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 1بررسی آراء تربیتی ابن سینا درخصوص اهداف تعلیم وتربیت

 2اسالم غفاري

 

 چکیده:

اسنادی انجام شده است.یافته ها در اینن  -این مقاله باهدف بررسی اهداف تعلیم وتربیت ابن سینا وباروش تحلیلی

مندان مسلمان در باره تعلنیم و  نشاولین کسی است که در میان دا ابن سینااین شکل مطرح شده است:بررسی به 

هدف تعلنیم و تربینت ان نظنر    و تعلیم و تربیت را به صورت جامع تر نگریسته است .تربیت اظهار نظر کرده است 

یت پیشه و هنر هدف او تشکیل شخصن عبارتند ان: ایمان، اخالق نیکو، عبادات پسندیده، تندرستی، سواد، ایشان 

) اخالق( و به دنبال آن آمادگی فرد برای نندگی در اجتماع ان طریق شغلی که کامل ان حیث جسمی، عقلی و منش

که تعلیم و تربیت باید شنهروند را   ابن سینا بیشتر عقیده دارددهایش انتخاب می نماید. می باشد.براساس استعدا

ابنن سنینا   چون اجتماع به عقیده کند آماده نماید.تواند در ساختار اجتماعی شرکت برای شغلی که ان طریق آن ب

ه و براساس تخصص هر شخص در یک شغل یا حرفه و براساس مبادلنه دو جانبن  « تعاون» کامالً براساس همکاری و

ه برای یک و ان لحاظ جسمی و عقلی سالم و آماد) پرورش یک تبعه درستکار .خدمت افراد جامعه ساخته می شود

منظر ابن سنینا در نینر چتنر هندف     دادند که اهداف آمونش و پرورش اننتایج بررسی نشان (کار فکری یا عملی 

عاطفی و نهایی سعادت واقعی یعنی قرب الهی شامل رشد کلنی فنرد ینا تربینت تمنامی ابعناد وجنودی انسنان)        

منی  «( اندواج و تشکیل خنانواده  ،غالکسب و اشت» هنری و اجتماعیعقلی،علمی،جسمی، اخالقی،ایمانی،عبادی،

 باشد.

 واژگان کلیدی : آراء تربیتی ، ابن سینا ، اهداف آمونش و پرورش ، تربیت شخصیت کامل

 

                                                           

 info@icmeh.orgارشد کارشناسی از پايان نامه مسترج -1
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 مقدمه:

سده دهم و یاندهم میالدی( اولین کسی است که در  هجری شیخ الرئیس ابوعلی سینا ) در قرون چهارم و پنجم

تعلیم و تربیت را بصورت جامع نگریسته و میان دانشمندان مسلمان درباره تعلیم و تربیت اظهار نظر کرده است 

با توجه به آراء تربیتی این فیلسوف ، پزشک و مربی برجسته می توان گفت که ماهیت تعلیم وتربیت ان نظر  است.

برنامه ریزی و فعالیت جامعه و فرد در جهت سالمت خانواده، رشد کودک و تدبیر شوون است ان : وی عبارت 

 .(282، ص  1711.)دفتر همکاری حونه ودانشگاه ، ول انسان به سعادت در دنیا و پس ان مرگصاجتماعی برای و

قلی ، اخالقی و به دنبال آن اهداف آمونش و پرورش ان نظر ابن سینا شامل رشد کلی فرد ان قبیل رشد جسمی و ع

آمادگی فرد برای نندگی در اجتماع ان طریق شغلی که بر اساس استعدادهایش انتخاب می نماید می باشد . 

 (.112،ص1771)صدیق،

هدف ابن سینا منحصراً رشدعقالنی و اندوختن دانش نیست ، همچنین توجه خود را تنها وقف جنبه های اخالقی 

کامل ان حیث جسمی، عقلی و منش است او کار تعلیم و تربیت را  7تشکیل شخصیتنمی کند بلکه هدف او 

محدود به ساختن یک شهروند کامل نمی کند بلکه بیشتر عقیده دارد که تعلیم و تربیت باید شهروند را برای 

 .(18،ص1771شغلی که ان طریق آن بتواند در ساختار اجتماعی شرکت کند آماده نماید . )برکشلی،

می توانیم بگوییم که اهداف آمونش و پرورش انمنظر ابن سینا در نیر چتر هدف نهایی سعادت واقعی یعنی پس 

علمی،هنری  اخالقی،ایمانی،عبادی، جسمی، عقلی، عاطفی و مینه های مختلفنقرب الهی شامل رشد کلی فرد در 

  اندواج و تشکیل خانواده( می باشد. ،و اجتماعی)کسب و اشتغال

اهداف تربیت باید گفت که ابن سینا تعلیم و تربیت را راهی برای رسیدن به سعادت و در نهایت به در مورد 

خداوند و شناخت حقیقت می داند و در راستای این اعتقاد ارنش تجربه در علم را نیز مهم بیان می کند و تربیت 

 را فعالیتی مقدس می داند که انسان به شدت به آن محتاج است.

