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  65- 94: 12جدید، شماره پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، سال نوزدهم، دوره 

  اهداف، اصول و روشهاي تربیت اخالقی
  از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی 

  *سمیه کیانی
  **بختیار نصرآیاديحسنعلی 

  16/7/90: پذیرش نهایی  1/4/90:دریافت مقاله
 

  چکیده
هاي اخالقی خواجه نصیرالدین طوسی و داللتهاي آن براي هدف این مقاله بررسی دیدگاه

روش تحقیق به کار گرفته شده در این مقاله، کیفی از نوع تحلیلی ـ . تربیت اخالقی است
براي این منظور در وهله نخست به آثار و تألیفات . اي استبخانهمبتنی بر مطالعه کتا  توصیفی،

خواجه طوسی به ویژه کتاب اخالق ناصري و سپس به کتابها و مقاالتی مراجعه شد که در 
نظام اخالقی خواجه طوسی بر شناخت نفس و اعتدال قوا مبتنی . مورد تربیت اخالقی بود

شناسایی اهداف : دهاي این تحقیق عبارت است ازبر این اساس، مهمترین نتایج و دستاور. است
تربیت اخالقی شامل اهدف غایی ـ واسطی و اهداف آموزشی، شناسایی اصول تربیت اخالقی 

روشهایی  براي تحقق این اصول، ... شامل شرافت و ارزشمندي انسان، اقتدا به طبیعت طفل و
  .  شناسایی شده است... آنان و مانند پرهیز از همنشینی با بدان و دوري از شنیدن حکایات

خواجه نصیرالدین طوسی، اهداف تربیت اخالقی، اصول و روشهاي  علمی دیدگاه: هاکلید واژه
  .تربیت اخالقی، اخالق و تربیت اسالمی

  

  

  

  

  

  رشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشدانشجوي کارشناسی ا: ده مسئولنویسن*
Kiani.somaieh@gmail.com 

  دانشگاه اصفهاندانشیار **
h.nasrabadi@edu.ui.ac.ir 
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 12سال نوزدهم، دوره جدید، شماره  پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی/  66

  مقدمه
اخالق و تربیت اخالقی از دیرباز و در همه جوامع مورد توجه پیامبران الهی، 

بشر امروزي نیز به دلیل . فیلسوفان، اندیشمندان، معلمان و والدین قرار داشته است
ارزشهاي رویارویی با بحران هویت انسانی و ارزشهاي اخالقی ناگزیر است به 

عنوان یکی از  هم به» تربیت اخالقی«). 22: 1388نجارزادگان، (» اخالقی روي آورد
است  متعالی تعلیم و تربیت، که هدف عمده آن رشد اخالقی شاگردان  هاي جلوه
امري است که مربیان و معلمان  ،بار آورد» نیک و خیر«اي که آنان را افرادي گونهبه

بنابراین نظام تعلیم ). 1: 1378رهنما،(ر مستقیم بدان توجه کنند ناچارند مستقیم و یا غی
و تربیت موظف است با تدوین اصول راهنماي عمل و روشهاي مؤثر و متناسب با 
وضعیت بومی و دگرگونیهاي محیطی، مربیان را در تربیت اخالقی یاري کند؛ زیرا 

ردهاي خودش را از پویایی هر نظام تربیتی در این است که اصول، روشها و کارک
هایش را متناسب با دگرگونیهاي محیطی، حالت ایستا خارج کند و بتواند خواسته

اما اینکه نظام تعلیم و تربیت در کشور ). 58: 1386باقري، (شاداب و زنده نگه دارد 
تواند به تربیت کارگیري چه روشهایی میاسالمی ایران با رعایت کدامین اصول و به

و نوجوانان اقدام کند، سؤالی است مهم، که تنها با نگاه محققانه  اخالقی کودکان
  .توان به پاسخ آن دست یافتمی

هاي یکی از متفکّران بزرگ در این پژوهش سعی شده است با تحقیق در اندیشه
هاي فلسفی ایرانی ـ اسالمی یعنی خواجه نصیرالدین طوسی، که ضمن بیان دیدگاه

توان در تهیه اهداف، و می استاخالقی سخن گفته  خود به طور مشخص از تربیت
اصول و روشهاي تربیت اخالقی نظام تربیتی از آراي او استفاده کرد به این پرسش، 

عنوان بخشی از اجتماع بشري، که در  بدیهی است که جامعه امروز ما به. پاسخ داد
اي علمی، هبرد و از کوچکترین تغییر در تمامی عرصهسر میعصر ارتباطات به
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 67/  اهداف، اصول و روشهاي تربیت اخالقی از دیدگاه خواجه نصیر الدین طوسی

 

شود، ناگزیر از جریانها و خیلی سریع با خبر می... فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و
چنین نگرشی عمالً بر تعلیم و تربیت  و پذیردهاي گوناگون بشري تأثیر میاندیشه
هاي تربیت درونی و تربیت که در نظام آموزشی ما جنبهايگونهه افکند بسایه می

رفته است؛ بنابراین نیاز به خودسازي و به قول خواجه الشعاع قرار گاخالقی تحت
نصیرالدین طوسی تربیتی منتهی به سعادت در کنار تقویت قدرت ادامه دانش نظري، 

بر همین اساس معرفی اندیشمندان بزرگ اسالمی و . گرددبیش از پیش احساس می
تواند به رفع کمبود استفاده از نظر آنها که با فرهنگ ایرانی ـ اسالمی  مطابق باشد و ب

هرچند در دو سه دهه اخیر، نگرش به . دستگاه تعلیم و تربیت کمک کند، الزم است
دار به عرصه تعلیم و تربیت فلسفه تعلیم و تربیت به منزله گسترش مواضع فلسفی نظام

برخی فیلسوفان تعلیم و تربیت با . رو به ضعف گذاشته به هیچ وجه از بین نرفته است
اند وي اخالقی، سیاسی یا مذهبی به قلم زدن در این سنت فکري پرداختهباورهاي ق

به نظر محقق به منظور غناي بیشتر افراد در ابعاد نظري و عملی و ). 51: 1386باقري،(
توجه بیشتر به تربیت در کنار تعلیم، گسترش مواضع فلسفی متفکران بزرگ اسالمی 

مبانی فلسفی و اخالقی و آراي تربیتی بیان . به عرصه تعلیم و تربیت، ضروري است
تواند راه را به منظور خودشناسی خواجه نصیرالدین طوسی و معرفی آن به متربیان می

در این راستا مسئله اصلی . و خودسازي و در نهایت دستیابی به سعادت هموار سازد
و بر  ،هاي اخالقی خواجه نصیرالدین طوسی را مشخصمحقق این است که دیدگاه

  .بناي آن اهداف، اصول و روشهایی را براي تربیت اخالقی بیان کندم
  

  اخالق
شناسی تا حدود بیسار زیادي با بحثهایی همپوشانی دارد که در مباحث ارزش

اخالق از دسته مسائلی است که فراوان مورد توجه دین . گیردفلسفه اخالق شکل می
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 12سال نوزدهم، دوره جدید، شماره  پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی/  68

خواجه طوسی هم به . گرفته استمقدس اسالم و به تبع، اندیشمندان مسلمان قرار 
  .تعریف خُلق و اخالق و نقش آن در زندگی و کمال انسان پرداخته است

لق را ملکه راسخ در نفس  داند که رفتار متناسب با آن به میخواجه نصیر، خُ
. شوداینکه به فکر زیاد نیاز داشته باشد از آن صادر می آسانی و بدون تردید و بی

لق مردم به طور طبیعی و : طبایع آدمیان) الف: در نفس دو امر است منشأ پیدایش خُ
-اکتسابی، اخالق متفاوت دارند؛ برخی خوشخو و رئوفند و برخی تندخو و مردمغیر

شوند؛ به عبارت دیگر، فردي با رفتار گریزند و با اندك ناراحتی خشمگین می
: عادت) ب. تر استمادهاي از خُلقیات از دیگران آدهد که در زمینهخویش نشان می

بر اثر تکرار فعل براي نفس هیأتی . دومین عامل پیدایش ملکه نفسانی، عادت است
آید که اگر آن حالت و هیأت سریع الزوال باشد، حال نام دارد و اگر پدید می

). 101 و 102: 1369، ب طوسی(بسادگی قابل زوال نباشد و پایدار بماند، ملکه است 
    مایز بین حال، عادت و ملکه به ذکر این توضیحات بسندهبراي مشخص شدن ت

