنابراين دستيابي به سعادت حقيقي 463، صهماناخالقي است که فضايل عملي هستند)

هايي کارگيري راه هنفس ناطقه و ب ةبالمستفاد با توجه ويژه به هر دو جنب يا همان عقل

 گردد. پذير مي براي رساندن اين دو جنبه به سعادت امکان
 

 3هاي به سعادت رسيدن عقل نظري و عمليراه

 اندوزي.کسب علم و دانش7

( و 63، ص«يعياتالطب»الشفاء، همو سينا عقل نظري را عامل پيدايش علوم )از آنجا که ابن
علوم در سود واحدي  ةهمچنانچه معتقد است  ،داندحصول عقل بالفعل ميکمال آن را 

دست آوردن کمال نفس آدمي با عقل بالفعل شدن است، در  هاشتراک دارند و آن ب

کنند )همو، اين علوم نفس آدمي را براي سعادت اخروي آماده ميهمان حالي که 
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رسيدن توان اکتساب علم و دانش را صرف نظر از نوع آن راهي( م6، ص«اإللهيات»الشفاء
سينا حرکت در مسير تکامل و دستيابي به به سعادت دانست. در واقع در نگرش ابن

 پذير نيست.  سعادت بدون کسب علم و معرفت امکان

 عقل ةسينا با کمک عقل فعال و عبور از مراتب چهارگانفرايند کسب علم بنابر نظر ابن    
عقل هيوالني،  ةسينا عقل نظري شامل چهار مرتباز ديد ابنپذيرد. نظري صورت مي

عقل  ةترين مرتببالملکه، بالفعل و بالمستفاد است. عقل هيوالني، استعداد محض و پايين
عقل بالملکه  ةنظري است که به تدريج با دريافت محسوسات و همچنين خياالت به مرتب

دارد تا نخست محسوسات و خياالت نباشند عقل ما سينا بيان ميچنانچه ابنگردد. نائل مي

حصول  ةاين مرتبه که مرتببا وصول به  (.124، ص عالئي ةدانشنامبه فعل نيايد )همو، 
سوم ـ عقل  ةاي براي کسب معقوالت ثاني و رسيدن به مرتببديهيات و اوليات است زمينه

(، وهم، حس ظاهر و مشترک 640ص ،ةالنجابالفعل ـ از طريق حدس و فکر )همو، 

 ، رسائل( و تقديم قياسات و براهين منطقي)همو، 633ص ،«اإللهيات»الشفاء)همو، 
در واقع معقوالت  گردد.شود و کمال بيشتري براي آدمي حاصل مي( فراهم مي214ص 

بي انديشه، استدالل و استنباط دستياة اوليه موجود در عقل بالملکه با فراهم آوردن زمين

  سازند.پذير ميفرد به کمال ديگر که همان معقوالت ثاني است را امکان
ة عقل نظري، عقل مستفاد است و آن هنگامي است که نسبت قو ةاما باالترين مرتب    

نظريه به صور مدرکه خود نسبت فعل مطلق باشد. در اين مرتبه صور معقوله نزد عقل 
کند و بالفعل مشغول تعقل بودن خود را نيز يحاضر است و عقل بالفعل آن را تعقل م

 ةتوان آن را مرتب(. در اين مرتبه از عقل که مي31، صاحوال نفسکند)همو، تعقل مي
يابد انساني به مبادي نخستين وجود مشابهت مي ةسينا قوبنا به نظر ابن ،تعقلِ تعقل ناميد

اين مرتبه براي هر کس به  بديهي است که دستيابي (.40ص، «الطبيعيات»الشفاء)همو، 

رسد که به دليل تشابه و پذير نيست؛ چرا که در اين مرحله آدمي به جايگاهي ميامکان
 گردد. سنخيت با مبادي اوليه وجود تمام صور عالم در او مرتسم مي

 
 عامله از قواي بدني )ايجاد اخالق پسنديده( ة. عدم تأثيرپذيري قو2

 ( و اخالق از اين قوه صادر 61، صهمانملي منشأ اخالق بوده )سينا عقل عدگاه ابنـاز دي
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سينا عامله نفس هنوز به فعليت نرسيده، ابن ةقو ،اما از آنجا که در سنين پايين ،گرددمي
زمان  ،کند. شيخمواجهه ساختن کودک با صفات پسنديده و عادات ستوده را توصيه مي

کند داند و بيان ميمي کودکر گرفتن شروع تربيت اخالقي کودک را به هنگام از شي

شود، برکنار نمود که کودک را بايد از کارهاي بد دور و از عاداتي که عيب شمرده مي
( که دليل توجه شيخ به تربيت اخالقي در اين دوران 46، صسينا و تدبير منزلابن)همو، 

هاي رفتار هر پذيري شديد است و بخش اعظم پايهاين دوران، دوران نقشآن است که 
 باشد. اين دوران ميفرد مربوط به 

اما در سنين باالتر و با پيشروي در مراتب عقل نظري به تدريج از ميزان تربيت اخالقي     

گردد؛ چرا دهي ميفرد بيشتر مستلزم جهت کودک به معناي مذکور کاسته شده و رفتار
ان صدور حکم بر اساس احکام آن که در اين هنگام توانايي استمداد از عقل نظري و امک

کند عقل عملي نيروي شود. چنانچه شيخ در اشارات بيان ميبراي عقل عملي حاصل مي
کارهاي جزئي که انجام دادن آن بر آدمي واجب است را از مقدمات بديهي و مشهور و 

 ةهاي اختياري که دارد برسد؛ و در اين کار به مالحظآورد تا به هدفتجربي بيرون مي

االشارات و التنبيهات، گيرد تا به جزئي برسد )همو، کمک مي« عقل نظري»رأي کلي از 
لذا تشخيص موارد لزوم انجام عمل يا عدم انجام آن توسط عقل عملي  (632، ص2ج

اي است که بر اساس آراء و مقدمات آن حاصل منوط به تشخيص عقل نظري و قاعده
 شده است. 

اي از نفس که تدبير بدن آراء عقل نظري، عقل عملي به عنوان چهرهبنابراين با تکيه بر     

را به عهده دارد نبايد اثري از مقتضيات بدن را پذيرد و به عبارتي تحت تأثير قواي بدن 
تحت تأثير بدن قرار گيرد و در آن هيئت انقيادي قرار گيرد؛ چرا که اين قوه چنانچه

و اگر منقاد بدن نباشد، اخالق حسنه حاصل ميآيد حاصل شود، اخالق رذيله پديد مي

(. از اين رو عقل عملي که 61ص ،«الطبيعيات»الشفاء؛ 660 -661، صةالنجاشود)همو، 

تدبير امور بدن را به عهده دارد به منظور تحقق کمال نفس بايد پيوسته بر قواي بدني 

 مسلط باشد تا دستيابي به سعادت تضمين گردد.
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 د وسطح ة. رعايت نظري9

 حد وسط قائل است. چنانچه در مباحث ةسينا همچون ارسطو ارزش زيادي براي نظريابن
کند سينا با بيان کارکردهاي قواي شهويه و غضبيه و مدبره بيان ميپيشين مطرح شد ابن

