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Second National Conference on Psychology and Educational Sciences 

 
 خواجه نصیرالدین طوسی و ابن سینابررسی دیدگاه تربیت اخالقی 

 4فرخنده نیک محمدی،3زهرا حدید چی، 2دکتر علیرضا فقیهی، 1زینب رویین تن

 

 چكیده

 و مربیان آراء شناخت مستلزم اخالقی خصوص تربیت به تربیت و تعلیم اهداف و روشها از آگاهی

های اخالقی خواجه هدف این مقاله بررسی دیدگا هاز این رو  .است اسالمی ویژه به بزرگ، فیلسوفان

نصیرالدین طوسی با ابن سینا است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این مقاله، کیفی از نوع تحلیلی، 

 با مرتبط تحقیقات و ها پژوهش و مقاالت مجالت، ها، نامه پایان ها، کتاب تحقیق شامل منابعاست. 

عبارت است از: شناسایی اهداف . بر این اساس مهمترین نتایج و دستاوردها این تحقیق موضوع می باشد

به اقتدا  تربیت اخالقی و اهداف آموزشی، شناسایی اصول تربیت اخالقی شامل ارزشمندی انسان،

ن اصول، روشهایی مانند پرهیز از همنشینی با بدان و دوری از شنیدن طبیعت طفل و... برای تحقق ای

 .حكایات آنان و...شناسایی شده است

 ابن سینا،تعلیم و تربیت، اخالقخواجه نصیرالدین طوسی، : ی کلیدیها واژه
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 او. کرد یاد مستقل موضوع یک عنوان به تربیت و تعلیم از که بود مسلمانی فیلسوف اولین سینا ابن اخالق تربیتی ابن سینا:

 زیبا. )ذهن پرورش از است عبارت که داندمی عقلی تربیت را آنها مهمترین اما کندمی توصیف را تربیت و تعلیم مختلف انواع

 که سیاستی نخستین: دارد تأکید آن اهمیت بر و داندمی نفس اصالح را تربیتی هدف اولین وی .(23ص ،1334 مفرد، کالم

 و السعاده رساله در سینا . ابن(11 ص ،1311 زنجانی، نجمی) اوست خود نفس سیاست کند آغاز آن به را انسان است سزاوار

ی  هاریاست و حسیلذات  به رسیدن از عبارت سعادت که کنندمی گمان برخی: گویدمی النفس جوهریه علی الحجج ذکر

 و نواقص با همگی زیرا نیست، سعادت حسی هایلذت از هیچكدام که داندمی باشد، تحقیق اهل که کسی ولی است، دنیوی

 خودش دلیل به و است مطلوب ذاتاً که است امری از عبارت حقیقی سعادت الرئیس، شیخ عقیده به  .است همراه نامالیمات

 است امری از برتر شود،می واقع مطلوب آن سبب به هم دیگر امور و است لذات با مطلوب آنچه است مسلم و شودمی گزینش

 راه به هدایت و است آن کسب دنبال هانسان  ب که است چیزی باالترین سعادت .شودمی طلب دیگر چیزهای دلیل به که

 بزرگ، سعادت. گردندمی رهنمون آن به که است غایاتی به ها هدایت شرافت که چرا هاست، هدایت باالترین نیز سعادت

 این به نیل برای رغبتشان و میل الهی حكمای و است ناچیز آن برابر در دیگر های مطلوب که «است اول حق به نزدیكی»

 اهل که گروهی سهابن سینا  نظر . از(212 ص ،1311 دیگران، و اعرافی. )است جسم سعادت به رسیدن از بیش سعادت،

 اند، تحصیلكرده را کمال ضد که کسانی: جاحدان -مهمالن و جاحدن،معرضان: از عبارتند بود خواهند عذاب در و اند شقاوت

 اکتساب از را آنها که اند یافته اشتغال امری به که آنان: معرضان -2 .هستند نفوس کمال منكر ماهیت نظر از حقیقت در که

 و اند نورزیده اشتغال علوم از یک هیچ کسب به که نفوسی: مهمالن -3 .است نبوده کمال ضد امر آن ولی ساخته، دور کمال

 و فردی بعد دو دارای را تربیت و تعلیم سینا . ابن(211 ص ،1311 ،دیگران و اعرافی. )کنندمی تنبلی و سستی کمال کسب در

-می اهداف بررسی به اینجا در و شودمی تقسیمی اجتماع و فردی اهداف دسته دو به نیز آن اهداف پس داندمی اجتماعی

 شكوفایینفس،  اصالح و تربیت و شناسی خودمرگ،  از پس و دنیا در سعادت به انسان فردی: وصول اهداف -الف .پردازیم