. گویند» حال« ،افعال حسی یا عقلی را که در آغاز براي نفس نامأنوسندکه شود می
پس از مدتی که بر اثر تکرار و استمرار، نفس با آنها مرتبط شد و در خزانه نفس 

د و موقعی که عادت گوین» عادت«مستقر گردید و نفس به آنها خو گرفت به آنها 
ابن مسکویه، (گویند » ملکه«کامالً در جان رسوخ کرد و با روح متحد گردید به آن 

لذا به منظور تخلق به اوصاف و اخالق نیک، باید پیوسته رفتاري ). 147: ق1371
لق در نفس از حال به عادت و سرانجام به  مناسب با آن انجام داد تا بتدریج آن خُ

خواهد به فضیلت در نفس رسوخ کند؛ براي مثال کسی که میملکه مبدل شود و 
شجاعت آراسته گردد، باید با انجام دادن افعال شجاعانه و صبر و تحمل ترس بیجا و 

به طور کلی در یادگیري هر امري، تکرار مطلب و . مورد را از خود دور سازدبی
  . توجه پیوسته به آن، نقش اساسی دارد
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 69/  اهداف، اصول و روشهاي تربیت اخالقی از دیدگاه خواجه نصیر الدین طوسی

 

اخالق علمی است که درباره نفس آدمی از آن «جه طوسی، بنابراین از نظر خوا 
جهت که داراي ملکات نفسانی است و از او افعال ارادي پسندیده یا ناپسند صادر 

وي با الهام از مکتب اسالم بر این ). 48: 1369، ب طوسی(» کندشود، بحث میمی
ها، ظلمتها، تواند نفس خویش را از پستیباور است که انسان در پرتو اخالق می

  .کدورتها بزداید و به کمال نهایی دست یابد که قرب خداوندي است 
هدف از بعثت «) ص(نقش اخالق آن چنان عظیم و گسترده است که پیامبر اسالم 

؛ زیرا در نفس )14: 1363قمی،(» خویش را تتمیم و تکمیل مکارم اخالق دانسته است
اي تکمیل و تکامل و صعود و سقوط در هآدمی گرایش به خیر و شر، نهفته، و زمینه

نهاد او نهاده شده است و اگر او را به حال خود رها نکنند و از توجه به شقاوت و 
بنابراین از آن جهت که . کندگمان به سوي کمال حرکت میخسران مانع شوند، بی

که مردمان در فطرت، مستعد سعادت و شقاوتند، نیازمند اخالقند و باید کسانی باشند 
، ب طوسی(آنان را از توجه به شقاوت بازدارند و به سوي سعادت رهنمون سازند 

داند و بر این عقیده است که خواجه طوسی، اخالق را قابل تغییر می). 64: 1369
تواند صفات، عادتها و حتی ملکات اي آفریده شده است که میانسان به گونه

لقی را ک ه بخواهد با رفتار مکرر و متناسب با اخالقی خویش را تغییر دهد و هر خُ
رو نقش بسیار مهم و سازنده خانواده از این. آن، برگزیند و در نفس خود رسوخ دهد

و بویژه آموزش و پرورش به این دلیل که کودکان و نوجوانان بیشترین زمان و وقت 
کنند در هدایت، تأدیب و پرورش صحیح اخالق خود را در نهاد مدرسه سپري می

  .شوددکان مشخص میکو
  

  جایگاه تربیت اخالقی 
تهذیب و تربیت اخالقی از دیدگاه خواجه طوسی، آراستن نفس به فضایل و 
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 12سال نوزدهم، دوره جدید، شماره  پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی/  70

پیراستن از رذایل است؛ به عبارت دیگر تربیت اخالقی به معناي به کارگیري 
 طوسی(ها و زدودن رذایل اخالقی است یروشهایی به منظور پرورش فضایل و نیک

  .  )152: 1369، ب
به عنوان نماینده تفکر » خواجه نصیر الدین طوسی«تربیت اخالقی از دیدگاه 

اینکه اخالق خواجه (یکی از دالیل عمده آن . اخالق اسالمی بر فضیلت مبتنی است
، تأثیرپذیري فلسفه مورد توجه مسلمین از )طوسی، اخالق مبتنی بر فضیلت است

ب اخالق متأثر از سنت افالطونی ـ خواجه طوسی در بحث تهذی. فلسفه یونانی است
گانه ارسطویی، محور بحث تربیت و تهذیب اخالق را بر اساس تهذیب قواي سه

  حاصل تهذیب قواي یاد شده،. کنداستوار می) شهوي، غضبی و ناطقه(نفسانی 
که در  است» سیرت حکمت«و » سیرت کرامت«، »سیرت لذت«سیرتهایی از قبیل 

هاي اخالقی خاصی است که تربیت اخالقی، آن هدفها حکم صفات، ملکات و منش
  ).96: 1360طوسی، (کند را دنبال می

با توجه به نظر خواجه طوسی، مبنی بر اینکه نیروي اراده و اندیشه خاستگاه اخالق 
کند مگر با نیروي خود انسان را به کمال اخالقی رهنمون نمیبه است و فطرت خود 

ي تفکر قادر به درك امور اخالقی و به کار بستن ارزشهاي تعقل و انسان به مدد نیرو
یابد؛ یعنی تربیت و تربیت اخالقی در زندگی خود است، تربیت اخالقی ضرورت می

. یابداخالقی به دلیل وجود نیروي تفکر و اراده در انسان، معنا و مفهوم و اهمیت می
بنابراین به منظور تهذیب قواي نفسانی و ایجاد صفت یا ملکه خاص اخالقی روش 
عادات عقالنی مورد تأکید خواجه است؛ زیرا فرد ممکن است در ابتدا بدون دلیل، 
عادات مورد نظر را بپذیرد ولی بتدریج به وسیله روشنگري عقل خود ضرورت آنها 

روش به کار گرفته شده در . ه به کار بردکند و آن عادات را آگاهانرا احساس 
تهذیب اخالق یا تربیت اخالقی از دیدگاه خواجه طوسی، مرحله به مرحله و از سن 
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 71/  اهداف، اصول و روشهاي تربیت اخالقی از دیدگاه خواجه نصیر الدین طوسی

 

بدین ترتیب در دوران کودکی تربیت یا تهذیب . کودکی تا دوره جوانی است
اخالق به شکل تأدیب، اجبار، عادت و ملکه است تا اینکه در مرحله جوانی و بلوغ و 

یابد؛ یعنی در فرایند ل عقل، تهذیب اخالق صورت دلیل، برهان و استدالل میکما
شود، باید کودك را به تهذیب یا تربیت اخالقی که از دروان کودکی شروع می

صورت اجباري یا اختیاري به عادات پسندیده ترغیب کرد تا آن عادت را ملکه کند 
 105 و 106: 1360  طوسی،(ع یابد و هنگامی که به کمال عقل رسید از ثمرات آن تمتّ

  ).  222و 
هدف اصلی تربیت اخالقی از نظر خواجه طوسی ایجاد و استقرار منشهاي معینی 
است که انسان را به سعادت و کمال و باالترین مرتبه سعادت یعنی نایل شدن به جوار 

م در اولین گا پس از دیدگاه  خواجه،). 64: 1360طوسی، (رساند رب العالمین می
راه رسیدن به این هدف شناخت نفس است؛ چرا که انسان تا نفس خود را نشناسد 

از . تواند براي اصالح آن اقدام کند و در جهت بهبود اخالق گام برداردهرگز نمی
؛ کسی »من عرف نفسه فقد عرف ربه«: فرمودند) ع(این روست که امام جعفر صادق 

و نیز ) 13: 1360، مصطفوي(ه است که خود را شناخت، خداي خود را شناخت
؛ برترین معرفت آن »االنسان نفسه فةمعر افضل المعرفه«: فرمودند) ع(حضرت علی 

بنابراین ). 387: 1366آقاجمال خوانساري، (است که انسان نفس خود را بشناسد 
شناخت نفس پایه شناخت خداوند است که فرد باید در این مسیر هدایت شود و به 

اراده و عقل خویش بتدریج به سوي علوم و معارف و آداب و فضایل مدد نیروي 
  .گرایش، و به کمال و سعادت دست یابد

  

  اهداف تربیتی
هدف در تعلیم و «. هدف یکی از عناصر اصلی و اساسی تعلیم و تربیت است 
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تربیت به معنی وضع نهایی و مطلوبی است که به طور آگاهانه، سودمند تشخیص داده 
هدفهاي تربیتی . گیردو براي تحقق آن، فعالیتهاي مناسب تربیتی انجام میشده است 