که وجود اين قوا در نهاد انسان که اشرف مخلوقات است خالي از حکمت نيست لذا 
ايد ضايع و معطل باشد و آنچه بر حسب شرع و عقل مذموم است وجود اين قوا در بدن نب

حد افراط و تفريط در اين قواست که انسان بايد از آنها احتراز کند و حد وسط هر قوه را 
سينا حد وسط در ديدگاه ابن ةاهميت رعايت نظري (.221، صرسائل)همو، دست آورد  هب

نفس را در اجتناب از افراط و  ةملعا ةگردد که وي کمال قوزماني بيشتر آشکار مي

دارد چنانچه بيان مي ؛داندتفريط و رعايت حد وسط قواي شهويه و غضبيه و مدبره مي
روي در امور شهواني، در امور غضباني و در امور ها سه تا خواهند بود، هيئت ميانهفضيلت

ها عبارت س اين فضايل عبارتند از عفت، شجاعت و حکمت و مجموع اينئوتدبيري و ر
 الشفاء)همو،  تـرون اسـظري بيـايل نـه از فضـلتي کـت فضيـدالـت و عـدالـت از عـاس
 (. 433ص، «اإللهيات»

 
 نفس  ة. تهذيب و  تزکي4

آيد؛ چرا که تهذيب نفس سينا سعادت حقيقي با تهذيب نفس بدست ميبنابر نظر ابن
، همانکند )ادت هستند دور ميهاي بدني که متضاد با اسباب سعآدمي را از سبک هيئت

که تالش براي  ،سينا بر آگاهي از عيوب نفستوان از تأکيد ابن( که اين امر را مي443ص
سينا  پيوند اين شناخت با خداشناسي در ديدگاه ابننيز از خويشتن پااليي را دربردارد و 

قل امکان صدور حکم توسط عقل عملي بر اساس آراء ع، دريافت. چنانچه گذشت

نفس و بدن اشاره شد ـ بايد از  ةلذا عقل نظري ـ چنانچه در رابط .پذيردنظري صورت مي
نظر و انديشه،  ةها در حيطهاي نفساني رها شده باشد؛ چرا که اين کشمکشکشمکش

سينا معتقد است ابن ،دهد. در رابطه با عقل عمليگاه حق را باطل و باطل را حق جلوه مي
 الشفاء، همورسد)به اصالح جزء عملي نفس به کمال خود نميکه سعادت حقيقي جز 

آن با بدن و  ة( که تأکيد شيخ بر اصالح اين جزء را بايد به دليل رابط423ص ،«اإللهيات»

نقشي که در ارتباط با عقل نظري جهت دريافت معرفت از عقل فعال دارد، دانست. 
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فعال به عنوان جوهر عقلي مفارق و سينا افاضات عقل ابن ةتوضيح مطلب آنکه بنابر عقيد
هيوالني به  ةموجودي مرتسم به صور تمام معقوالت بالفعل است که عقل را از مرتب

(. البته ميزان افاضه از عقل 634، ص2، جاالشارات و التنبيهاترساند )همو، بالمستفاد مي

يخ معتقد چنانچه ش ،فعال بستگي به دو عامل استعداد شخص و زوال مانع در فرد دارد
است براي نفس تو ممکن است که نقش عالم عقلي را بر حسب استعداد و زوال مانع در 

(. زوال مانع به صراحت گوياي لزوم تهذيب و 401، ص6، جهمانخويش مرتسم سازي )
اما منظور از استعداد شخص بنابر نظر  ،عملي نفس است ةنفس است که متوجه جنب ةتزکي
اتصال براي نفس به منظور پذيرش صور معقول است چنانچه  ةسينا همان حصول ملکابن

هاي ما و آن عقل مفارق نوعي پيوستگي حاصل سينا معتقد است وقتي که ميان نفسابن
هاي عقلي گردد متناسب با استعداد معين هر فردي، از آن موجود مفارق خارجي صورت

انساني با عقل فعال وقتي  رو شدن نفس گردد و اين روبهاي در نفس ما مرتسم ميويژه
، 2، جهمانپيوستن به عقل فعال را تحصيل کرده باشد ) ةاست که نفس انساني ملک

سينا دارا بودن استعداد شرط الزم براي اتصال به عقل (. بنابراين از نظر ابن634 - 633ص

 پذيرد. فعال است که افاضه از اين منبع متناسب با همين استعداد صورت مي
استعداد را در مراتب مختلف تکامل نفس بدين طريق  ةسينا علل به وجود آورندابن    

عقل »دارد که سبب پيوستگي نفس انساني به عقل فعال نيروي دوري باشد که آن بيان مي
و است « عقل بالملکه»است و نيروي کسب کننده ملکه اتصال به عقل فعال، « هيوالني
شود  ناميده مي« عقل بالفعل»اد کامل است و آن ديگري است که داراي استعد ةسپس قو

تر مبين استعداد کمتر عقل هيوالني، استعداد متوسط ( که به بيان واضح633، صهمان)
عقل بالملکه و استعداد بيشتر عقل بالفعل براي اتصال به عقل فعال به جهت رهايي کامل 

 آن از ماده و دستيابي به تجرد عقالني است. 
گردد؛ چرا که ي است که اين استعداد در پيوند با عقل عملي حاصل مياما بديه    

گردد، عقل نظري در تالزم با عقل عملي است که باعث کمال نفس مي ،چنانچه گذشت
آن به موازات پرورش  ةلذا توجه به عقل عملي به دليل ارتباطي که با بدن دارد و تزکي

هذيب جزء عملي نفس براي اتصال هر ت ،نظري عقل ضروري است. به عبارت ديگر ةجنب
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ناپذير و در چه بيشتر به عقل فعال و دريافت معرفت از آن منبع ضرورتي است اجتناب
 گردد. سينا بيشتر مشخص مينفس در ديدگاه ابن ةاينجاست که لزوم تهذيب و تزکي

نچه اذعان چنا ،يافتالمباحثاتتوان در کتاب سينا در اين زمينه را مين صريح ابنبيا    

هاي مادي را از دارد هنگامي که آدمي نفس خود را تزکيه و تهذيب کند و حجابمي
 (. 211، صالمباحثات، هموشود )قبول فيض آسماني مي ةآن دور بگرداند، آماد

تزکيه چهار مرحله دارد: تفريق، که کندکتاب اشارات بيان مي« نهم»شيخ در نمط     
(. تفريق همان جداسازي 611، ص6، جرات و التنبيهاتاالشانفض، ترک و رفض)همو، 

آدمي از حق، ترک؛ طلب کمال  ةذات از شواغل، نفض؛ تکانيدن آثار امور بازدارند

(. بنابراين آدمي 436 -434توجهي به خود است )ملکشاهي، ص بي ؛براي خود و رفض
بعد به دليل  ةو در مرحلدارد، جدا سازد بايد در ابتدا خود را از آنچه او را از خدا بازمي

بايد آن آثار بازدارنده از حق را  ،آنکه هنوز آثاري از آنچه ترک کرده در او وجود دارد
اي وارد ميهم از وجود خود بزدايد و تنها رو به سوي خدا آورد و پس از آن به مرحله

ز اين رو عقل بيند. ابيند و به عبارتي تنها خدا را ميشود که همه چيز را در وجود خدا مي

دريافت هر چه بيشتر معرفت  ةرفض نائل شود تا با فراهم آوردن زمين ةعملي بايد به مرتب
از عقل فعال، کمال مورد نظر ـ وصول به عقل بالمستفاد يا دستيابي به سعادت حقيقي 

 حاصل گردد.  
 