هدف اهداف تعلیم و تربیت می باشد که با  در خصوصآرای تربیتی ابن سینا بررسی  ، انتخابی این تحقیقموضوع 

باشد که مورد اسنادی صورت می گیرد  -و با روش تحلیلی ایشانتبیین آرای تعلیم و تربیت مطلوب ان نظر 

                                                           
 (402،ص9731منظور از شخصیت ، ترکیبی از صفات ظاهر و باطن آدمی است که اورا بصورت شاخص در می آورد)مجموعه مقاالت، . 3 
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نظام آمونشی کنونی به پیشرفت  استفاده دست اندر کاران امر تعلیم و تربیت قرار گیرد و دستاوردهای آن در

تعلیم وتربیت کمک کند.تا نسل جدید با اهداف جامع ، سالم و صحیح تربیتی بطور سالم )جسمی و روحی ( 

پرورش یابند وبه سوی اهداف عالی تربیتی سعادت واقعی یعنی قرب الهی )تخلق به اخالق الهی و خلیفه خدا در 

 نمین( حرکت نمایند.

 

 

 متن اصلی:

شایسته است که نظر ابن سینا با سایردانشمندان و دیدگاه دین اسالم روشن گردد بعد به طور مفصل بنه اهنداف   

ارسنطو  » تربیتی ایشان پرداخته شود اهداف تربیت ان نظر ارسطو، ابن سینا، غزالی، ابن مسکویه و محمند قطنب   

هدف تربیت این است که انسان را بنه مرحلنه   عقیده داشت که انسان دارای قوای نباتی، حیوانی و عقالنی است و 

، اخالق نیکو، تندرستی، سواد، هنر و پیشه می دانسنت.  . 4ابن سینا هدف تربیت را ایجاد ایمان«.» عقالنی برساند

ابن مسکویه هندف  « به عقیده غزالی هدف ان تربیت، تأمین سعادت دین و دنیا و تسلط بر نفس و تهذیب آن است.

                                                           
را در بهداشات  دینای   خوشبختی است و ایمان راه رسیدن به این سعادت است. بسیاری از روانشناسان، نقش ایماان آرزوی انسان نیل به سعادت و . 4 

 روانی و درمان نارحتیهای روحی و روانی آدمی ، بسیار موثر و کار آمد می دانند.

ی و روحی، نظیر غم و شادی و امید، از طریا  علام   ری است معنوی و حالتی روحی که جایگاه آن قلب آدمی است. شناخت واقعی امور معنوایمان، ام

 حضوری میسر است.

و از ریشه اًمًنً ) امنیت یافتن( است که به معنای جایگیر شدن اعتقاد در قلب، یا تصدی  چیزی با اطمینان و نیز وثوق به چیازی   صدر باب افعالایمان م

 یا کسی است و در هر دو معنا، مفهوم ایمنی در کار است.

 و اقرار زبانی و عمل به ارکان و اعضاست. قلبی ظر امام رضا)ع( : ایمان، تصدی در ن

مای خوانناد. وا ه ایماان در    « ماومن  » ایمان ناام دارد و شاخص دارناده ایماان را      ،از معنای لغوی بر می آید که اعتقاد و تصدی  قلبی به چیز یا کسی

صدی  قلبی به خدا، روز قیامت، کتب آسمانی، مالئکه و پیامبران و به تعبیری امور غیب اسات  اصطالح به معنای خاصی مورد نظر است و آن اعتقاد و ت

 (92-91، ص 9731می گویند.) سبحانی، « ن ممو» و کسی را که به همه این امور تصدی  و اعتقاد قلبی دارد و در عمل نیز به آنها پای بند است، 

، ولی در مسیحیت، انسان باید نخست ایمان بیاورد تا بفهمد نه اینکاه نخسات بفهماد و سایم ایماان      سالم، ایمان مبتنی بر شناخت و معرفت استدر ا

 (91بیاورد.) همان، ص 
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به نظر قطب، پرورش روان و خرد و بدن جنزء  «. » حق و درک سعادت و نیبایی قلمداد می کند تربیت را وصول به

« انسنان  » اهداف تربیت اسالمی است و این سه همگی موجودی یگانه و آمیخته به هم و پیوسنته ای را بنه ننام    

« ) ته عمل می کنند. تشکیل می دهند و این سه بعد انسان در نندگی خارجی وی به صورت یک واحد به هم پیوس

 (99 -111،ص 1787ساعی،

هدف تعلیم و تربیت در اسالم، رضای خدا و تقرب به ذات اوست. هدف، اخالص و نزدیک شدن به کانون الیتنناهی  

هستی است که با فزونی و استکمال در ایمان و علم و حیات و اراده و اندیشه و خالقیت و نظم و نسنق در ننندگی   

خواهد بود. هدف رشد دادن انسان در جهت حرکت به سوی اهلل است، بدان سان که درنهایت ان همراه و هماهنگ 

مقام و مرتبه مخلص شدن در گذرد و به مرتبه ای ارتقا یابد که خداوند نیز با عناینات و الطناف خاصنه خنود او را     

نشهای غیر الهی کمتنرین تنأریر   خالص گرداند و مخلص کند تا جائیکه فرد به مصونیت کامل برسد و جاذبه ها و ار

 (98،صهمانسویی بر جسم و جان او نگذرد.)