ارائه معیاري . 3ایجاد انگیزه در فرد . 2رهبري فعالیتهاي تربیتی؛ . 1: سه کارکرد دارد
  ).5: 1378 پژوهشکده حوزه و دانشگاه،(» براي ارزیابی

ایی ـ یکی اهداف غ: اهداف تربیتی مورد نظر خواجه طوسی به دو صورت
  . واسطی و دیگري اهداف مربوط به تعلیم و تربیت قابل طرح است

  هدف غایی
از نظر خواجه طوسی سعادت و کمال به عنوان هدف غایی تهذیب اخالقی یا 

هاي تربیت اخالقی در نهایت باید شود؛ یعنی تمام کوششتربیت اخالقی تلقی می
و کمال از نظر خواجه مراتب  سعادت. فرد را به سعادت شایسته خودش نایل گرداند

  .و درجاتی دارد که عالیترین مرتبه آنها قرب حضرت حق تعالی است
اگر بر وفق مصلحت از روي ارادت بر قاعده مستقیم حرکت کند و بتدریج «

سوي علوم و معارف و آداب و فضایل گراید و شوقی که در طبیعت او به نیل کمال 
آورد و از قصدي محمود از مرتبه به مرتبه میمرکوز است او را به طریقی راست و 

رساند تا نور الهی بر او تابد و مجاورت مال اعلی بیابد از مقربان افق به افق می
: 1374همایی، (» حضرت صمدي شود و در مرتبه اصلی سکون و اقامت اختیار کند

ه از اراده، شود که انسان با استفادبنابراین از سخن خواجه طوسی چنین مستفاد می). 7
تواند در مسیر اعتدال، دوري از افراط و تفریط قدم بگذارد و به علم و آگاهی می
  .قرب الهی برسد
  اهداف واسطی

اي به نظر خواجه طوسی سعادت و کمال بدون مقدمه و دستیابی به هدفهاي زمینه
را  تر در تربیت اخالقیبه همین دلیل خواجه هدفهاي مراتب پایین. گیردصورت نمی
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  .شودریزي سعادت آینده کودکان و فرزندان مؤثر واقع میکند که در پیمطرح می
  تهذیب قوه شهوي. الف

شود اي است که در کودك ظاهر میتهذیب قوه شهوي به این دلیل که اولین قوه
این قوه باید به وسیله . هاي تربیت اخالقی استترین زمینهايترین و پایهیکی از اصلی

کنترل، و در سایه آن هدایت گردد تا از هالکت فرد جلوگیري ) ه ناطقهقو(عقل 
و معلوم است که اول قوتی که در کودکان حادث شود، قوت طلب غذا و «. شود

به نظر خواجه از تهذیب این ). 150: 1369، ب طوسی(» ...سعی در تحصیل آن باشد
ه شهوانی است، فضیلت که حاصل قو» نفس بهیمی«قوه و از به انقیاد در آوردن 

گردد در انسان حاصل می» سیرت لذت«و » سخا«و به دنبال آن فضیلت » عفت«
  ). 96: 1360طوسی، (

  تهذیب قوه غضبی. ب
به وسیله عقل، که به » نفس سبعی«تهذیب قوه غضبی و یا به عبارتی مهار و کنترل 

شود، پس از می» سیرت کرامت«و » فضیلت شجاعت«، »فضیلت حلم«ترتیب منتج به 
را نفس سبعی گویند و آن مبدأ قوه غضبی که آن«. تهذیب قوه شهوي الزم است

غضب و دلیري و اقدام بر اهوال و شوق تسلط و ترفع و مزید جاه باشد و هرگاه که 
حرکت نفس سبعی به اعتدال و انقیاد نماید، عاقله را و قناعت کند بر آنچه نفس 

وقت و تجاوز حد ننماید در احوال خویش نفس را از عاقله قسط او شمرد و تهیج بی
» به تبعیت الزم آید» شجاعت«حادث شود و فضیلت » حلم«آن حرکت فضیلت 

تهذیب قوه غضبی سبب دوري فرد از کارهاي با خطرپذیري ). 96: 1360طوسی، (
  . شودزورگویی و استثمار دیگران می  طلبی،زیاد، جاه

  تهذیب قوه ناطقه. ج
لَکی مبدأ فکر و اندیشه استبه نظر خ به منظور تهذیب . واجه، قوه ناطقه یا نفس م
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این قوه انسان باید در پی کسب معارف یقینی باشد؛ بدین ترتیب با اکتساب معارف و 
طوسی، (شود حادث می» سیرت حکمت«و به تبع آن » فضیلت علم«علوم و دانش 

1360 :96.(  
از نظر خواجه از ترکیب این سه قوه با یکدیگر به صورت متمازج و متسالم  
عدالت یعنی اینکه تمام ). 109: 1360طوسی، (گردد حاصل می» فضیلت عدالت«

هاي قوتها و هوسها فرد را به قوتها از قوه ناظقه اطاعت و فرمانبرداري کنند تا جاذبه
  .ورطه هالکت و نابودي نیفکند

دیگر خواجه نصیر طوسی در ذیل مطالبی که درباره تعلیم و تربیت  از دیدگاه 
این . کندکند به صورت ویژه به هدفهاي تربیت اخالقی اشاره میفرزندان مطرح می

  .اهداف شامل اهداف تأدیبی، تعلیمی و  تفهیمی است
  تأدیبی اهداف. الف

قی کودك از دیدگاه یکی از اهداف اولیه و اصلی تربیت اخال: سازيزمینه .الف .1
سازي براي هدفهاي تعلیمی و تفهیمی دارد، خواجه نصیرالدین طوسی، که نقش زمینه

به نظر خواجه . مجموعه آموزشهایی است که براي تأدیب کودکان باید انجام داد
وي معتقد است قبل  .طوسی، زمان تربیت اخالقی کودك بعد از دوره شیردهی است

: ه گردد، باید به تأدیب و تربیت اخالقی او پرداخته شوداز اینکه اخالق کودك تبا
و چون رضاع او تمام شود به تأدیب و ریاضت اخالق او مشغول باید شد پیشتر از ... «
چه کودك مستعد بود و به اخالق ذمیمه میل بیشتر کند به . که اخالق تباه فراگیردآن

به دلیل ). 114و  115: 1374، همایی(» ...سبب نقصانی و حاجتی که در طبیعت او بود
کمبودها، نواقص و نیازهایی که در طبیعت انسان هست، تربیت و تأدیب فرد در 

یابد تا آدمی به رفتار ناپسند و نازیبا گرایش پیدا همان دوران کودکی ضرورت می
خواجه طوسی تأدیب و ریاضت از جمله مراحل و روشهاي  دیدگاهبنابراین از . نکند
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طور که قبالً نیز به آن اشاره شد، تهذیب اخالق فرایندي همان .قی استتربیت اخال
است که باید از همان دوران کودکی با روش تأدیب کودك شروع شود و در مرحله 

و یا استداللی به خود ) حاکمیت قوه عاقله بر سایر قوا(بلوغ عقل شکل ریاضت 
پرهیز از رفتار زشت را در در این مرحله است که فرد دلیل رفتار خوب و . بگیرد

  .   کنددوران کودکی درك می
ساز تربیت اخالقی اولین هدف و زمینه» حیا«پرورش قوه : پرورش قوه حیا .الف . 2

کودك است و باید اهتمام زیادي در پرورش این قوه در کودکان به کار بست؛ زیرا 
از نظر خواجه . شودیبه عنوان اولین قوه از قوه ناظقه یا عقالنی در کودك ظاهر م

و اول چیزي از آثار ... «. انسان است» پذیريتربیت «اي خود دلیل بر ظهور چنین قوه
بود؛ پس نگاه باید کرد اگر حیا بر او » حیا«قوت تمییز که در کودك ظاهر شود 

ننماید، دلیل نجابت » وقاحت«غالب بود و بیشتر اوقات سر در پیش افکنده دارد و 
او از قبیح محترز است و به جمیل نایل و این عالمت استعداد تأدب بود  بود؛ چه نفس

و چون چنین بود، عنایت به تأدیب و اهتمام به حسن تربیتش باید داشت و اهمال و 
در تربیت و تأدیب صحیح باید تالش و ). 222: 1360طوسی، (» ترك رخصت نداد

راه نداد؛ زیرا نفس انسان  کوشش زیادي مبذول کرد و هیچ کوتاهی در این امر مهم
از نظر خواجه طوسی اولین آثار وجود قوه . از زشتی گریزان و به زیبایی متمایل است