اشتغال،  از پس خانواده تشكیل و ازدواج برای آمادگیل، حال راه از درآمد و اشتغالفرد،  روحی نیازهای ارضایدراکات، ا و عقل

 اهداف -ب . هاست انسان در تفكر به عادت ایجاد( فردی تربیت) هدف مهمترین. (تدبیرمنزل) نفس عزت و کرامت احساس

 ص ،1334 مفرد، کالم زیبا) درجامعه عقالنی و صحیح معاشرتخانواده،  بنیان تقویت و پایداری جامعه، سعادت اجتماعی:

 اصالح برای خردمند دوست از استفاده او، اصالح برای فرد کامل شناخت :سینا ابن دیدگاه از اخالقی تربیت روشهای .(13

 .(1311 زنجانی، نجمی)دیگران با خود اخالق مقایسه ارشاد، و نصیحتنفس، 

 خواجه نصیر الدین طوسیجایگاه تربیت اخالقی 

 و کمال و سعادت به را انسان که است معینی های منش استقرار و ایجاد طوسی خواجه نظر از اخالقی تربیت اصلی هدف

 در گام اولین خواجه، دیدگاه از پس(. 24،ص1321طوسی،) رساندیم(  العالمین رب جوار به شدن نایل) سعادت مرتبه ترینالبا

 و کند اقدام آنح اصال برای نمیتواند هرگز نشناسد را خودس نف تا انسان که چرا است؛س نف شناخت هدف این به رسیدن راه

 که ؛کسی« ربه عرف فقد نفسه عرف من» :فرمودند( ع) جعفرصادق امام که روستاین از. بردارد گام اخالق بهبود جهت در

 فةمعر المعرفه لافض»: فرمودند( ع) علی تحضر نیز و( 13،ص1321مصطفوی،) است شناخته را خود خدای شناخت، را خود

 (.  331،ص1322 خوانساری، جمال آقا) بشناسد را خودنفس  انسان که است آن معرفت برترین ؛«نفسه نسانالا
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 و نهایی به معنی وضع تربیت و تعلیم در هدف. است تربیت و تعلیم اساسی و اصلی عناصر از یكی هدف: اهداف تربیتی

-میگ انجام تربیتی مناسب هایفعالیت آن، تحقق برای و است شده داده تشخیص سودمند آگاهانه، ورط به که است مطلوبی

 برای معیاریه ارائ. 3فرد در انگیزه ایجاد. 2تربیتی؛ هایفعالیت رهبری. 1: دارد کارکرد سه تربیتی هایهدف. یرد

 غایی اهداف یكی: صورت دو به طوسی خواجه نظر مورد تربیتی اهداف (.5 ص 1378 دانشگاه، و حوزه پژوهشكده)ارزیابی

 اولیه اهداف از سازی: یكی الف. زمینه.1: الف. اهداف تأدیبی. استح طر قابل تربیت و تعلیم بهط مربو اهداف دیگری و واسطی

 تفهیمی و تعلیمی هایهدف برای سازی زمینه نقش که طوسی، نصیرالدین خواجه دیدگاه ازک کود اخالقی تربیت اصلی و

 بعدک کود اخالقی تربیت زمان طوسی، خواجه نظر به. داد انجام باید کودکان تأدیب برای که است هاییآموزش مجموعه دارد،

: شود پرداخته او اخالقی تربیت و تأدیب به باید گردد، تباهک کود اخالق اینكه از قبل است معتقد وی. است شیردهی دوره از

 مستعدک کود چه. گیرد فرا تباه اخالق آنكه از پیشتر شد باید مشغول او اخالق ریاضت و تأدیب به شود تمام او رضاع چون و

 بود او طبیعت در که حاجتی و نقصانی سبب به کند بیشتر میل ذمیمهاخالق  به و بود

ک کود اخالقی تربیت ساز زمینه و هدف اولین» حیا قوه الف. پرورش قوه حیا: پرورش-2 (.114و115،ص1374همایی،) .

ک کود در عقالنی یا قهطنا قوه از قوه اولین عنوان به زیرا بست؛ کار به کودکان در قوه این پرورش در زیادی اهتمام باید و است

 که تمییز قوت آثار از چیزی اول و. است انسان یریپذ تربیت بر دلیل خود ای قوه چنین ظهور خواجه نظر از. ظاهرمیشود

 وقاحت و دارد افكنده پیش در سر اوقات بیشتر و بود غالب او بر حیا اگر کرد باید نگاه پس بود؛ حیا شود ظاهرک درکود

 به عنایت بود، چنین چون و بود تأدب جمیلنایلواینعالمتاستعداد به و است محترز یحقب  اوازس نف چه بود؛ نجابت دلیل ننماید،