 اثرگذاري مثبت بر روند تربيت . ب

گيرد به دليل نقش آن در سعادت در نظر نمي نفس را تنها ةسينا لزوم تهذيب و تزکيابن
دارد بر آدمي چنانچه اذعان مي ،شودبلکه اهميت آن را از لحاظ تربيتي نيز يادآور مي

الزم است پيش از تربيت ديگران در اصالح نفس خود بکوشد و تدبيرش را در آن کار و 
 (11، صسينا و تدبير منزلابنسينا، کار برده و خود را صالح و نيکو نمايد )ابن هکوشش ب

النفس بودن )والدين، مربي و ...( به دليل تأثير سينا بر لزوم مهذب و سليمکه اين تأکيد ابن
مثبتي است که بر متربي دارد و از آنجا که تأثير تربيت تنها بر فرد مورد تربيت محدود 

سينا مربي يدگاه ابندهد. در واقع از دشود، اهميت اين موضوع خود را بيشتر نشان مينمي

 ول تربيت بايد از هر نظر کامل و به مثابه يک الگو مثبت باشد. ئو مس



   39، بهار دهم، شمارة سي و هشتمچهار، سال آينة معرفتپژوهشي  –فصلنامة علمي          

___________________________________________________________________________________ 

 

ها براي انگيزه بخشي و بنابر تحقيقات انجام شده روش الگويي يکي از بهترين روش    
راهبري متربيان است. الگوهاي پاک و بافضيلت، انگيزه و ميل به پاکي و آراستگي به 

فضيلت فرد را به سوي ناپاکي و کنند و الگوهاي ناپاک و بيايجاد مي فضايل را در فرد

گيرد و به اي عيني را مطلوب خويش ميکشانند. در روش الگويي انسان نمونهرذايل مي
امور خود را شبيه او نمايد )فرمهيني  ةکند در همزند و تالش ميسازي دست ميشبيه

تکوين شخصيت آدمي  ةکودکي دور ةاينکه دور(. با توجه به 13فراهاني و همکاران، ص
و هر گونه حرکت، عمل و رفتاري  استاست و کودک در اين دوره به شدت تأثيرپذير 

هاي مهم رفتار، فکر و احساس دهد و از اين طريق شيوهبيند مورد تقليد قرار ميرا که مي

لگويي است. از کارگيري روش ا هکند، آنچه بيش از هر چيز ضرورت دارد برا کسب مي
آيند و وابستگي کودک به والدين آنجا که والدين نخستين الگوهاي کودک به شمار مي

و اعتماد بسيار کودک به آنها خود توجيهي بر الگوپذيري هر چه بيشتر کودک از 
تا بتوانند با  زندپردابپااليي و تهذيب نفس خود والدين است، والدين بايد به خويشتن

ريزي خلقيات پسنديده در فرزندانشان اقدام کنند. با مناسب خود به پيرفتار مطلوب و 

ورود کودک به مهدکودک و مدرسه همانندسازي او همچنان ادامه دارد. در اين دوران 
شاگردان بيش از هر چيز مربي و معلم خود را قبول دارند و افعال و اقوال او را حجت مي

رورت دارد دقت در گزينش مربيان و معلماني با بنابراين آنچه در اين دوران ض ،دانند
الگوپذيري متربي و نقش الگويي خود به  ةخصايص برجسته، مهذب و آگاه به روحي

عملياتي، تمام پيش ةهاي آخر مرحلويژه در دوران حساس و پربار تربيتي چون سال

سينا بنعمليات صوري است. چنانچه ا ةهاي آغازين مرحلعملياتي و سال ةدوران مرحل
معتقد است که بايد در انتخاب آموزگار و مربي براي کودک دقيق شد که خردمند و 

، باوقار و اشدديندار باشد، به راه تهذيب اخالق و پرورش و تربيت کودک آشنا و بينا ب
سينا و سينا، ابندامن و نظيف باشد و راه معاشرت را بداند )ابنسنگين، بامروت و پاک

 (.43تدبير منزل، ص
سينا را از اين دوبيتي منسوب به وي نيز مينفس در ديدگاه ابن ةلزوم تهذيب و تزکي    

 توان دريافت:
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 هوسـيو اي نفـس که بـستـه هـوي        بـشتـاب کـه در حمايـت يـک نفسـي
 دنيــا مطلب جـاه مجـو عشـوه مخـر        کز دوست برآيـي و بـه دشمن نرسـي           

 (. 42فيسي، ص)ن

 
 نفس ةهاي تهذيب و تزکيراه

هاي بدني که متضاد با آدمي را از سبک هيئت ،نفس ةسينا تهذيب و تزکياز ديدگاه ابن

دست مي هاخالق و ملکات ب ةکند و چنين تهذيبي به واسطاسباب سعادت هستد دور مي
ال شأنيت آن را دارند اين افعآيند که دست مي هافعالي ب ةآيد و اخالق و ملکات به واسط

که نفس را از بدن و حس روي گردان کنند و آن را همواره يادآور معدني سازند که 

هايي هستند (. اين افعال همان شيوه443، ص«اإللهيات»الشفاء سينا،متعلق به آنجاست )ابن
که سينا معتقد است شوند. چنانچه ابنکار گرفته مي هنفس ب ةکه به منظور تهذيب و تزکي

 ةگردد مگر به واسطآيد و ملکه نميدست نمي هحالت تجرد و اشتياق به مبدع قديم ب
جا آوردن اعمال شرعي، رفتن به اماکن مشرف  هاي بدني، بهتحمل بر مشقات و رياضت

هاي ذيل را از جمله شيوه(. از اين رو شيوه211، صرسائلو خواندن اذکار وارده)همو، 

سازي آن نفس و در نتيجه توانمند ةسينا براي تهذيب و تزکيبنتوان دانست که اهايي مي
 بيان داشته است. 