تمییز یا همان نیروي فکر و اندیشه در انسان، قوه حیا یا نجابت است؛ یعنی هر انسانی 
کند  دهد که از چه کارهایی پرهیزدلیل قوه عاقله و به تبع آن قوه حیا تشخیص میه ب

داند و از در مورد فردي که خود را به هر کاري مجاز می. و به چه رفتاري مجاز است
هاي خواجه طوسی اظهار نظر توان با توجه به دیدگاهکارهاي زشت نمی پرهیزد،  می

نکته دیگري که باید به آن . کرد که قوه حیا و نجابت را در خود پرورش نداده است
ه تربیت و تربیت اخالقی هم چنانکه زمینجه طوسی در اشاره شود این است که خوا
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هاي مکتب اسالم نیز براي اثبات گرا دارد در این بین از آموزهدیدگاهی عقل
به طور کلی تفاوت تربیت دینی ـ اسالمی با تربیت . کندهاي خود استفاده میدیدگاه

اخالق  غربی در همین نکته است که در غرب تنها با عقل و برهان به آموزش
شود اما در تربیت دینی ـ اسالمی هم از عقل و هم از مکتب وحیانی در پرداخته می

هایی که عقل قادر به درك نیک شود؛ یعنی در زمینهتربیت اخالقی انسان استفاده می
  .شودیا بد بودن عمل نیست، دین وارد عرصه می

خالقی در مرحله یکی دیگر از هدفهاي تربیت ا :ایجاد ویژگیهاي خوب .الف .3
تأدیب، که خواجه بدان توجه خاصی دارد، ترغیب کودك به همنشینی با نیکان و 
جلوگیري از همنشینی با بدان به منظور ایجاد ویژگیهاي نیک است، زیرا نفس 
-کودك ساده است و از سرمشقهاي محیطی و بویژه همساالن خود سریع تأثیر می

که او را از مخالطت اضداد، که مجالست و  و اول چیزي از تأدیب آن بود«. پذیرد
مالعبت ایشان مقتضی افساد طبع او بود، نگاه دارند؛ چه نفس کودك ساده باشد و 

کودکان بشدت از ). 115: 1374همایی، (» قبول صورت از اقران خود زودتر کند
تر است کنند؛ پس شایستههمساالن و هم چنین بزرگساالن و والدین خود تقلید می

گیري صفات پسندیده و نیک با الگوها و سرمشقهاي کودکان به منظور شکل که
  .مثبت روبه رو شوند

خواجه طوسی : حفظ کرامت و حرمت نفس کودك، معلم و بزرگترها .الف .4
  مالیم بزرگترها و معلم در) مؤاخذه(ضمن اشاره به نقش تربیتی تشویق و تنبیه 

گیري اخالق کودك در دوران طفولیت، رعایت کرامت و حرمت نفس شکل
... «. کودك، معلم و هر کسی را گوشزد می کند که مسئول آموزش کودك است

بر حرمت نفس خود و معلم و هر کس که به سن از او بزگتر رسد تحریص کنند و 
عتقد وي م). 226: 1360طوسی، (» فرزندان و بزرگان بدین آداب محتاجتر باشند
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است که در زمینه تشویق کودك تنها به امور مادي و مالی توجه نشود بلکه باید ترفع 
و ترفع نفس از حرص بر مطاعم ... «. نفس و حفظ کرامت انسانی را مد نظر قرار داد

: 1374همایی، (» ...و مشارب و دیگر لذات و ایثار آن بر غیر در دل شیرین گردانند
بت و مهرورزي همواره مورد تأکید خواجه طوسی بوده تربیت مبتنی بر مح). 117
امروزه علم روانشناسی هم به تأثیرات وارونه تنبیه در تربیت کودکان اشاره . است
  . کندمی
  اهداف آموزشی یا تعلیمی . ب

خواجه طوسی بر این باور است که در مرحله تعلیمی ابتدا باید به آموزش سنتها و 
به طور کلی علم اخالق به کودکان پرداخت؛ چرا که  آموختن شعر و فرایض دینی،

کند و پس از آموزش کارهاي غیر اخالقی به نوآموزان و جوانان، آنها را فاسد می
تعلیم او آغاز کنند  پس« .آن دیگر علوم مربوط به حکمت نظري را به آنها آموخت

تا مؤکد آن  و محاسن و اخبار و اشعار که به ادب شریف ناطق بود او را حفظ کنند
معانی شود که در او آموخته باشند و از اشعار سخیف، که بر ذکر غزل و عشق و 
شرب خمر مشتمل بود، احتراز فرمایند و بدان که جماعتی حفظ آن از ظرافت 
پندارند و گویند که رقت طبع بدان اکتساب باید کرد، التفات ننمایند؛ چه امثال این 

انسان، دانشهاي مختلف را  ). 118و  119: 1374یی، هما(» بود 1اشعار مفسد اَحداث
بنابراین متولیان تعلیم و تربیت باید در انتخاب مواد و  کند؛ اکتسابی تحصیل می

تا مبادا موادي در برنامه درسی کنند محتواي دانشها بویژه علوم و دروس ادبی دقت 
  .   سازدمدارس گنجانده شود که موجبات فساد و تباهی جوانان را فراهم 

  اهداف تفهیمی . ج
در تربیت اخالقی و خودسازي » فهم«خواجه طوسی معتقد است که پرورش قوه 

 
   .نوآموزان و نوخاستگان و جوانان ـ 1
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به نظر وي هنگامی باید به پرورش این قوه . کودکان و نوجوانان نقش اساسی دارد
اي از درك و فهم رسیده است که اغراض دیگران را در پرداخت که فرد به مرحله

 گر مربی در این مرحله با منطق و استدالل، دلیل کارهايیابد؛ به عبارت دیمی
فرد با رشد قوه عقل و فهم خود و نیز بینش و بصیرت . فهمانداخالقی را به متربی می

-اخالقی دلیل آنچه را در آغاز با تقلید و عادت آموخته و انجام داده است، در می

فهم کند او را تفهیم کنند که و چون از مرتبه کودکی بگذرد و اغراض مردمان «. یابد
غرض از ثروت و ضیاع و عبید و خول و خیل و طرح و فرش ترفیه بدن و حفظ 

 چندانکه استعداد و ؛صحت است تا معتدل المزاج بماند و در امراض و آفات نیفتد
أهب دارالبقا حاصل کند و با او تقریر دهند که لذات بدنی خالص از آالم باشد و ت

پس اگر اهل علم بود تعلم علوم اول . تعب تا این قاعده را التزام نمایدراحت یافتن از 
اخالق و بعد از آن علوم حکمت نظري آغاز کنند تا آنچه در مبدأ به تقلید گرفته 

اختیار او را روزي شده باشد، باشد او را مبرهن شود و بر سعادتی که در بدو نما، بی
  ).227: 1360طوسی، (» شکرگزاري و ابتهاج نماید

  

  اصول و روشهاي تربیت اخالقی
توان آنها را به منزله معموالً اصول تربیت، قواعد همگانی است که می

تدابیر تربیتی  دستورالعملی کلی در نظر گرفت و از آن به عنوان راهنماي عمل در
و رود استفاده نمود؛ یعنی این اصول مبناي استخراج روشهاي تربیتی به شمار می

به یک معنا اصل و ). 68: 1382باقري، (رتب و متفرع بر این اصول است متروشها 
  .تر استروش یکی است؛ منتهی اصل  از روش کلی

  شرافت، کرامت و ارزشمندي انسان: اصل اول
انسان به دلیل نفس قدسی که واجد آن شده، موجودي است   بر اساس این اصل،
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: 1360طوسی، (ي فراوان شده است هاارزشمند که در آیات و روایات به آن اشاره
روشهایی . بر این اساس، مربی به حفظ کرامت و ارزشمندي متربی توجه دارد). 63

  :تواند به تحقق این اصل کمک کند عبارت است ازکه می
  شده و هدفداراستفاده از تشویق و تنبیه کنترل. 1

تعلیم و تربیت و  خواجه نصیر، تشویق و تنبیه را به دو ابزار براي ضمانت اجراي
مدرسه و جامعه و ایجاد انگیزه براي پرهیز از   سازي فضاي خانه،گسترش آن و سالم

ضروري قلمداد کرده و بشارت و انذار پیامبران الهی و پاداش و کیفر و   تخلفات،
ـ  411: ق1099طوسی، (وعده و وعید دینی را بر همین روش استوار دانسته است 