، هدایت انسانها به سوی کمال مطلق است با تکیه بر فراهم نمودن نمینه های رشند  5هدف ان تعلیم و تربیت قرآنی

ونون و و خالقیت در جهت تکامل است. انسان صالح که میوه نظام تعلیم و تربیت قرآنی است دارای شخصیتی من 

 هماهنگ است که در مسیر نندگی تکاملی ان عزمی راسخ برخوردار می باشد.

                                                           
خدا  پرستش خدا، هدف اساسی تربیتی است. خداوند، جهان را آفرید که انسان را در آن بیافریند و هدف از آفرینش انسان در بدو امر عبادت کردن. 5 

 «نیافردیم جن و انم را مگر برای اینکه مرا عبادت کنند» اید: وًما خًلًقًتُ الجِن ًًَّ واالِنمَ ااِلًَّ لِیَعبُدونِ یعنی است که می فرم

د. داود پیامبر )ع( در مناجات خود نهستی پوشانید تا هستی او را بدانند و خدایی او را بشناس ، کائنات را به وجود آورد و جامعخداوند صاحب جالل

 خدایا ذات بی زوال تو از همه مستفنی و بی نیاز است و نه بیاری کسی نیاز داری و نه کسی می تواند تو را یاری کند، حکمت تو در آفرینشگفت: 

بودم، دوست داشتم که مرا من گنجی نهان » ف ا حَبَتُ ا ن اُعر فَ، ف خ ل قتُ الخ ل   لِک ی اُعر فَ یعنی  د ای دادو، کُنتُ ک نزاً مِخفًَّیاًاین خلقت چیست؟ ندا آم

یعنی دوست داشتنم که مرا بشناسند نشان می دهد که بنای شناخت و معرفت بر « ف ا حَبَتُ ا ن اُعر فَ » و جمله « بشناسند، خل  را آفریدم تا شناخته شوم

خداوند ایشان دوست داشته باشد که  محبت قرار دارد و هر جا که محبت است، معرفت است و در هر جا محبت نیست، معرفت نیست. بعبارت دیگر

آفریده و چون دوستی، یکطرفه نیست و محبت دو سر دارد، راه معرفت و شناخت که منجر به محبت خدا می شود، عبادت است و انسان با عبادت، 

 جه خود مخلوق است: وخدا را می شناسد و فایده عبادت و آفرینش هم مت

 بلکه تا بر بندگان جودی کنم)مثنوی(                  من نکردم خل  تا سودی کنم          

 (909 -904،ص9737)ساعی، 
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این فرد در فرایند عملی و در برخوردهای نندگی، منشی صادقانه دارد و همواره بر اساس راستی و نیکنی ننندگی   

هدایت خنود و   می کند چنین شخصیتی مقرب درگاه الهی و سرشار ان ایمان است. به طوری که می تواند رهبری و

 (98-99،ص 1782دیگران را به عهده بگیرد.)سرمدی، 

در فلسفه اسالم هدف اصلی ان تکوین، معرفت خدا ان راه معرفت نفس است، هرکس ابتدا باید خود را بشناسد تنا  

بتواند حقایق دیگری پی برد . حقیقت عبارت است ان احساس واقعیت خارجی که خود موجودیت خارجی داشنته  

انسان عالم صغیر است و نمونه ای است ان عالم کبیر، کلیه موجودات که در عالم کبیر محقنق انند در عنالم     باشد.

 صغیر که انسان باشد منطوی هستند . 

   9اَتَزعَمُ اَنَّکَ جِرمٌ صَغیر       وفَیکَ انطَوَی اَلعالَمُ االَکبَر»

 «حالیکه در وجود تو عالم بزرگی پیچیده است.  ) ای انسان ( آیا خیال می کنی که موجود کوچکی هستی؟! در

 هدف ان خلقت درک حقیقت است و درک حقیقت بدون درک نفس امکان ندارد.

 1هدف ان آمونش و پرورش اتصال نفس است به عقل فعال، کمال نفس شخص است که موجب کمال واقعی است.

راه علم نفس بمرتبتنی ناینل شنود کنه عقنل       هر گاه انسان در مرتبت علم و عمل به کمال ممکن خود برسد و ان

این وظیفه آمونش و پرورش اسنت کنه    8مستفاد شود و به عقل فعال متصل گردد، خلیفه اهلل فی االرض می شود. 