 
 هاي اتخاذي از جانب خودروش .الف

هاي هاي اوليه و ثانويه است. امکان استفاده از روشها شامل دو دسته روشاين روش
االتر حيات هاي ثانويه تنها در مراحل باوليه از سنين پايين وجود دارد در حالي که روش

 کنند. قابليت کاربرد پيدا مي

 
 هاي اوليـه. روش7

 کمک گرفتن از دوست خردمند

نفس خود مورد اطمينان نيست؛  ةبار سينا معتقد است که معرفت انسان دراز آنجا که ابن

هاي خود زيرک نيست بلکه کندي و کودني به چرا که آدمي در مورد معرفت عيب

نفس در حساب نيک و بد صفات و اخالق  ةدهد و عالوه بر اين در مقام محاسبخرج مي
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نمايد و دليل ديگر آنکه عقل انسان در کند بلکه زياد مسامحه ميخود درست دقت نمي

هواي نفس ايمن نيست؛ بنابراين هر انساني که مي ةمقام نظر به احوال خود از مداخل

در بحث از جستجو از معايب خود به کمک  خواهد نيک و بد صفات خود را بشناسد،

دوست خردمندي که چون آينه خوبيش را خوب و بديش را بد نشان دهد، نيازمند است 

( که اين امر او را به رفع معايب و مهذب ساختن 20، صسينا و تدبير منزلابن، همو )

 دهد. نفس سوق مي

 
  مقايسه

سازي و رداري آن از دو ويژگي آگاهاهميت روش مقايسه در تهذيب نفس به دليل برخو

تحريک اراده به منظور حرکت در جهت ايجاد و تقويت خصائص پسنديده، مراقبت از 

سينا کامالً مشهود است. ابن ةآنها و رفع نواقص است. کاربرد چنين روشي در فلسف

خواهد در اخالق و عادات خود تصرف و اصالح کند چنانچه معتقد است کسي که مي

و آنها را با اخالق و عادات خود مقايسه کند،  وداز اخالق و عادات مردم آگاه شبايد 

چنانچه ديد صفات خوبي در آنها است بايد بداند که در او هم اين صفات به شکل 

آشکار يا نهان وجود دارد. اگر ظاهر بود بايد مراقب آنها باشد تا محو نگردد و اگر پنهان 

اي را ديد بايد بداند که درآورده و هنگامي که خلق نکوهيدهاست بايد آنها را به هيجان 

ميل به آن در نفس او هم ثابت است يا ظاهر است يا نهان. اگر ظاهر است بايد آن را از 

وجود خود پاک کند و اگر نهان است بايد مراقب باشد که بروز نکند و رسوايش نسازد 

 (.21، صهمان)

 
 نفس ةمحاسبه و مراقب

آدمي از نفس خود حساب کشيده و متناسب با عملي که انجام داده جزا يا  در اين روش

آورد. ابنکند و از اين طريق از نفس مراقبت به عمل ميپاداشي را براي خود لحاظ مي

کند که براي انسان سزاوار است که براي نفس خويش از طرف سينا در اين زمينه بيان مي

ن وسيله بر نفس خود سياست کند. چنانچه نفس در د و بديوخود، ثواب و عقابي قائل ش
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تمتع از  ةزياد ستودن و اجاز ةپذيرفتن فضائل و ترک رذائل اطاعت کرد، بايد به وسيل

برخي لذات، به آن پاداش داد و اما اگر نفس در پذيرفتن صفات خوب خودداري نمود و 

مندي از لذات، آن بهره رذائل را بر فضائل ترجيح داد بايد با مذمت زياد و جلوگيري از

سينا در بيان دليل پرداختن افراد به (. ابن21 -21، ص همانرا عقاب نمايد تا رام گردد )

دارد که کساني که محاسب نفس و مراقب اخالق خود نفس اذعان مي ةمحاسبه و مراقب

فضيلت انسانيت دشمنان  ةدانند که شهوت و غضب براي خراب کردن پايباشند ميمي

، همانکشانند )باشند و با اندک غفلت، آدمي را به سوي پرتگاه ميو پر حيله مي قوي

 (.33 -100ص 

پذير نيست؛ چرا که  ها براي سنين بسيار پايين امکانبديهي است که کاربرد اين روش    

دهي بوده و توانايي درک اهميت کمک گرفتن در اين سنين رفتار کودک مستلزم جهت

خود با ديگران و لحاظ کردن ثواب و عقاب براي خود را  ة، مقايساز دوستي خردمند

 ندارد. 

 
 هاي ثانويـه. روش2

 رياضت

سينا آنچه نفس آدمي را از رسيدن به مقامات عالي چنانچه پيشتر بيان شد، از ديدگاه ابن

را نفس حيواني  ةفعال ةقو ،است. شيخدارد، متابعت نمودن از قواي مضره و مفسدهبازمي

دارد دانسته و اذعان مياين قوا از جمله  ،غضبيه، شهويه و مدبره است ةقو ةه دربردارندک

شود از قبيل طمع غضبيه و شهويه به مشارکت يکديگر صادر مي ةکه گاهي افعالي از قو

رسد که مختص به يکي از آنها است و فعاله افعالي به ظهور مي ةو حرص و گاهي از قو

 ةاند، لذا واجب است که قونفس ناطقه پست ةاين قوا نسبت به افعال قواين افعال صادر از 

ناطقه از آنها احتراز کند اما خالصي نفس ناطقه از ضرر آنها ممکن نيست مگر به مغلوب 

( و رياضت امري است که 213 - 211، صرسائل، همو ساختن و معارضه نمودن با آنها )
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سينا معتقد است از چيزهايي که نفس را د. چنانچه ابنسازپذير مياين قهر و غلبه را امکان

آور و خارج از عادت فطرت بشرند و سازد افعالي هستند که رنجيادآور معدن خود مي

اين قوا  ةدهند و ارادترند؛ زيرا اين افعال بدن و قواي حيواني را رنج ميبه تکلف نزديک

ختي جز در راه کسب لذات حيواني آسايي و اجتناب از سطلبي، تنبلي، تنرا بر راحت

ها و کنند تا در طلب اين حرکتدهند و خواه ناخواه نفس را وادار ميشکست مي

 (. 443، ص«اإللهيات»الشفاءيادآوري خدا، مالئکه و عالم سعادت باشد )همو، 

کند اگر نفس به رياضت مشغول باشد نگهداري از امور وي در جاي ديگر بيان مي    

تر خواهد بود )همو، ضاد رياضت و تصرف آن در امور متناسب خود قويمخالف و م

 (. 403، ص6، جاالشارات و التنبيهات

نفس آن است که ة اي براي تهذيب و تزکيدر کل اهميت رياضت به عنوان شيوه    

شهوي و غضبي آدمي را در مسيري که به پيش مي ةرياضت با تسلط دادن عقل بر دو قو

 دارد. دن از طريق اصلي و ورود به راه انحرافي بازميرود از خارج ش

داند دهد، اما وي رياضت را عملي ميدست نمي هسينا تعريف روشني از رياضت بابن    

حق از راه حق، دوم تابع ساختن که متوجه سه هدف است: هدف اول دور ساختن غير

ات مناسب با امر قدسي نفس اماره به نفس مطمئنه تا قواي تخيل و وهم به سوي توهم

 کشيده شوند و هدف سوم لطيف ساختن درون براي تنبه و آگاهي است. 