سی درباره تنبیه بدنی این است که اگر معلم نتوانست از راه باور خواجه طو). 407
آموز را اصالح کند و تنبیه بدنی را الزم دانست، تشویق و انذار و تخویف، دانش

آور است اندك تواند به تنبیه بدنی روي آورد و باید آن تنبیه در عین اینکه دردمی
هم ). 226و  227: 1369طوسی، (آموز و دیگران عبرت گیرند باشد تا آن دانش

چون معلم در اثناي تأدیب ضربی به «: چنین خواجه به تنبیه کنترل شده معتقد است
تقدیم رساند از فریاد و شفاعت خواستن حذر فرماید؛ چه آن فعل ممالیک و ضعفا 
بود و ضرب اول باید که اندك بود و نیک مولم تا از آن اعتبار گیرد و بر معاودت 

بنابراین از نظر خواجه، تنبیه و به طور خاص تنبیه ). 226: 1374مایی، ه(» دلیري نکند
آموزان باشد که در این زمینه بدنی و فیزیکی باید آخرین راهکار براي اصالح دانش

  .پذیردنیز تنبیه کنترل شده و هدفدار را می
  روش محبت و کرامت. 2

اولیا و مربیان . ت استهاي مؤثر و سودمند تعلیم وتربیمحبت و مهرورزي از شیوه
توانند با به کارگیري این شیوه به مقاصد آموزش و پرورش سریع و آسانی دست می
خواجه طوسی به تربیت اخالقی از راه محبت، کرامت و توجه به عزت نفس . یابند
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خاصه   و باید که او را بر محبت کرامت تنبیه دهند،«: کودکان و نوجوانان توجه دارد
ه عقل و تمییز و دریافت استحقاق آن کسب کنند نه آنچه به مال و کراماتی که ب

بدون تردید اگر محبت بر خانه، مدرسه و جامعه ). 1360طوسی، (نسب تعلق دارد 
ریزي تعلیم و تربیت مورد عنایت جدي قرار حاکم باشد و در برنامه مسئوالن برنامه

نابسامانیها و   از تباهیها، بسیاري  گیرد و زمینه اجراي آن نیز فراهم شده باشد،
استفاده از شیوه محبت در ). 243ـ  269: 1369، ب طوسی(مشکالت حل خواهد شد 

گردد و بدین ترتیب  گیري عزت نفس در انسان میهمه شئون زندگی موجب شکل
  .دهدشخص اجازه  کارها و رفتار نازیبا و  کریه را به خود نمی

  پوشی روش تغافل و چشم. 3
کند باید طوري به توبیخ و سرزنش فرزندان اقدام کرد طوسی تأکید میخواجه 

که موجب جسارت در آنها نشود و باعث نگردد که کودك به توبیخ و مکاشفت 
    و اگر قبیحی از او سر زد و دیدیم از ما پوشیده ... «. اشتباهات خود عادت کند

ر آن رفتار ناپسند را تکرار کرد، او ولی اگ. دارد، ما نیز با تغافل بر او مستور سازیممی
را در نهان سرزنش کنیم و بر قبح آن فعل مبالغت ورزیم و او را از معاودت بر آن 

شرم اي باشد که او را جسور و بیالبته سرزنش ما نباید به گونه. فعل تحذیر کنیم
پوشی از خطاهاي کودك باید به صورت پنهانی چشم). 224: 1374همایی، (» سازد

انجام گیرد و در صورت تکرار عمل زشت از سوي کودك باید بر زشتی آن عمل 
  .مبالغه کرد و او را از آن کار برحذر داشت

  آموزان توجه به تفاوتهاي فردي دانش. 4
معلم در آموزش . آموزان و متربیان متفاوت استبدون تردید درك و فهم دانش

خواجه طوسی با . آنها از مطالب توجه کندباید به تفاوتهاي افراد و میزان دریافت 
پیامبران الهی مأمورند به میزان عقل و : فرمایدکه می) ص(الهام از سخن پیامبر اسالم 
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     به معلمان و مبلغان و ) 283: 1369، ب طوسی(درك مردم با آنان سخن گویند 
یان و کند که براي رشد و پرورش متربریزان آموزش و پرورش توصیه میبرنامه

متعلمان و مخاطبان، نخست باید اوصاف و ویژگیهاي متفاوت آنان شناخته شود و 
اختالف درك و فهمشان مورد توجه قرار گیرد و همزبانی و همسطحی رعایت،  و 

ریزي شود براي هر گروهی متناسب با احوال و زمینه هاي درکی و فهمی آنان، برنامه
وتهاي فردي کودکان در تربیت موجب بروز توجه به تفا). 27ـ  30: 1363طوسی، (

ساز تکامل و ترقی جامعه در علم، شود که این امر زمینهاستعدادهاي بالقوه آنها می
  .گرددفناوري، اخالق و معنویات می

  اصل اقتدا به طبیعت طفل: اصل دوم
-خواجه طوسی بر مبناي اقتدا به طبیعت به ترتیب تهذیب قواي نفسانی اشاره می

بدین ترتیب یکی از اصول مهم حاکم بر روشهاي تربیت ). 150: 1360طوسی، (کند 
اخالقی از دیدگاه خواجه، پیروي از طبیعت اولیه کودك و توجه به ترتیب نیروهاي 

چون تهذیب اخالق و اکتساب فضایل که ما به صدد معرفت آن «. طبیعی در آن است
ت الزم بود و این چنان باشد که ایم، امري صناعی است در آن باب اقتدا طبیعآمده

تأمل کنیم تا ترتیب وجود قوي و ملکات در بدو خلقت بر چه سیاقت بوده است، 
   اي کهشیوه). 50و  51: 1374همایی، (» پس در تهذیب همان تدریج نگاه داریم

تواند به تحقق این اصل کمک کند پیروي از تدبیر طبیعت در ایجاد قوا در می
  .کودك است

  ي از تدبیر طبیعت در ایجاد قوا در کودكپیرو
و ادراکی است و این  غضبی   انسان داراي قواي شهوي،«بنا به باور خواجه طوسی 

نخست قوه شهوي سپس قوه غضبی و در . شوندقوا بتدریج و به ترتیب ظاهر می
ریزي آموزشی و پرورشی باید سیر شود و در برنامهنهایت قواي ادراکی ظاهر می
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). 146ـ  151: 1369، ب طوسی(» ی بروز و ظهور قوا مورد توجه قرار گیردتدریج
پرداخت » شهوي«ابتدا باید به تهذیب قوه » تربیت اخالقی«بنابراین با تدریجی کردن 

در مرحله بعد، . است» شهوي«از فضایل قوه که را به دست آورد » عفت«و صفت 
سپس در مرتبه . رسدمی» شجاعت«و تحصیل فضیلت » غضب«نوبت به تهذیب قوه 

سوم، باید در تکمیل و تربیت قوه عاقله جهد و کوشش کرد تا تحصیل فضیلت 
  کند و مطابق این اصلقوه تمییز کودك بتدریج رشد می. فراهم شود» حکمت«

توان مطالب و مواد تربیت اخالقی را بدون در نظر گرفتن رشد قوه تمییز به نمی
  . آموز ارائه کرددانش
  ي دیگرغلبه قوه عاقله بر قوا: سوم اصل

آیند انسان صاحب ملکه مطابق این اصل اگر همه قوا تحت حاکمیت عقل در
و چون این سه جنس ...«. شود که غایت و نهایت کمال آدمی استعدالت می

فضیلت حاصل شود و هر سه با یکدیگر متمازج و متسالم شوند از ترکّب هر سه، 
را فضیلت  که کمال و تمام آن فضایل به آن بود و آن حالتی متشابه حادث گردد

در ارتباط با این اصل به شیوه ). 108و  109: 1360طوسی، (» ...عدالت خوانند
  .شودریاضت انسان اشاره می

در لغت به معناي «. ریاضت یکی از روشهاي خودسازي و تربیتی است: ریاضت
رود تا از حرکات ناهنجار می تدابیري است که براي رام کردن اسب سرکش به کار

دست بردارد و به فرمان سوارکار درآید و در اصطالح اخالقی و تربیتی بازداشتن 
بنا بر عقیده ). 116و  117: 1362طوسی، (» نفس از انقیاد قواي شهوي و غضبی است

خواجه طوسی ضرورت ریاضت بدان دلیل است که چنانچه نفس آدمی از قوه 
کند و به فرمان این دو درآید در حد نفس بهیمی و سبعی شهوي و غضبی پیروي 