                                                                                                                                                                                     
، طبیعت و نتیجتاً ذات ح  تعالی قرار داده است و تربیت یافتگان این مکتب در هر عملی که در ارتباط با هاسالم هدف تربیت را شناخت خود، جامع

تباط با ذات ح  می نگرد و هیچ چیز برایش بت نمی شود. او فقط عبودیت و بندگی خدا را خود، جامعه و طبیعت انجام می دهد همه را یکجا در ار

 (431-433،ص9732می پذیرد.)ابراهیم زاده،

 
 . دیوان منسوب به حضرت علی )ع(. 1

فقد عرف ربه )کسیکه خودش را . علی )ع( فرمود: افضل المعرفه االنسان لنفسه)برترین شناسائی ، معرفت انسان بر نفم خود است(، من عرف نفسه  3

مار   بشناسد، خدایش را شناخته است( اعظم الجهل جهل االنسان امر نفسه )بزرگترین جهالت، جهالت انسان بر خویشتن است(، افضل الفضل معرفاه ال 

عاقل شد، و کسیکه نسبت  نفسه ) برترین فضیلت شناسائی مرد است خویشتن را(، من عرف نفسه عقل و من جهلها ضل ) کسیکه خودش را شناخت،

جهالت ورزید، گمراه شد(، من عرف نفسه فقد انتهی الی غایه کل معرفه و علم ) کسیکه خود را بشناساد، براساتی، باه آخارین      -شناخت نفم -به آن

 (21، ص9711. )عزتی،301 -113 -911 -931مرتبه معرفت و علم رسیده است( مراجعه شود به غررالحکم ص 
 )همان(این مطلب رجوع شود به کتب غزالی مخصوصا کتابهای زیر: احیا  العلوم، فاتحه العلوم و میزان العمل. . برای تفصیل 3
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انسان را ان مرحله حیوانی به مرحله انسان کامل برساند. انسان ترکیبی است ان جسنم و جنان و عقنل و هندف ان     

است برای تقویت جان و عقل. در قرآن نیز علت ارسال رسل و انزال کتب) آمنونش  آمونش و پرورش تربیت جسم 

و هدف ارتقاء « : آنان را پاک می گرداند و تعلیم مینماید 9( تزکیه و تعلیم انسان بیان شده است: یُزَکیهِم و یُعَل ِّمُهُم

سان در بادی امر مخلنوق ان عناصنر و   انسان است ان مرتبت ادنی به مرتبت اعالی انسانیت. ارسطو معتقد بود که ان

ارکانی است که انسان طبیعی است. پس ان این مرحله انسان نفسی است که واسطه است مینان انسنان طبیعنی و    

انسان عقلی) عالیترین انسان(. انسان عقلی باالترین نوع انسان است و هدف اصلی ان آمونش آنست که انسنان ان  

عالی انسانیت برسد. این نظریه مورد توجه اکثر فالسفه اسالم قنرار گرفنت. ابنن    مرحله ادنای انسانیت به مرتبت 

 سینا و غرالی ان متقدمین و میرداماد و مالصدرا ان متأخرین فالسفه اسالم نیز آنرا پذیرفته اند.

پس ان رشد و پرورش عقنل هندف آمنونش اسنالمی عبارتسنت ان ایجناد حنس مسندولیت فنردی، انسنانی و           

 (15-11، ص 1799تی،اجتماعی.)عز

ابن سینا همچون فیلسوفان مسلمان ، مباحث تربیتی را در بخش حکمت عملی جای می دهد وی حکمت عملی را 

 به سه نوع تقسیم می نماید :  

 علم اخالق که تنظیم روابط شخصی فرد را بر عهده دارد .   -1

 تدبیر منزل که تنظیم روابط فرد در محیط خانواده است .   -2

 (1،ص1771م سیاست که تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی در جامعه را در بر می گیرد. ) اقبال ، عل -7

همچنین به نظر ابن سینا خانواده ان آغان تا انجام باید به گونه ای باشد که بتواند فرنندانی شایسنته و مفیند را بنه    

ه و تدبیر خانواده ، همه جا به محصنول اینن   جامعه ارائه دهد و ابن سینا در بیان اهداف اندواج، اوصاف نن شایست

اندواج توجه دارد و تربیت فرنندان را مدنظر قرار می دهد. وی به نقش و رسالت مدبران امور مدینه و اهمیت سنن 

 اجتماعی در تحقق این اهداف آگاه است و می گوید: 

                                                           
 4سوره جمعه آیه .  9
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« د ؛ مادر در امور خاص و پندر در مخنارج   باید درباره فرنند سنت شود که پدر و مادر تربیت او را به عهده گیرن» 