کند و چند چيز به کند که زهد حقيقي به هدف اول ياري ميوي در ادامه بيان مي    

هايي که قواي نفس را کند که شامل عبادت همراه با تفکر، نغمههدف دوم کمک مي

سازند و سپس خود سخن هايشان را مورد قبول اوهام ميمهگيرند و موضوع نغبکار مي

اي خوش به طريق روشن و اقناع کننده است اي با عبارت بليغ و نغمهپندآموز از گوينده

 (. 610، صهمان)رساند باريک و عشق پاک به هدف سوم ياري مي ةو انديش
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 آنها دستيابي به ةگانه رياضت و طريقاهداف سه :7کلش

 
سينا اموري چون زهد حقيقي را براي دستيابي به هدف اول رياضت نظر بر اينکه ابن    

قواي نفس و سخنان  ةکارگيرند ههاي ب)رفع موانع خارجي(، عبادت توأم با تفکر و نغمه
پندآموز را براي دستيابي به هدف دوم )مطيع ساختن و به انقياد درآوردن قواي حيواني 

باريک و عشق پاک را براي دستيابي به هدف سوم  ةعملي( و انديش نفس توسط عقل
هايي دانست که در کنار روشتوان از ديگر شيوهداند، اين امور و عوامل را ميمؤثر مي

 انجامد. هاي ديگر به تهذيب و تزکيه نفس مي
 

 زهد حقيقي

ن را از حق بازميسينا زهد نوعي تنزه و پاکي است از چيزهايي که سر و درودر نظر ابن
االشارات و ، همو حق باشد)اعتنايي است نسبت به هر چيزي که غيردارد و تکبر و بي

دستيابي به حق،  ة(. اين بيان به وضوح حاکي از آن است که الزم610، ص 6، جالتنبيهات
اي جز ترک کمال چاره ةپشت کردن به دنياست. در واقع نفس به منظور وصول به مرتب

عبادت 
توأم 
با 
 تفکر

هاي نغمه
بکارگيرنده 

 قواي نفس

سخنان 
 پندآموز به
طريق اقناع

 کننده

عشق 
 پاک

انديشه 
 باريک

ابزار و 
وسايل تحقق 
 اهداف رياضت

زهد 
 حقيقي

تابع ساختن نفس اّماره  حق از راه حقدور ساختن غير
 به نفس مطمئّنه

لطيف ساختن درون براي 
 تنبّه 

اهداف 
 رياضت
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اصل هاي زودگذر آن  ندارد؛ چرا که احوال دنيا بياعتنايي نسبت به لذتيا و بيعالئق دن
است و زود زوال و مال دنيا و اشتغال به دنيا به همراه معاني همچون احوال و نمايش خيال 

ماند و در غرور است به همراه اسرار عقل و هر کس به آن مشغول شود از معقول بازمي

(. از اين رو بايد پيوسته نفس را 103نامه، صگردد )همو، معراجيهاويه مهوي اسير جهل 
از احوال قبيح و فرمانبرداري امور دنيوي نگهباني کرد؛ زيرا چون براي نفس ملکات 

 گردد.  رذيله حاصل شود، بعد از مفارقت از بدن ديگر براي آنها زوالي متصور نمي

داند که موجب دستيابي انسان واملي ميشيخ به صراحت زهدورزي و ترک دنيا را از ع    
کند الزم است که گردد. چنانچه بيان ميبه اقصي الغايات و دريافتن سعادت حقيقي مي

انسان عاقل کوشش نمايد که از اغراض دنيوي دوري جويد و مجرد و مهيا کند سينه و 
مال قلب خود را از محبت و دوستي دنيا و لذات وهميه، تا آن سعادت حقيقي و ک

سينا خود بيان مياما آدمي چنانچه ابن ؛(232، صرسائلمختص به خود را دريابد)همو، 
خود را به عالم بعدي تشديد  ةشود مگر اينکه عالقدارد از اين عالم و عاليق آن بري نمي

کند و داراي شوق به چيزهايي باشد که در آنجاست و عشق به چيزي باشد که 

(. به طور خالصه اهميت زهدورزي در دستيابي 423، ص«اتاإللهي»الشفاء آنجاست)همو،
شود که آدمي تسليم فشارهاي به کماالت از آن جهت است که زهدورزي باعث مي

مختلف روحي نشده، از کمبودها نرنجد و در مجموع زندگي شاد و با نشاطي داشته 
يا و تلخ زندگاني رغبتي به دنيا به هيچ وجه به معناي پشت کردن به دنباشد. اما اين بي

هاي دنيوي به منظور کردن نيست بلکه چنانچه که گذشت به معناي ترک دلبستگي

 تر است. رسيدن به سعادتي بزرگ
 

 تکرار اعمال عبادي و مقدم داشتن عبادت توأم با تفکر و تأکيد بر آن

 نفس ةها و قواي متوهمه و متخيلسينا عبادت رياضتي است براي همتاز ديدگاه ابن

 االشارات و التنبيهات،آدمي تا با خو دادن آنها را از غرور به سوي حق بکشاند )همو، 
راسخ گشتن اتصال به حق و  ة(. وي همچنين عبادت را عاملي براي ملک610، ص6ج

ها و قواي ر اثر عبادت همتبداند. چنانچه معتقد است درآمدن به جرگه عالم قدس مي

گردند و سر او به سوي حق، سازگار مي ةداري از جلومذکور با سر آدمي هنگام برخور



                                                                               سينا نفس در ديدگاه ابن ةتهذيب و تزکي                                                                                                                
___________________________________________________________________________________ 

 

715 

715 

715 

اي که گردد؛ به گونهشود و اين حالت ملکه راسخ ميگر رها ميشروق و پرتوهاي جلوه
ها بلکه با کمک آنها، به نور تواند بدون مزاحمت همتهر گاه سر و درون او بخواهد مي

 (. 610، صهمانحق دست يابد و به تماميت خود در اين قدس درآيد )

عبادات فعلي است و  ةسينا هم شامل عبادات قولي و هم دربردارندعبادت در منظر ابن    
( 604، صرسائلنماز که طبق نظر شيخ در اعال درجات جميع عبادات است )همو، 

ر اثر تکرار اين فريضه و ديگر بمشتمل بر هر دو نوع عبادت ذکري و عملي است و 
گردد. بر اين رفته اثر آن عبادت در جان آدمي پايدار مي اعمال عبادي است که رفته

گويد عبادت بر مردم واجب گرديده تا ياد خداوند با تکرار سينا مياساس است که ابن

(. يعني تکرار عبادت، تکرار هر چه 611، ص6، جاالشارات و التنبيهاتحفظ شود )همو، 
 پي خواهد داشت.  بيشتر ياد خدا و در نتيجه حفظ نام و ياد او را در

سينا عبادت پيوند عميقي با معرفت خدا ـ معرفت حقيقي ـ  دارد. شيخ در ابن ةدر فلسف    
( و در جاي ديگر 604، صرسائلجايي عبادت را همان معرفت حق مطلق دانسته )همو، 

گردد و داند که معرفت را حفظ کرده و مانع از فراموشي آن ميعاملي همراه معرفت مي

داند معبود است، مي ةمر را دليلي بر فرض و واجب گرديدن عبادت که ياد آورنداين ا
(. در واقع عبادت با حفظ ياد خدا باعث 611، ص6، جاالشارات و التنبيهات)همو، 