کند و در صورت سرکوب این قوا به ناروا گراییده و قواي خود را به تعطیلی تنزل می
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پس به منظور هدایت و مهار این قوا باید آنها را از طریق ریاضت به . کشانده است
و دین همواره دو عقل ). 76و  77: 1369 ،الف طوسی(خدمت عقل و دین درآورد 

  . راهنما براي هدایت بشر به سوي کسب فضیلت و سعادت هست
  )خواهیهمسویی با فطرت خداجویی و دین(شریعتبودن  محور: اصل چهارم

قادر به شناسایی بسیاري از «هاي وحیانی که قوه عقالنی مستقل از آموزهاینبا 
راهنمایی معرفت وحیانی، فضیلتها و رذیلتهاي اخالقی است به تنهایی و بدون 

کارآمدي آن به امور کلی و اصولی منحصر است و در مقام تعیین و تفصیل جزئیات، 
به باور خواجه ). 53و  54: 1387دیلمی و آذربایجانی، (» پذیر استسخت آسیب

طوسی همسویی با فطرت و دین، اصل مسلم تعلیم و تربیت است و همه تدابیر باید بر 
» ...ریزي شودرا سیاست الهی نهاده است،  پیکه وي نام آن ،پایه فطرت و دین

روش اساسی در این اصل روش تربیتی پیروي از شریعت ). 109: 1369  طوسی،(
  .است

  روش آموزش حقایق دینی
هاي و آموزش حقایق دینی نیز یکی از راه» تربیت دینی«تربیت اخالقی از راه 

پس سنن و وظایف دین در او «. ید داردپرورش اخالقی است که خواجه بر آن تأک
هاي  وي آموزه). 223: 1360طوسی، (» ...آموزند و او را بر مواظبت آن ترغیب کنند

آمیزد و به پدر و مادر دین و خرد یا فلسفه را در عرصه تعلیم و تربیت به هم در می
ا دین در آورند؛ زیر) دین(کند که نخست فرزند را در قید ناموس الهی توصیه می

تواند انسان را به حکمت، عدالت، شجاعت و عفت رهنمون شود و ملکه اعتدال می
را که صراط مستقیم الهی است در جان او راسخ سازد و او را از افراط و تفریط باز 

تربیت دینی با مشخص کردن کارهاي واجب و حرام، ). 64: 1369 طوسی،(دارد 
  .شوددرست و ایجاد اعتدال در او می قرار دادن انسان در مسیر  موجب هدایت،
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علم اخالق با همانندي (شناسی و درمان تقدم تشخیص بر سبب: اصل پنجم
  )علم طب
شود، گونه که جسم دچار بیماري و از دست دادن تعادل و سالمت خود میهمان

قواي نفس نیز چون امکان آلوده شدن به رذایل اخالقی را دارند، ممکن است صحت 
خود را از دست بدهند و براي بازگشت به تعادل، اصول وروشهایی مشابه و تعادل 

خواجه نصیر به مقایسه تهذیب اخالق با علم طب می .علم طب بر آنها مترتب است
افزاید هم چنانکه در طب نامد و میمی» طب روحانی«پردازد و تهذیب اخالق را نیز 

و روشهایی به منظور ) پیشگیري(جسمانی، روشهایی براي حفظ صحت و سالمت 
هست در تهذیب اخالق ) درمان(برطرف کردن علت و از بین بردن علت بیماریها 

؛ بدین )152و  153: 1360  طوسی،(نیز باید به همین ترتیب عمل کرد ) طب روحانی(
معنی که شماري از روشهاي تربیت اخالقی در حکم پیشگیري است و شماري نیز 

  . رودقی به کار میبراي درمان بیماریهاي اخال
  روشهاي پیشگیري از عیوب. الف

  تأمل در رفتار قبل از اقدام به عمل .1
باید که نظر دقیق بر اصناف حرکات و سکنات و «به عقیده خواجه طالب فضیلت 

تا بر حسب اجراي عادتی مخالف ارادت  اقوال و افعال و تدابیر و تصرّفات مقدم دارد 
تفکر و اندیشه قبل از کارها و ). 163: 1360 طوسی،(» ...نشودعقلی چیزي ازو صادر 

توجه به نتایجی که آن رفتار براي اطرافیان و حتی جهانیان در بر دارد باید به کودکان 
  .آموزش داده شود

  یوب خویش و تالش براي رفع آنهاع برشمردن. 2
 طبق این روش، فرد به منظور حفظ صحت نفس در جستجوي کشف عیوب خود

وباید که «. نگرداست و براي تشخیص بیماریهاي نفس به رفتار خود با دیده تردید می
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» حافظ صحت نفس عیوب خویش به استقصاي تمام طلب کند و بر آن اقتصار ننماید
ارزیابی و بازبینی رفتار توسط خود فرد به سبب شناخت و ). 165: 1360طوسی، (

  .اي تشخیص عیوب و رفع آنها استاشرافی که بر خود دارد، بهترین روش بر
  روشهاي عملی کشف و تشخیص عیوب. ب
  کشف عیوب به وسیله دوستان فاضل و مهربان. 1

و باید که دوستی کامل فاضل اختیار کند و بعد از طول مؤانست او را اخبار دهد «
که عالمت صدق مودت او آن است که از عیوب نفس این شخص اعالم واجب داند 

  ). 165: 1360طوسی، (» جنّب نمایدتا از آن ت
  درباره خودفاده از اظهارات دشمن کشف عیوب با است. 2

تر بود؛ چه دشمن در اظهار عیوب دشمن از دوست در این مقام با منفعت... «
  ). 166: 1360طوسی، (» ...احتشامی نگاه ندارد و بر آنچه داند اقتصار نکند

  یگران را در آیینه خود قرار دادند. 3
-باید که طالب فضیلت از صورتهاي آشنایان خویش آیینه«از نظر خواجه طوسی 

اي افتد استفادت کند و بر سیئات اي سازد تا از هر صورتی وضعی که مستتبع  سیئه
خود را به   خود اطالع یابد،؛ یعنی تفقّد سیئات مردمان کند و بر هر یکی از آن،

» مگر آن فعل ازو صادر شده استمذمت و عتاب مالمت کند؛ چنانکه گویی 
  ).166: 1360طوسی، (

  تقدم تخلیه بر تحلیه: اصل ششم
خواجه طوسی معتقد است که ابتدا باید دل و ذهن آدمی از رذایل و آلودگیها و 

سازي گردد و آن گاه به زیورهاي اخالقی متحلی شود تا بیماریهاي درون پاك
وقتی وجود آدمی پر ). 58: 1369، الف طوسی(تواناییهایش به فعلیت و کمال برسد 

از دیدگاه . مانداز رذایل است، جایی براي پرورش و اکتساب فضایل باقی نمی
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  .خواجه طوسی تخلیه بر تحلیه مقدم است
خواجه طوسی براي از بین بردن بیماریهاي نفسانی، روشهایی متناظر با روشهاي 

شود و ب با درمان غذایی آغاز میمعالجه بیماریهاي جسمی ارائه می کند که به ترتی
 سپس به دارو و پس از آن سم درمانی و در نهایت به تعذیب و تأدیب به وسیله داغ

و اما معالجات کلی در طب به استعمال چهار صنف «. انجامدکردن و قطع عضو می
غذا و دوا و سم و کی یا قطع و امراض نفسانی هم بر این سیاقت اعتبار باید : بود
  :روشهاي درمان بیماریهاي نفسانی عبارت است از). 170: 1360 طوسی،(» ..دکر
  روش عمل به ضد یا رفتار ناهمساز .1

باید به   اي در فرد هست،وقتی تشخیص داده شد که صفت رذیله  طبق این روش،
تقویت رفتارهایی اقدام کرد که در مقابل و ضد آن صفت بد قرار دارد و در حفظ 

هم چنانکه در علم طب ابدان ازالت مرض به ضد کنند در طب «. ی کرداین افعال سع
این ). 167: 1360طوسی، (» نفوس ازالت رذایل هم به اضداد آن رذایل باید کرد
  .رودبه شمار میمتناظر روش در دیدگاه خواجه با روش غذایی یا غذا درمانی 

  سرزنش و مالمت نفس. 2
دفع صفت رذیله فایده و کارایی نداشت از این اگر روش اول در از بین بردن و 