 (291، ص  1711)دفتر همکاری حونه و دانشگاه ، 

در اینجا بهتر است نظر ابن سینا در مورد کودک روشن شود و بعد هدف را مشخص کرده و برای آن برنامنه رینزی   

منی گویندننان بناردار بایند ان     نماییم. ان نظر ابن سینا کودک را باید ان دوران جنینی پرورش داد و در این منورد  

تنشهای عصبی و جسمی به شدت بپرهیزند نیرا ارر نامطلوب بر جنین دارد همچنین در بخش تربیت کودک چهار 

فصل می گشاید که به ترتیب ان نگهداری نوناد هنگام تولند ،آداب شنیر دادن و تغذینه ننوناد و انتخناب داینه،       

تربیت خردسال صحبت می کند و آنگاه درباره تربیت جسمانی کودکنان   بیماریهای کودکان و باالخره ان پرورش و

 (.751-795، ص1791که به سن بلوغ می رسند. به تفصیل سخن می گوید.)ابن سینا، 

ابن سینا کودک را موجودی آناد و فعال می داند که باید در تربیت او دقت کافی انجام گیرد و باید اسنتعداد هنا و   

 (.119ه ، ص 1111ان وظایف مربی کودک می داند)ابن سینا،   را اخت و این امرتوانائیهای او را شن

ابن سینا برای تربیت کودک مراحلی را همگام با مراحل رشد عنوان کرده و هر مرحله را ان نیربنای مرحلنه بعندی   

رفاقت آنهنا بنا    می داند و به نقش مهم مدرسه در فرایند اجتماعی شدن به علت ارتباط کودک با همساالن خود و

هم تأکید می کندو این امر را اجتماعی شدن کودک می نامد. ابن سنینا ان آمنونش موسنیقی و ورنش کودکنان و     

نوجوانان سخن گفته است وبر ورنش تأکید بسیار داردو آن را موجب سالمت بدن و بنی نینانی ان اسنتعمال دارو    

 (799،ص1791دانسته اند.)ابن سینا، 

برنامنه   -2اعتندال در رفتنار و اخنالق     -1سینا در مورد پرورش صحیح خردساالن عبارتنند ان:  چهار توصیه ابن 

 -1سالگی بنه مدرسنه بنرود و در تعلنیم اجبنار نباشند        9در سن  -7صحیح غذایی و خواب و استحمام معتدل 

 .(795نوشیدنی های سالم بنوشد)همان منبع،ص 

هدف ابن سینا این است که کودک ، مراحل تربیتی را به نحو احسن ، به طور کامل و با موفقیت با کمک والدین ، 

تربیت کودک مراحل مینه نمعلمان و اساتید طی کند تا به اهداف عالی تربیتی برسد . به همین دلیل ابن سینا در 

ژه در نظر گرفته است. بدين ترتیب يکی از اصول و براي هر کدام از مراحل برنامه اي ويرشد وی توجه کرده 
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تربیتی در نظر وي ، آن است که برنامه ريزي آموزشی و تربیتی بايد بر اساس مراحل رشد صورت گیرد. 

 مراحل تعلیم و تربیت و برنامه درسی که بر اساس مراحل رشد کودک استوار است به شرح ذيل است:

 الف( پیش ان آمونش : 

سال: ابوعلی سینا در اين مرحله عالقمند به رشد حسی و حرکتی کودک و آموزش عاطفی و  6کودکان زير 

اخالقی اوست ما از هرگونه روشهاي خاصی که در اين مرحله بوعلی سینا به آن اشاره کرده اطالع نداريم، 

حرکتی جدا از ورزشهاي جسمانی و موسیقی، جز موردي که براي رشد کودک و پیشرفت فیزيکی و بدنی و 

در نظر گرفته، بطوريکه او بايد عادات ذهنی و اخالقی را کسب کند و ديگر موارد را براي تصفیه احساسات 

 (83؛ ص1834)رياضی، خود و ارتقاء عواطف به کار گیرد. .

ابن سینا مرحله اول رشد کودک را از آغاز تولد تا حدود شش سالگی می داند که در اين مرحله به دو دوره 

رگی) تا دوسالگی( و پس از شیرخوارگی) پس از دو سالگی( پرداخته است وي درباره وظايف پدر شیرخوا

 ومادر در اين مرحله سخنانی دارد.

از حقوق پدر ومادر بر فرزندان آن است که نام نیکی بر وي نهند ، نامی که از نظر دينی و  نامگذاری :

 اجتماعی پسنديده باشد.:

اين مرحله به روشهاي تربیت جسمی کودک و مراقبتهاي الزم در دوران  ابن سینا در شیرخوارگی :

شیرخوارگی و طفولیت اشاره می کند که از جمله توصیه هاي پزشکی وي آن است که کودک بايد از شیر 

 مادر ارتزاق کند.