 ةگردد؛ زيرا نفس ناطقهر چه بيشتر نفس و وصول به معرفت حقيقي مي ةتهذيب و تزکي
حس و وهم و غضب و  ةت نپردازد(، تحت سلطکسي که خدا را فراموش کند )و به عباد

رساله نصيب خواهد ماند )همو، شهوت قرار دارد و از معرفت و کمال حقيقي بي
اي اين پيوند نيز اشاره داشته، به گونه(. شيخ در بيان اهداف رياضت به 10، صاضحويه

ومين هدف که عبادت توأم با تفکر و نه عبادت از روي عادت را طريقي براي وصول به د

دانست. عبادت توأم با تفکر نفس و ترقي روح مي ةرياضت و عاملي براي تهذيب و تزکي
همان عبادتي است که با بدست دادن شناخت بيشتر نسبت به خداوند، آدمي را هر چه 

کند. چنانچه ابنبيشتر متوجه منبع فيوضات و متشبه گرديدن نسبت به جواهر عقلي مي
تواند از س خداي خود را از روي بصيرت و قوه عقل بشناسد، ميسينا معتقد است هر ک

مخلوقات را در اجرام  ةعالم حسي ترقي نموده و اتصال به عالم اعال پيدا نمايد و کلي

تواند تدبر در آن را ادراک نمايد و مي يعلوي مشاهده کند و علم به نفس ناطقه و بقا
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اين مقام برسد و بداند که رسيدن به به امر خالق و خلق کند و هنگامي که نفس ناطقه 
کند فيوضات بر خلق از جانب عالم امر است که همان جواهر روحاني است، کوشش مي

تا خود را به آن فيوضات رسانده و به آن جواهر عقلي روحاني متشبه شود، و در اين مقام 

  .(602 - 606، صرسائلاست که هميشه متوجه اوقات حق است )همو، 
کند که عبادت آدمي بايد عبادتي آگاهانه و توأم با سينا عالوه بر آنکه تأکيد ميبنا    

دارد که هر کند و بيان ميها توصيه ميتفکر باشد، چنين عبادتي را مقدم بر ديگر عبادت
کس بخواهد خود را در اعداد اولياء به شمار آورد و از جمله واصلين به حق گردد بايد 

نام نامي و اسم گرامي قادر بر قلع و  ةحق تعالي مجهز کند تا به واسطخود را به اسماء 

قمع وساوس نفساني گردد و قلب خود را به اوراد و اذکار روشن نمايد، اما بايد ابتدا 
هاي موجود در هستي را بر اذکار غلبه دهد؛ زيرا گفتن اذکار فقط تفکر نمودن در نعمت

(. بنابراين تنها از 212، صهمانمايه است)وغ گو و کمغالباً از عادات و اخالق مردمان در
گردد و به طريق عبادت همراه با تفکر است که آدمي به تدريج به شناخت حق نائل مي

 يابد. کمالي که به خاطر آن خلق شده است، دست مي

 
 انديشي( باريک )نازک ةانديش

کار  هشته باشد و در آن دقت باي است که اوج داسينا انديشه باريک، انديشهدر نگاه ابن
(. خواجه نصير در شرح اشارات 610، ص6، جاالشارات و التنبيهات، همو رفته باشد )

کند که براي رسيدن به فکر لطيف بايد در کميت و کيفيت اعتدال رعايت شود و بيان مي
مواقعي را براي تفکر برگزيد که بدن در حالت افراط و تفريط قرار نگرفته باشد 

باريک يا لطيف  ة( از اين رو  برخورداري از انديش1031 -1033صيرالدين طوسي، ص )ن

ها زمينه ةهاي داخلي و بيروني آزاد شده و هميابد که آدمي از مزاحمتزماني تحقق مي
( که اين امر با به انقياد در 131زاده آملي، صبراي فکر کردن مهيا شده باشد )حسن

يابد. بديهي است امري که نفس تحقق مي ةع تهذيب و تزکيآوردن قواي فعاله و در واق
سازد، جايز ميخود با تهذيب نفس بدست آمده تخطي از آنچه که نفس را مکدر مي

 کند.داند و در جهت تزکيه هر چه بيشتر نفس اقدام مي
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 عشق پاک 

ن سينا عشق پاک، عشقي است که شمايل معشوق در آن حاکم باشد نه سلطااز نظر ابن
(. خواجه نصيرالدين طوسي در 610، ص6، جاالشارات و التنبيهاتسينا، شهوت )ابن

دهد هر چيزي که خير در توضيح مي اشارات سينا در نمط هشتم کتابشرح سخنان ابن
اوست، مختار و برگزيده است و ادراک آنچه برگزيده است از آن جهت که برگزيده 

تر باشد و گويند و هر چه ادراک کاملق مياست، حب نام دارد و شدت اين حب را عش
(. 1003مدرک خيريت بيشتري داشته باشد، عشق شديدتر است )نصيرالدين طوسي، ص

سينا عشق پاک را ابزاري براي دستيابي به با عنايت به اين سخن خواجه و از آنجا که ابن

کند، مييتواند به حق رهنمون شود عنوان مهدف سوم رياضت به عنوان امري که مي
توان گفت عشق پاک عشقي است مبتني بر شناخت. در واقع هنگامي که آدمي تمامي 

داند که به او رسيده و او را تنها حاکم مطلق ميلذت، خير و منفعت را از جانب خدا مي
شود. ورزد و هر آنچه غير خداست در نزد او حجاب و مانع ميداند، به او عشق مي

هاي آدمي او را بيش از پيش به تسلط قوه عامله بر خواستهحصول چنين عشقي براي 

دهد و از اين طريق در تهذيب بهيمي جهت تثبيت و شدت بخشيدن به اين عشق سوق مي
و تزکيه نفس مؤثر است. در واقع عشق پاک روشي است که تزکيه و لطافت بيشتر  نفس 

 گردد.را موجب مي
 

 هاي اتخاذي از جانب ديگرانروش .ب
 قواي نفس ةکارگيرند ههاي بمهنغ

هاي خوش سخني است که در آن معني نهفته قواي نفس يا آهنگ ةکارگيرند ههاي بنغمه

باشد که الزم است آن معني به نفس تلقين شود که اگر چنين سخني با آهنگ خوش و 
(. از 123، صمجموعه آثارجذابي ادا شود از لحاظ تلقيني اثري مفيد دارد )مطهري، 

آورند و هاي جذاب که قواي نفس را به استخدام درميسينا استماع اين نغمهگاه ابنديد
اي براي توانند زمينهسازند، ميهايشان را مورد قبول اَوهام )عقول( ميموضوع نغمه

اي است که به آوازها روي تهذيب و تزکيه نفس باشند؛ چرا که طبيعت نفس به گونه
هاي خوش و ( چون نفس به آهنگ136زاده آملي، صحسنپذيرد )آورده و آنها را مي