طبق این روش فرد در دل و زبان به سرزنش و نکوهش خود . شودروش استفاده می
اگر بدین نوع معالجه مرض زایل نشود، توبیخ و مالمت و تعییر و مذمت «. پردازدمی

طوسی، (» چه به طریق فکر و چه به قول و چه به عمل استعمال کنند  نفس بر آن فعل،
خواجه طوسی معتقد است به کارگیري این روش با روش دارو درمانی ). 171: 1360

  .در طب متنناظر است
  رذیله استرذیلتی که ضد آن ارتکاب رفتار . 3

با توجه به . شود که روشهاي قبلی مؤثر واقع نشوداز این روش هنگامی استفاده می
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استفاده از سم مباح است، استفاده  گونه که در طب، گاهینظر خواجه طوسی، همان
از این روش، که با سم درمانی در درمان بیماریهاي جسمانی متناظر است به شرط 

: 1360طوسی، (اي دیگر جایز و مباح است رعایت اعتدال و نیفتادن در دام رذیله
و روشهاي مطرح  صفت بخل را احساس کرد  ،؛ براي مثال اگر فردي در خود)171

کنندگان به بذل و بخشش بیش از باید مانند اسراف چ وجه کارساز نبود، شده به هی
اندازه مال و ثروت خود اقدام کند؛ البته با ذکر این شرط که در صورت از بین بردن 

  .صفت بخل از ادامه این روش خودداري کند تا رذیله اسراف در او ایجاد نشود
  دشوار تعذیب و تأدیب نفس به کارهاي سخت و تکالیف .4

شود اگر هیچ یک از روشهاي پیشین موثر واقع نشد، این روش به کار گرفته می 
به نظر خواجه این روش درمان متناظر با روش قطع . تا اصالح الزم صورت پذیرد

  ).171: 1360طوسی، (اعضا و داغ کردن اعضاي خارجی در طب متناظر است 
  اصل اکتساب: اصل هفتم

از جمله روشها و فنون ایجاد و افزایش رفتار مطلوب در نظریه یادگیري  
گیري به آن الگوبرداري یا سرمشق«. گیري استاجتماعی، الگوبرداري و سرمشق

در نتیجه مشاهده رفتار یک فرد  شود که به دلیل آن فرد فرایند یادگیري گفته می
ی خواندن درباره آن رفتار تغییر یعنی دیدن، شنیدن یا حت  ،)سرمشق یا الگو(دیگر 
آدمیان بسیاري از رفتار سازگارانه و ناسازگارانه خود را از راه مشاهده اعمال . کندمی

خواجه طوسی هم به نقش مهم ).  352و  353: 1389  سیف،(» کننددیگران کسب می
ی تقلید از الگوهاي رفتاري و سعی در دور نگاه داشتن کودکان از سرمشقهاي اخالق

هاي منقوش الیق زنان بود و با او تقریر دهند که جامه«. کندناپسند و نازیبا تأکید می
اهل شرف را به جامه التفات نبود تا چون بر آن برآید و سمع از آن پر شود و تکرار و 

معلمان و والدین به عنوان افرادي که ). 223: 1374همایی، (» ...تذکر متواتر گردد
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پذیرد در ایجاد نگرشهاي اط را با آنها دارد و از آنها تأثیر میکودك بیشترین ارتب
  .ساده زیستی و دوري از تجمل در کودکان نقش بسیار مهمی به عهده دارند

  :این اصل عبارت است ازروشهاي تربیت اخالقی 
  و ترك همنشینی با افراد شرور، بداخالق و بدکردارپرهیز  .1

قلید از الگوهاي رفتاري معتقد است خواجه طوسی با توجه به نقش مهم ت
و هم چنین «. کودکان را باید از سرمشقهاي اخالقی ناپسند و نازیبا دور نگاه داشت

احتراز از مؤانست و مجالست کسانی که بدین مناقب متحلّی نباشند و علی الخصوص 
از اختالط اهل شرّ و نقص، مانند گروهی که به مسخرگی و مجون شهرت یافته باشند 

چه تجنّب  یا همت به اصابت قبایح شهوات و نیل فواحش لذّات مصروف گردانیده،
طوسی، (» از این طایفه حافظ اینصحت را مهمترین شرطی و واجبترین چیزي بود

والدین باید در انتخاب دوست و همنشین خوب  به فرزندان خود ). 155: 1360
فراد شرور و فاقد اخالق گرفتار راهنماییهاي الزم را ارائه کنند که مبادا در دام ا

  .شوند
آنچه  اخالق بد و شنیدنها و حکایات صاحبان رهیز از شنیدن قصهروش پ. 2

  از ایشان سر زده است
خواجه طوسی ضمن پرهیز از همنشینی با صاحبان اوصاف رذیله به پرهیز از 

معتقدند با ایشان . کندشنیدن احادیث و حکایات و روایات اشعار آنها نیز تأکید می
گیرد که حضور در مجالس چنین اشخاصی، ناپاکی و آلودگی چنان به نفس تعلق می

  ).155: 1360طوسی، (گردد تطهیر نفس از آن بسختی و با صرف زمان زیاد میسر می
  روش همنشینی و معاشرت با صاحبان ویژگیهاي نیکو. 3

ثیر مستقیم پیامهاي این روش به دلیل اینکه حس شنوایی و بینایی هر دو تحت تأ
شخص در این روش تحت همنشینی با . مورد نظر است، بسیار اثرگذار خواهد بود
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: 1360طوسی، (اند کسانی قرار دارد که در به تعادل کشیدن قواي نفس توفیق داشته
، انسانها را به همنشینی با نیکان توصیه )ع(آیات قرآن و احادیث معصومین). 156
خوانند و تنها رضاي اش که پروردگار خود را صبح و عصر میبا کسانی ب«. کندمی

طلبند؛ هرگز به خاطر زیورهاي دنیا چشمان خود را از آنها برمگیر و از او را می
کسانی که قلبشان را از یاد خود غافل ساختیم اطاعت مکن؛ همانا که از هواي نفس 

     ).28/ کهف( »و کارهایشان افراطی است پیروي کردند 
  روش تکرار و تمرین کار خوب .4

تکرار و تمرین است که موجب   یکی از روشهاي مسلّم آموزش و پرورش،
خواجه طوسی بر این باور . شکوفایی استعدادها و به فعلیت در آوردن تواناییهاست

حرفه و فن و صنعت و اخالق، آن گاه به   است که آدمی در زمینه تعلیم وتربیت،
رسد که با درس و کار و حرفه خود انس گیرد پیشرفت می مهارت و رشد و تکامل و

را شعار خود قرار دهد و با تمرین و تکرار و ممارست در جهت ایجاد عادات  و آن
طوسی، (مناسب و مهارتها و در نهایت، کسب ملکات و هیأتهاي نفسانی بکوشد 

باشد وگرنه  تکرار و تمرین باید از روي اراده و اندیشه). 101ـ  103و  93: 1369
  .تواند باعث یادگیري فرد شودتکرار تنها و بدون آگاهی نمی

  استمرار و مداومت: اصل هشتم
بر اساس این اصل، فرایند تربیت اخالقی، پیوسته است؛ از دوره کودکی شروع 

از دیدگاه خواجه طوسی فرد باید در مسیر دستیابی به . می شود و تا مرگ ادامه دارد
ات قدم داشته باشد تا بتواند جمیع اوصاف حسنه را به دست آورد سعادت، صبر و ثب

  ).94: 1360 طوسی،(
این روشها که شامل  در :روش اول دریافت مستمر پیامهاي مثبت اخالقی

مشاهده پیوسته رفتار بزرگان و صاحبان اخالق حسنه، شنیدن و مطالعه پیوسته 
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است که در مسیر سعادت  حکایات و چگونگی احوال بزرگان دین و ملت و کسانی
،  فرد پیوسته در معرض )321و  322و  155و  156: 1360طوسی، (اند گام برداشته

پیامهاي دیداري و شنیداري قرار دارد و تحت تأثیر آنها به طور مستمر به تحصیل 
  .پردازدصفات حسنه و کماالت زیبا می

ته خود را از مراقبت این است که آدمی پیوس :روش دوم مراقبه و محاسبه
گناهان و حجابها و شواغل و موانع کمال دور سازد و رفتار و گفتار و درون و برون و 
ظاهر و باطن خود را محافظت و مراقبت کند که بر خالف دستور خداوند عمل نکند 

). 84و  80: 1369 ،الف طوسی(و از او عملی سر نزند که حسناتش را نابود سازد 
خداوند را ناظر بر رفتارش ببیند و بداند که خدا از نهان و  انسان باید در هر کاري