پیش از  در اين مرحله هنگامی که کودک از شیرگرفته شد بايد تأديب و تربیت اخالقی او آغاز شود تأدیب:

آنکه اخالق نکوهیده و عادات ناپسند بر او هجوم آورد. در اين مرحله ابن سینا عالقه مند به آموزش ويژه اي 
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نیست اما عالقمند به ايجاد يک دوران کودکی شاد با توجه به سالمت فیزيکی ، فکري و اخالقی است . 

 بنابراين او در اينجا بر سه کار آموزشی تمرکز می کند:

القیات بچه ) رفتار اخالقی( و نگهداري او دور از هر نوع نفوذ زيانبخش که ممکن است روح و رفتار اخ -1

 اخالقیش را تحت تأثیر قرار دهد.

رشد بدن و تحرک با توجه به احتیاج بچه به بازي و ورزش ، بازي در اين مرحله بخش ضروري زندگی را  -2

) ابن سینا ، حرکتی و فیزيکی مختلفی را به دست می آورد. تشکیل می دهد  زيرا به وسیله آن مهارتهاي 

 (151، ص 1861

رشد رغبت ها و رفتار : ابن سینا در اين مرحله عالقمند به پرورش کودک با موسیقی بوده و گوش دادن  -8

) برکشلی ، به آن را براي بچه الزم می دانست. اين عمل موجب پرورش ذوق و استعداد کودک می گردد. 

 (64، ص 1884

ابن سینا به انواع بازيها در اين دوره اهمیت زيادي می دهد او نقش ورزش را در تعلیم و تربیت و ضرورت 

زمانی آن را در زندگی بچه ذکر کرده و تغییر نوع ورزش را بر اساس سن و توانايی کودک بیان می کند  زيرا 

تواند خیلی سخت بوده و قدرت بدنی زيادي بطلبد ورزش ممکن است از لحاظ مقدار ، کم يا زياد باشد. می 

و می تواند حزيی، سريع يا آهسته باشد و يا سرعت و قوت را با هم بخواهد و يا ممکن است آرامش دهنده 

( و 153، ص 1861) ابن سینا ، باشد و هر يک از انواع ورزشها زمان و ضرورت ويژه خود را در زندگی کودک دارد. 

 (83،ص1834نیز)رياضی،

اما بوعلی سینا در اين سطح از آموزش نگران بازي و ورزش است همینطور که نگران آموزش موسیقی است. 

می دانیم که بوعلی در اين هنر ماهر بود، هم به عنوان آهنگساز و هم به عنوان نوازنده، بنابراين اين جزو 

س تمجید و دلخوشی را که قابلیت و ظرفیت يک متخصص است که احساسات شادي، لذت، خلوص و احسا

موسیقی در کودک ايجاد می کند و همینطور روشی که کودک می تواند يادبگیرد که چگونه هماهنگی و 
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ناسازگاري صداي زير و بم و چگونگی پیدايش آنها را درک کنند. ابوعلی سینا به تفصیل در مورد موسیقی، 

 (83-41، ص1834)رياضی، کند. ترکیبات و وزن آن و همینطور وسايل بکار رفته صحبت می

بنابراين ورزش و موسیقی مهمترين اجزاي روش آموزشی در اين مرحله است اين دو روش آموزش کودک را 

 سالگی شروع می شود آماده می کند . 6براي آموزش ابتدايی سازمان يافته مرحله بعدي که در سن 

 سالگی( 11تا  9ب( آمونش ابتدایی: )

از می شود که مفاصل کودک رشد يافته و کودک داراي آمادگی زبانی و شنوايی و مرحله دوم زمانی آغ

وقتی » توانايی تلقین پذيري است و سن مناسب براي اين دوره را شش سالگی تعیین می کند: و می گويد: 

، 1861) ابن سینا، « که کودک به سن شش سالگی رسید بايد او را به معلم خصوصی و معلم کالس سپرده شود

 (151ص 

معلم خصوصی ) سرخانه( او در حفظ مقداري اشعار عربی و معلم کالس، او را در حفظ قرآن مقدس کمک 

 کند و الفبا را در طرح مذهبی به او بیاموزد ابن سینا در اين مرحله به نکات ذيل توجه کرده است.

 الیم دين، آموزش کتابت، موادي که کودک بايد آن را بیاموزد ، عبارند از : قرآن ، کتابت و تع -1

از طريق کشیدن شکل حروف صورت می گیرد . همچنین آموزش اشعاري که به محاسن اخالق و اعمال 

 (236، ص 1811) دفتر همکاري حوزه و دانشگاه ، پسنديده تحريض می کند، جز مواد تعلیمی است. 