هاي ( و اين آهنگ3ص ،«الرياضيات»الشفاءسينا، ورزد )ابننظام قَرعات ريتم عشق مي
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شود که قواي حيواني از اغراض مخصوص خود رو گردان شده و در خوش باعث مي
رکز حواس پديد کشاند تا تجمع و تماين قوا را به سوي خود مي ةنتيجه نفس ناطقه هم

شود دل را ها گفته ميها و مرثيهسرايي( لذا آنچه در نوحه134زاده آملي، صآيد)حسن

انگيزد و باعث تقويت تالش فرد براي تزکيه نفس را برمي ،و اين تحول زدسا ميمنقلب 
 شود.  نفس مي

 
 سخنان پندآموز و موعظه 

توان از ي است در امر تربيت مياز آنجايي که نقش موعظه جهالت زدايي و غفلت زداي

 روش موعظه براي ارشاد، تزکيه و تکامل بخشيدن افراد تا سر حد امکان استفاده نمود. 
سينا در کنار توجه به اهميت موعظه و اندرز در منطبع ساختن نفس اماره توسط ابن    

اي دهنفس مطمئنه و مزکي شدن نفس و بيان اين مطلب که موعظه بايد از جانب گوين
دارد که موعظه بايد بر پاک، با عبارت رسا و به طريق روشن و اقناع کننده باشد، بيان مي

دارد شايسته است با اساس قواعدي انجام پذيرد تا مثمر ثمر واقع شود. چنانچه اذعان مي

و سخن  نيآن شخص که خردمند است مشورت نمايي و با او آنچنان با ماليمت رفتار ک
کند و سزاوار است با او دار بدن خود با ماليمت رفتار مي ي با زخم خونبگويي که آدم

ترين جاها سخن بگويي و در آگاه ساختن او به عيوبش به کنايه و آهسته و در خلوت
اشاره سخن گفتن مؤثرتر از تصريح، و سخن را در ضمن امثال گفتن زيباتر از آشکار 

به ارشاد نمودي، اگر ديدي که طرف  گفتن است و پس از آنکه با چنين روشي شروع
دهد، سخن و اندرز خود را کامل بگو اما در عين حال از مقابل با رغبت به تو گوش مي

تو در قلبش سرشته گردد و در  ةپرگويي و ملول کردن او بپرهيز و بگذار نظر و انديش

اعتنا نميمورد آن انديشه کند تا عاقبت کار را بداند و اگر ديدي که آن شخص به تو 
آنچه که منظورت بوده، حمل نموده کند، سخن خود را قطع کرده و مقصود آن را به غير

و ارشاد را به وقت ديگر که آن شخص نشاط و صفاي قلب داشته باشد موکول کن )ابن
(. در واقع اهميت موعظه به عنوان يک روش، در 23 -23، صسينا و تدبير منزلابنسينا، 

ادن عواطف انسان به منظور زدودن کينه از قلب و رقت بخشيدن به آن تحت تأثير قرار د

 است. 
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 هـاي تهذيب و تزکيه نفسراه :2شکل 

 
 نتيجه

هاي سينا و تبيين راهنفس در ديدگاه ابن ةبررسي تهذيب و تزکي که با هدف مقالهاين 
سينا آگاهي و دگاه ابندي ازکه  استحاکي از آن به رشتة تحرير درآمد حصول آن 

پااليي و تهذيب نفس است. اهميت تهذيب و شناخت عيوب نفس مقدم بر خويشتن
سينا به دليل نقش آن در تأمين سعادت اخروي و تأثير مثبتي است تزکيه در ديدگاه ابن

سينا سعادت اخروي)حقيقي( که متناظر با که اين امر از لحاظ تربيتي دارد. از ديدگاه ابن
عقل بالمستفاد؛ غايت انسان در علم و اخالق است، در تالزم عقل نظري  ةبه مرتب وصول

يابد. بنابر خود تحقق مي ةبا عقل عملي و وصول هر يک از اين دو جنبه به باالترين مرتب

سينا آن جنبه از نفس که بيشتر با تهذيب ارتباط دارد عقل عملي است؛ در ديدگاه ابن
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نفس وابسته  ةعقلي بر مراتب چهارگانه تهذيب و تزکي ةمرتب واقع مراتب استکمال اين
آن با بدن و نقشي است که در  ةسينا بر اصالح جزء عملي به دليل رابطاست و تأکيد ابن

سينا دريافت ارتباط با عقل نظري جهت دريافت معرفت از عقل فعال دارد. در ديدگاه ابن

عداد شخص و زوال مانع در فرد دارد؛ زوال يا افاضه از عقل فعال بستگي به دو عامل است
عملي نفس  ةنفس است متوجه جنب ةمانع که به صراحت گوياي لزوم تهذيب و تزکي

است اما استعداد يا حصول ملکه اتصال براي نفس به منظور پذيرش صور معقول از عقل 
ه تدبير عملي ک ةگردد. بر اين اساس قوفعال در تالزم عقل عملي با عقل نظري محقق مي

بدن را به عهده دارد بايد پيوسته بر قواي بدني مسلط بوده و مهذب و مزکي گردد تا با 

 دريافت هر چه بيشتر معقوالت از عقل فعال به تحقق کمال نفس کمک کند. 
که به تقويت و توانمندسازي را نفس  ةهاي تهذيب و تزکينتايج نيز نشان داد که راه    

هاي اتخاذي از جانب خود؛ شامل روشن در ذيل دو دسته روشتواانجامند مينفس مي
 هاي اتخاذي از جانب ديگران قرار داد.  هاي اوليه و ثانويه و روش

که در مفهوم معاصر همان  الروحانيالطبمحمدبن زکرياي رازي در کتاب . 1

قدم گذاشتن  ةلکيفيت زندگي و وسي ةشناسي اخالقي است، عقل را اعتالء دهند روان
انسان را از  ةکند که کوتاهي در نفس ناطقدر راه شناخت پروردگار دانسته و بيان مي

افکند و هاي زودگذر درميکند و به دامان لذتشناخت جهان و غايت زندگي دور مي
جويي و دنيا طلبي است، آنچنان نفس را در هول و عذاب افکنده کسي که به دنبال جاه

 (. 16و  3  3سازد )رازي، ص ابودي نزديک ميکه آن را به ن

دارد که بيان مي الميزانفيلسوف معاصر، عالمه طباطبايي)ره( در اين رابطه در کتاب 
کند،  تعبير مي« من»انسان از اين جهت که انسان است خالي از نفس که وي از آن به 

و کمي از نيست و اگر قدري به آن معنايي که در خود سراغ دارد انس بگيرد 
اين مطلب هاي مادي منصرف شود متوجه  هاي گوناگون بدني و آرزوها و هدف مشغله

شود که نفس او امري است که هيچ سنخيت با ماده و ماديات ندارد ليکن متأسفانه مي

همت خود در راه تحصيل آرزوهاي زندگي  ةاشتغال به مشاغل روزانه و صرف هم
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اين امر را مهمل گذاشته و در آن دقتي  ر آن داشته کهمادي و رفع حوايج بدني، او را ب
دارد که ايشان در جاي ديگر اذعان مي(. 233، ص3، جالميزانکار نبرد )طباطبايي،  هب