محاسبه این است  .آشکار او آگاه است؛ بنابراین مراقب باشد خالفی مرتکب نشود
که آدمی، طاعات و عبادات و معاصی خود را رسیدگی کند که کدام یک بیشتر 

سنجد؛  هر چند است و آن گاه با نعمتهایی که خداوند به او ارزانی داشته است، ب
از این رو . طاعات و عبادات افراد در برابر نعمتهاي بیکران الهی قابل ذکر نیست

پیوسته آدمیان در پیشگاه ربوبی عذر تقصیر دارند و بر ذلت و عجز و انتقاد خود اقرار 
البته رسوایی از حد فزون انسان زمانی است که بنگرد در برابر نعمتهاي . کنندمی

مار خداوند نه تنها عبادتی و طاعتی ندارد، بلکه گناهان بسیاري نیز از او بیکران و بیش
هاي دین اسالم در قرآن و آموزه). 84و  80: 1369 ،الف طوسی(سر زده است 

مراقبه و . همواره بر این موضوع تأکید شده است که به رفتارتان رسیدگی کنید
این چهار مرحله به ترتیب . محاسبه دو مرحله از چهار مرحله راهکار مرابطه است

، مراقبه، محاسبه، )با خود شرط کردن که گرد گناه نرود(مشارطه : از است عبارت
معاتبه و استیفا؛ هم چنین تفاوت مراقبه و محاسبه با استقصاي عیوب در این است که 
 در استقصا فرد در جستجوي کشف عیوب خود است؛ زیرا انسان به دلیل حب نفس
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کردن عیوب خود دارد؛ اما در مراقبه و محاسبه به ترتیب فرد به  سعی در مخفی
مراقبت از خود به منظور عدم ارتکاب نسبت به رفتار خالف گفته خداوند و در 

  .  پردازدمحاسبه به رسیدگی و ارزیابی اعمال نیک و بد خود می
  جامعیت: اصل نهم

ه قوا اصالح شود و مطابق این اصل براي رسیدن به سعادت مطلق، الزم است هم
از نظر خواجه طوسی سعید مطلق کسی است که قوا، . به بعضی از آنها اکتفا نگردد

اي اصالح کرده باشد که  تقلّب و دگرگونی احوال صفات و افعال خویش را به گونه
و گردش روزگار  در آنها هیچ تأثیري نداشته باشد و به آنها خللی وارد نسازد 

از دیدگاه خواجه طوسی طالب سعادت همواره باید قواي خود ). 93: 1360طوسی، (
از افراط و تفریط قوا  را در انقیاد قوه عقل درآورد و در مسیر اعتدال حرکت،

  .جلوگیري کند
  و غضبی از تحریک و تهییج قوه شهوي پرهیز

طبق این روش در تالش براي تعدیل همه قوا، الزم است که فرد چشم و گوش را 
شود، محافظت عث تحریک و به هیجان در آمدن قواي شهوي و غضبی میاز آنچه با

هاي روزمره و آنچه در دل و خاطر انسان همواره تحت تأثیر مشاهدات و شنیده. کند
خواجه طوسی معتقد است که تحریک قوه شهوي و . قرار دارد ،گذراندخود می

نگام بر قوه عاقله شود و در این هغضبی باعث خارج شدن این قوا از اعتدال می
شود و انسان، ویژگی درندگان یا کنند و ابتکار عمل از آن سلب میسیطره پیدا می

تهییج قوت  و وي معتقد است باید که حافظ صحت نفس. کندچهارپایان را می
اي بنابراین فرد باید به گونه). 163: 1360طوسی، (» ...شهوت و قوت غضب نکند

    پرهیز از قرار گرفتن در مکانهایی که باعث تحریک اوتربیت شود که  به رغم 
شود با حضور در این مکانها هم بتواند ایمان خود را حفظ، و از سالمت نفس می
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  .  خود محافظت کند
  

  گیرينتیجه
از نظر خواجه، غایت و هدف نهایی تربیت اخالقی، رساندن فرد به سعادت است 

و ایجاد اعتدال در میان ) شهوي، غضبی و نطق(که در نتیجه تهذیب قواي نفسانی 
ایجاد فضایل چهارگانه ـ عفت، شجاعت، علم و عدالت ـ که . شودآنها حاصل می

توسط افالطون و ارسطو از پیش مطرح گردیده بود از هدفهاي اصلی تربیت اخالقی 
ند هم چنین در زمینه روشها همان. رودشمار میاز نگاه خواجه نصیرالدین طوسی به

ترین راه را بویژه در دوران کودکی عمده ))دادنعادت(( بیشتر دانشمندان اسالمی
در این زمینه توجه به مراحل تربیت اخالقی از نظر وي مهم و . داندتربیت اخالقی می

هاي مختلف خودسازي با افزایش سن متربیان به تهذیب اخالق و شیوه. اساسی است
. به طور کلی روشهاي عقالنی تأکید زیادي دارد اخالقی از راه ریاضت اخالقی و

، اهمیتی است که خواجه در زمینه پرورش اخالقی به تفاوتهاي فردي قابل توجهنکته 
وي با توجه به این اصل بر  این باور است هر کسی باید به حسب استعداد . قائل است

  :توان گفتبه طور کلی می. و تواناییهاي خود تحت تربیت قرار گیرد
در گرو شناخت خود واقعی انسان است که به شناخت  سعادت واقعی انسان . 1

  .خداوند و تقرب به درگاه الهی منجر می شود
انسان، گرایشهاي فطري دارد؛ اما مختار است و هیچ انسانی بر اساس فطرت به . 2

  .کارهاي زشت و زیبا مجبور نیست
  .یم و تربیت، ضروري استبه منظور کسب فضایل و رسیدن به سعادت، تعل. 3
  .امکان تغییر اخالق براي همه انسانها، ممکن است. 4
محیط و الگوهاي محیطی بر نگرش افراد و در نتیجه بر رفتارهاي آنها تأثیر . 5
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 93/  اهداف، اصول و روشهاي تربیت اخالقی از دیدگاه خواجه نصیر الدین طوسی

 

تواند متربیان را گذارد؛ بنابراین معرفی الگوهاي مناسب جامعه به نسل جدید میمی
لتزام عملی مربیان به ارزشهاي اخالقی ضروري رو ااز این. در تربیت بهتر یاري کند

  .نمایدمی
براي جذب متربیان، بهتر است از روش محبت و مهرورزي در زمینه تربیت . 6

  .استفاده شود
  .ورزي باشد و با روشهاي عقالنی اجرا شود تعلیم و تربیت باید مبتنی بر خرد. 7

از طریق عادت دادن با توجه به اینکه تأکید خواجه طوسی بر تربیت اخالقی 
که فرد باید با افزایش سن، کودکان، تنها تقلید کورکورانه نیست، وي معتقد است 

خود دلیل کارها را با نیروي عقل دریابد و عادات آموخته شده در کودکی را 
آگاهانه به کار گیرد؛ هم چنین با قرار گرفتن در عصر ارتباطات، که مبادله اطالعات 

تواند بروز سؤالها پذیرد و حاصل آن میلف به آسانی صورت میهاي مختو دیدگاه
پیشنهاد  ،و تردیدهاي فراوان در حجیت و اعتبار دین، اخالق و کارهاي اخالقی باشد

شود تربیت اخالقی در این عصر، بیش از هر زمان دیگر، چهره عقالنی به خود می
ورزي و سخن دیدها، دیندر چنین وضعیتی و با حجم عظیمی از سؤالها و تر. گیرد

آورد که موجودیتی موجه و مدلّل داشته گفتن از تربیت اخالقی هنگامی دوام می
لذا رسالت اصلی آموزش و پرورش در زمینه تربیت  ؛اي باشدباشد نه اینکه سلیقه

هاي تربیت اخالقی مورد نظر بزرگان و اخالقی در عصر ارتباطات ابتدا ادغام دیدگاه
گیري هر چه هاي مکتب اسالم به منظور بهرهکشور با یکدیگر و با آموزهمتفکران 

بیشتر از منابع و ذخایر عظیم اخالقی، و نیز تنظیم و تدوین اهداف، اصول و روشهاي 
تربیت اخالقی و سپس عملی کردن آنها در مدارس توسط مربیانی است که به 

در رویارویی با افکار  صورتی توانمند در عرصه تربیت اخالقی وارد شوند و
  . کنندهاي دینی و اخالقی را تبیین میگوناگون عقالنیت آموزه
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