است پسر بچه بايد رجز ) نظم تربیت عقلی و اخالقی بايد همزمان صورت گیرد : ابن سینا معتقد  -2

شاعرانه( بخواند و سپس قصايد را از حفظ نمايد . رجز آسانتر ياد گرفته می شود زيرا بند هايش کوچکتر 

است و ريتم هايش )وزن هايش ( سبک تر، بچه بايد اول رجز از حفظ کند زيرا که حفظ کردن و بخاطر 

ند بايد کاربرد روشهاي يادگیري و مغضوبیت جهل و آوردن آن آسان است و اشعاري که بچه از حفظ می ک

حماقت را روشن کند و احترام به والدين و رفتارهاي قابل  قبول نظیر، مهمان نوازي و استانداردهاي باالي 
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اخالقی را برانگیزد زيرا که بچه در طی اين سالها قوياً تحت تاثیر آنچه که می خواند و می شنود قرار می 

 (81، ص  1841نا ، ) ابن سیگیرد. 

اجزاء مطالعه در اين مرحله قرآن و حفظ آن است، يادگیري خواندن و نوشتن ، کسب و يادگیري چارچوب 

 مذهب و مطالعه بعضی از متون شعر عربی به عالوه اينکه از نیاز به بازي و ورزش آگاه باشد.

ر زمان فرهنگ اسالمی و عناصر اصلی برنامه درسی که توسط بوعلی سینا ارائه شد به مانگرانی جامعه را د

آن گوشزد می کند: قرآن، شعر، دينداري، مجاهدت فی سبیل اهلل و علم اخالق. به عبارت ديگر، او نیاز 

کودک را به بازي، حرکت و تنوع ناديده نمی گیرد، به طوري که برنامه درسی او واقعاً زياد با برنامه اي که با 

سالمی امروز از آن پیروي می کنند متفاوت نیست، بجز در اين مورد که کودک مدرن در اکثر کشورهاي ا

 (41؛ ص1834)رياضی، تمرکز و توجه او بر حفظ قرآن است و به اين يادگیري اولويت مطلق می دهد.

آنچه که ابن سینا در اين مرحله می خواهد به کودک عرضه شود ادبیات پیام دار است که در يادگیري به او 

د و نوعی تربیت اخالقی ، که ابن سینا آن را هدف انسان و منبع خوشبختی اش می پندارد و کمک می کن

 به کودک عرضه می دارد. 

 سالگی به باال( 11ج( آمونش حرفه ای : )ان 

آموزش در اين مرحله با توجه به شغل آينده دانش آموز که بر اساس تمايالت و استعدادهاي او انتخاب شده 

صی است . اين آموزش بی انتهاست به اين معنی که تا پايان عمر ادامه می يابد: وقتی که است آموزشی تخص

 شاگرد يادگیري قرآن را تمام کرد و اصول و مبانی زبان را از حفظ نمود ، 

آنگاه بايد ديد که چه شغلی براي آينده اش مناسب است. لذا نوجوان را بايد در آن مسیر هدايت کرد . اگر 

لی او تحصیل ادبیات را براي او مناسب ديد بايد پس از زبان به مطالعه رساله هاي منظوم، سخنرانی معلم يا و

، بحث و مراوده و موضوعات مشابه بپردازد . علم حساب را بیاموزد و خوشنويسی بايد مورد دقت قرار گیرد و 
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(و 83، ص 1841) ابن سینا،ا فرا گیرد. نیز اگر صناعت و حرفه اي ديگر را برگزيده بايد مواد آموزشی ضروري آن ر

 (41، ص1834نیز )رياضی، 

ابن سینا تأکید می کند که نوجوان در انتخاب صناعتی که می خواهد بیاموزد، بايد آمادگی و قابلیتها و 

امکاناتی که در اختیار دارد و نیز عالقه شخصی را مد نظر قرار دهد . همچنین وي بايد بداند که افراد از نظر 

توانايی هاي ذهنی و جسمی و ويژگی هاي فردي با يکديگر تفاوت دارند و اين تفاوتهاي فردي بايد در 

 (231، ص  1811) دفتر همکاري حوزه و دانشگاه،گزينش صناعت و حرفه رعايت شود. 

 د( کسب و اشتغال :

هنگامی که نوجوان با آموزشهاي تکمیلی و تخصصی در صناعت و حرفه مورد عالقه خويش تا حدي متبحر 

گرديد بايد به کسب درآمد روي آورد و از دسترنج خويش امرار معاش کند .ابن سینا براي اين امر دو فايده 

اعت و حرفه خويش را ذکر می کند : الف ( وقتی نوجوان حالوت کسب درآمد و امرار معاش از طريق صن

چشید، ديگر در میانه راه ، آن را فرو نمی گذارد و می کوشد با آموزش و تمرين به باالترين درجه تخصص و 

مهارت درآن صناعت دست يابد ب(نوجوان به تحصیل معاش عادت می کند و فردي مستقل و با عزت نفس 

چشم دوخته اند و از حاصل تالش و کار وي زندگی بار می آيد. در مقابل،نوجوان و جوانانی که به ثروت پدر 

می گذرانند و با میراث و دارايی بادآور ايام را سپري می کنند،از کسب درآمد و کار و تالش باز می مانند و از 

 (231) همان ،ص تحلّی به زيور ادب محروم می گردند. 