آدمي غافل از اين است که آرامش تنها در وصل شدن به مبدأ اصلي و روي آوردن به 

استاد بزرگ شهيد (. 13، صحيات پس از مرگ همو،معنويت و خداگونه شدن است )
به دليل کند علت اضطرابي که در جهان پديدار شده مرتضي مطهري)ره( بيان مي

هاي رواني در دنيا تضعيف نيروهاي معنوي است. امروزه دليل فزوني بيماري
 بوديم، نکرده را حساب اين گرداني برخي مردم از عبادت و پرستش است ما روي

 (.232، صزمان مقتضيات و اسالمدارد )مطهري،  وجود که بدانيد ولي

هاي خود نقش مهمي در مرحوم استاد فلسفي)ره( خطيب توانايي که با سخنراني
هاي طبيعي به موازات رفاهي که دارد که گسترش دانشهدايت جامعه داشته بيان مي

ها در قسمتي از زندگي به وجود آورده، در قسمت ديگر بر آالم و مصائب انسان
هاي رواني را افزايش داده و زندگي ماشيني با به ها بيماريکارخانه ةافزوده؛ توسع

عفتي شده و به روابط خانوادگي آسيب رسانده تأخير انداختن ازدواج باعث فحشا و بي

هاي حيواني معطوف است. در اين دنياي کنوني توجه اساسي مردم به اقناع خواهش
ت، مقام و شهرت و ديگر امور شده و همه جا سخن از شهوت و لذت، قدرت و ثرو

شود. مادي است ولي از حق و فضيلت و ديگر مزاياي انساني کمتر سخن گفته مي
گويد اما در مقام عمل، زور و قدرت دنياي امروز از عدل و آزادي بسيار سخن مي

حاکم مطلق است. تأمين امنيت اجتماعي و بقاي تمدن مستلزم تعديل غرايز و تحديد 

خواهند خويشتن را از بندگي شهوات برهانند ني است و کساني که ميتمايالت حيوا
، 142بايد عنان هواي نفس را در دست بگيرند و آن را مطيع خود سازند )فلسفي، ص

 (.                 130و 131-130، 141
شناسي معتقد است قدرناشناسي، خشونت  روان ةنظران حوز توماس ليکونا از صاحب    

خبر ماندن و مانند آن، همه نقايص روحي و ودخواهي و از ديگران بيو قساوت، خ
هاي شود. بسياري از ناآرامياخالقي هستند که در بين متربيان و نسل جوان ديده مي

. عموماً ريشه در .ها و.ها و انحرافات اخالقي و اجتماعي، افسردگيرواني، بزهکاري

باشد( انسان دارد و شهويه و غضبيه مي ةعدم پرورش بُعد عاطفي )که منبعث از دو قو
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اي را تربيت نموده و هـايستـآن است که فرزندان ش رـواره بــوالن امر همئمس ةدغدغ
هاي اخالقي و ديني و اجتماعي را در آنها زنده نگه دارند که براي رسيدن به ارزش

؛ زيرا آموزان نيستهاي روحي و رواني دانشچنين هدفي راهي جز  شناخت ويژگي

 (.34-33باشد )ليکونا، صمربوط به پرورش شخصيت انسان مياصل خوب بودن آدمي
نظران و مربيان تعليم و تربيت عصر حاضر معتقد است که شريعتمداري از صاحب

اي نيرومند اگر از سلطه و کنترل انسان خارج شود، مناسبات عواطف به عنوان انگيزه
آورد؛ خشم و کينه و نفرت اگر چنانچه تعديل يافراد را به صورتي غيرانساني درم

ها و در مناسبات اجتماعي و نيز در مهريبيها،ها، تفرقهنشود در ميان افراد منبع جدايي

شود)شريعتمداري، يـها ماآراميـها و نگـجن ةرچشمـالمللي سنـتر و بيعـح وسيـسط
 (.33ص

نياز نيست و بيي خود از جسم و ماده سينا نفس در سير تکاملبر اساس ديدگاه ابن. 2
کار بردن آالت بدني در کنار افاضات جوهر عالي، يکي از دو عاملي است که باعث  هب

بيرون آمدن نفس از حالت بالقوه به بالفعل شده و نفس ناطقه را براي رسيدن به کمال 

 ةمرحل نمايد. از اين رو توجه به سالمت جسم و مراقبت از آن، در هر سهکمک مي
 نفس نباتي، حيواني و انساني ضروري است. 

توان چنين نيز استنباط متقابل موجود بين شناخت کلي و جزئي مي ةبا توجه به رابط. 6
آن شناخت نفس است، شناخت ابعاد  ةنمود که براي حصول خداشناسي که الزم

نقاط وجودي و استعدادهاي متنوع نفس به عنوان يک شناخت کلي براي آگاهي از 

باشد. هاي آن که شناختي جزئي است، ضروري ميقوت و ضعف نفس و محدوديت
سينا بيان شده، آگاهي هر چند آنچه که به صراحت در بحث خودشناسي از سوي ابن

توان دريافت يک شناخت جزئي است، اما به طور ضمني مي ةاز عيوب نفس به منزل
 که هر دو نوع شناخت مد نظر ايشان بوده است.

داند، مقامي سينا آن را سعادت حقيقي يا اخروي ميالمنتهي که ابنقام قرب و سدره. م4
 ةاي که در ديباچيابد. چنانچه که در مثنوياست که تنها انسان کامل به آن دست مي

از سعدي عليه)ره( آمده، « في نعت سيد المرسلين عليه الصّلوه و الساّلم»بوستان با عنوان 

انسان کامل و جامع است در شب معراج با گذر از  ةمبر)ص( که نمونذکر شده که پيا
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رسد که با رسيدن مراتب مختلف به درختي به نام سدره ـ درختي در بهشت ـ مي
 ماند: طريق با او بازمي ةپيامبر)ص( به اين جايگاه، جبرئيل از ادام

 شبي برنشست از فلک برگذشت     به تمکين و جاه  از ملک  برگذشت

 چنـان گـرم در تيـه قربـت برانـد        ه در سدره جبريـل از او بـاز مانـدک
 (1)سعدي شيرازي، ص

سينا در ضمن آراي فلسفي خود و سعدي المنتهي که ابنلذا عبارت قرب و سدره
شيرازي در مثنوي مذکور به آن اشاره داشته تعبيري است از باالترين مقامي که آدمي 

 ل شود؛ يعني همان دستيابي به سعادت اخروي يا حقيقي. تواند به آن نائمي

هاي مطرح شده براي به سعادت رسيدن عقل نظري و عملي حاکي از دو واقعيت راه. 3

شناختي گرايي روشکثرتة سينا از فيلسوفان طرفدار نظريمهم است؛ اول آنکه ابن
فيلسوفي اسالمي است سينا شناختي. دوم آنکه از آنجا که ابناست نه حصرگرايي روش

هاي رسيدن به سعادت تنها به روش عقالني اکتفاء نکرده بلکه از شريعت در بيان راه

 اسالم نيز بهره گرفته است.  

ة
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