الف. ایجاد ویژگیهای -3. (222ص ،1360طوسی،) نداد رخصتک الوتر هم وا داشت باید تربیتش حسن به اهتمام و تأدیب

 همنشینی بهک کود ترغیب دارد، خاصی توجه بدان خواجه که تأدیب، مرحله در اخالقی تربیت هایهدف از دیگر خوب: یكی

 هایسرمشق از و است سادهک کودس نف زیرا است، نیک هایویژگی ایجاد منظور به بدان با همنشینی از جلوگیری و نیكان با

 مجالست که اضداد، مخالطت از را او که بود آن تأدیب از چیزی اول و «.یردذپ-یم تأثیر سریع خود نالهمسا بویژه و محیطی

 خود اقران از صورت قبول و باشد سادهک کودس نف چه دارند؛ نگاه بود، او طبع افساد مقتضی ایشان مالعبت و

 ضمن وسیط : خواجه الف. حفظ کرامت و حرمت نفس کودک، معلم و بزرگترها- 4(. 115ص ، 1374همایی،)زودترکند

 رعایت طفولیت، دوران درک کود اخالق گیری درشكل معلم و بزرگترها مالیم( اخذهمؤ) تنبیه و تشویق تربیتی نقش به اشاره

 و معلم و خودس نف برحرمت .استک کود آموزش ولسئم که کندمی گوشزد را کسی هر و معلم ،ککودنفس  حرمت و کرامت

(. 226،ص1360طوسی،) باشند ترمحتاج آداب بدین بزرگان و فرزندان و کنند تحریص رسد بزگتر او از سن به کهس ک هر

ض فرای و هاسنت آموزش به باید ابتدا تعلیمی مرحله در که است باور این بر طوسی خواجه: تعلیمیاهداف آموزشی یا ب(. 

 جوانان، و نوآموزان به اخالقی غیر کارهای آموزش که چرا پرداخت؛ کودکان به خالق علما کلی طور به و شعر آموختن دینی،

 و محاسن و کنند آغاز او تعلیمپس . آموخت آنها به را نظری حكمت بهط مربو علوم دیگر آن ازس پ و کندمی فاسد را آنها

 سخیف، اشعار از و باشند آموخته او در که شود معانی آن مؤکد تا کنندحفظ  را او بود ناطق شریف ادب به که اشعار و اخبار

 گویندکه و پندارند ازظرافت آنظ حف جماعتی که بدان و فرمایند احتراز بود، مشتمل خمر شرب و عشق و غزل کرذ بر که

ج(. (.118و119: 1374همایی،) بودث احَدا مفسد اشعار این الثام چه ننمایند؛ التفات کرد،د بای اکتساب بدان طبع رقت

اساسی  کودکان و نوجوانان نقش ساز خود و اخالقی تربیت در فهم قوه پرورش که است معتقد طوسی خواجه: اهداف تفهیمی
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 را دیگرانض اغرا که است رسیده فهم وک در از ایمرحله به فرد که پرداخت قوه این پرورش به باید وی هنگامی به نظر. دارد

 رشد با فرد. فهماندمی متربی به را اخالقی کارهای دلیل ل،الاستد و منطق با مرحله این در مربی دیگر عبارت به یابد؛می در

 یابدمی در است، داده انجام و آموخته عادت و تقلید با آغاز در را هچآن دلیل اخالقی بصیرت و بینش نیز و خود فهم و عقل قوه

 (.  227: 1360طوسی،)

 اصول و روشهای تربیت اخالقی

 است موجودی شده، آن واجد که قدسیس نف دلیل به انسان اصل، اینس اسا برندی انسان: اصل اول: شرافت، کرامت و ارزشم

 و کرامتظ حف به مربی ،ساسا این بر. (23،ص1321طوسی،) است شده فراوان هایاشاره به آن و روایات آیات ارزشمند که در

استفاده از تشویق و الف( :  از است عبارت کند کمک اصل این تحقق به تواندمی که هاییروش. دارد توجه متربی ارزشمندی

-های فردی دانشتوجه به تفاوتد(  .پوشیروش تغافل و چشم. ج( روش محبت و کرامت. ب( شده و هدفدار تنبیه کنترل

اصل چهارم: محور بودن . اصل سوم: غلبه قوه عاقله بر قوای دیگر. اصل دوم: اصل اقتدا به طبیعت طفل. آموزان

شناسی و درمان )همانندی علم  اصل پنجم: تقدم تشخیص بر سبب .خواهی(شریعت)همسویی با فطرت خداجویی و دین

 : جامعیتهشتماصل . م: استمرار و مداومتفتاصل ه. : تقدم تخلیه بر تحلیهاصل ششم. اخالق با علم طب(

 گیری  نتیجه

 نفسانی قوای یبذته نتیجه در که است سعادت به فرد رساندن اخالقی، تربیت نهایی هدف و غایت خواجه، نظر از

 از ـ عدالت و علم شجاعت، عفت، چهارگانه ایلضف ایجاد. شودمی حاصل آنها میان در اعتدال ایجاد و(  نطق و بیضشهوی،غ)

 بیشتر همانند هاروش زمینه در همچنین. رودمی شمار به طوسی الدین نصیر خواجه نگاه از اخالقی تربیت اصلی هایهدف

 مراحل به توجه زمینه این در. داندمی اخالقی تربیت راه ترینعمده کودکی دوران در بویژه را( دادن عادت) اسالمی دانشمندان

 اخالقی سازی خود مختلف هایشیوه و اخالق یبذته به انبیمتر سن افزایش با. است اساسی و مهم وی نظر از اخالقی تربیت

 زمینه در خواجه که است اهمیتی توجه، قابل نكته. دارد زیادی تأکید عقالنی هایروش کلی طور به و اخالقی ریاضت راه از

 و استعداد حسب به باید هرکسی است باور این بر اصل این به توجه با وی. است قائل فردی هایتفاوت به اخالقی پرورش

 کودکان، دادن عادت طریق از اخالقی تربیت بر طوسی خواجه تأکید اینكه به توجه با. گیرد قرار تربیت تحت خود هایتوانایی

 عادات و دریابد عقل نیروی با را کارها دلیل خود سن، افزایش با باید فرد که است معتقد وی نیست، کورانه کور تقلید تنها

 هایدیدگاه و اطالعات مبادله که ارتباطات، عصر در گرفتن قرار با همچنین گیرد؛ کار به آگاهانه را کودکی در شده آموخته

 و اخالق دین، اعتبارحجیت و  در فراوان تردیدهای و هاسؤال بروز تواندمی آن حاصل و یردذپمی صورت آسانی به مختلف

 در. گیرد خود به عقالنی چهره دیگر، زمان هر از بیش عصر، این در اخالقی تربیت شودمی پیشنهاد باشد، اخالقی کارهای

 که آوردمی دوام هنگامی اخالقی تربیت از گفتن سخن و ورزی دین تردیدها، و سؤالها از عظیمی حجم با و وضعیتی چنین

 در اخالقی تربیت زمینه در پرورش و آموزش اصلی رسالت اذل باشد؛ ایسلیقه كهنای نه باشد داشته للمد و موجه موجودیتی

 اسالم مكتب های آموزه با و یكدیگر با کشور متفكران و بزرگان نظر مورد اخالقی تربیت هایدیدگاه ادغام ابتدا ارتباطات عصر

 تربیت هایروش و اصول اهداف، تدوین و تنظیم نیز و اخالقی، عظیم خایرذ و منابع از بیشتر چه هر گیریبهره منظور به

 و شوند وارد اخالقی تربیت عرصه در توانمند صورتی به که است بیانیمرط توسس مدار در آنها کردن عملیپس س و اخالقی
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 اخالقی تربیت اهداف در هاشباهت دیگر ازکنند. می تبیین را اخالقی و دینی هایآموزه عقالنیت گوناگون افكار با رویارویی در

 اخالقی تربیت روش رد تواندمی که هاییشباهت از. است اخالقی فضائل وکسب رویمیانه و اعتدال کسب فیلسوف دو این

 خواجه در مراحل تربیت، مشابه ابوعلى سینا نظر داده است.دیده شود 

                         منابع:                                                                                                                       

                 روز.                             فكر انتشاراتتهران: . یثربی یحیی سیدی ترجمه. نجات الهیات(. 1311) سینا ابن

 ت.              سم انتشارت :تهران.آن مبانی و تربیت و تعلیم در مسلمان دانشمندان آراء(. 1311) دیگران و علیرضا اعرافی،

 ملی کمیسیون انتشارات :تهران. ایران در سینا ابن یهزاره هایسخنرانی و مقاالت مجموعه(. 1331) محمد خوانساری،

 .  یونسكو

طوسی، خواجه .  تفرش دانشگاه انتشارات: تفرش .اسالم و آموزشی لیبرالیسم فلسفی مكتب(. 1334)فاطمه مفرد، کالم زیبا

 :تهران. منزل تدبیر و سینا ابن(. 1311)محمد زنجانی، نجمی: انتشارات دانشگاه.   اخالق محتشمی. تهران (.1321الدین) رینص

 هما. منتخب اخالق ناصری. تهران: نشر (. 1314)الدین همایی، جالل شر.نا نشریات مجمع انتشارات
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