 هن(اندواج و تشکیل خانواده:

ند و خانواده اي مستقل به وجود آورد. ابن سینا براي اين مرحله سن مرحله پنجم آن است که فرد ازدواج ک

معینی را ذکر نمی کند، ولی مسلم است که اين مرحله زمانی آغاز می شود که فرد چهار مرحله پیشین را با 

موفقیت طی کرده باشد: از نظر اخالقی و رفتاري، به عادات و صفات پسنديده آراسته شده باشد و از نظر 
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صادي و کسب و اشتغال و نیز از نظر عقل و درايت و دانش، توانايی الزم براي اداره زن و فرزندان را به اقت

 .)همان ،همان(دست آورده باشد

 

اهداف آمونش و پرورش ان نظر ابن سینا شامل رشد کلی فرد ان قبیل رشد جسمی و عقلی ، اخالقی و به دنبال آن 

 آمادگی فرد برای نندگی در اجتماع ان طریق شغلی که بر اساس استعدادهایش انتخاب می نماید می باشد . 

اخالقی بنه تکامنل فیزیکنی و هرچینزی کنه       بنابراین تعلیم و تربیت ابن سینایی در کنار رشد عقلی، اجتماعی و

موجب آن می شود مثل ورنش،خوردنی ها ، آشامیدنی ها، خواب و نظافت نیز توجه دارد . بنابراین هدف تعلنیم و  

تربیت ان نظنر او عبارتسنت ان : ایمنان، اخنالق نیکنو، عبنادات پسنندیده، تندرسنتی ، سنواد، پیشنه و هننر.            

 (112،ص1771)صدیق،

پیشنه و   -5سواد، و  -1تندرستی،  -7، 11اخالق نیکو -2ایمان،  -1ی نیل به اهداف آمونش و پرورش )ابن سینا برا

 هنر( توصیه های نیر را ارائه کرده است :

 نهادن نام نیکوبر فرنند -1

 انتخاب دایه ای که ان لحاظ جسمی و روحی متعادل و سالم باشد -2

 فتن  آغان تربیت اخالقی بالفاصله پس ان شیر گر -7

 دور نگهداشتن فرنند ان دوستان ناباب، عادات نکوهیده و کارهای نشت -1

 محروم نکردن دائمی کودک ان آنچه که مورد تمایل اوست -5

 تحمیل نکردن چیزهایی که کودک ان آن تنفر دارد -9

                                                           

اخالق نیکو در تمام مراحل زندگی به آدمی زیبایی و کرامت می بخشد. خداوند در قرآن در مقام مدح و ستایش پیامبر اکرم)ص( . 10 

یعنی به درستی ای پیامبر که تو دارای اخالق فوق العاده ای هستی. امام صادق )ع(: خل  نیکو « وَانَّکَ ل عَلی خُلُ ٍ عظیم»می فرماید: 

 (991-993، ص9733خطاهای انسان را ذوب می نماید آنگونه که حرارت خورشید یخ را ذوب می نماید.)مکاریان،
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 فرستادن کودک به مکتب در سن شش سالگی -1

 محشور کردن کودک با اطفال خانواده های نجیب  -8

 ایجاد رقابت سالم بین فرنند و فرنندان دیگر -9

سالگی ، البته تا این سن نباید تمام وقت او صرف تحصیل شود بلکنه   11تشویق فرنند به ادامه تحصیل تا سن  -11

 قسمتی ان آن بایستی نیز به ورنش و بانی اختصاص داده شود

بر پدر النم است او را متاهنل سناخته و محنل     همینکه هنری آموخت و توانست ان آن طریق امرار معاش کند -11

 (112، ص1781نندگیش را جدا ساند.)وکیلیان، 

هدف ابن سینا منحصراً رشدعقالنی و اندوختن دانش نیست ، همچنین توجه خود را تنها وقف جنبه های اخالقنی  

م و تربینت را  کامل ان حیث جسمی، عقلی و مننش اسنت او کنار تعلنی     11نمی کند بلکه هدف او تشکیل شخصیت

محدود به ساختن یک شهروند کامل نمی کند بلکه بیشتر عقیده دارد که تعلیم و تربینت بایند شنهروند را بنرای     

شغلی که ان طریق آن بتواند در ساختار اجتماعی شرکت کند آماده نماید . چون اجتماع به عقیده ابن سینا کنامالً  

خص در یک شغل یا حرفه و براساس مبادله دو جانبه خدمت و براساس تخصص هر ش« تعاون» براساس همکاری و 

 (18،ص1771افراد جامعه ساخته می شود . )برکشلی،

باوجود این که ابن سینا یک فیلسوف و در نتیجه متعلق به گروهی ان مردمی بود که عقیده داشتند تفکر یونانی 

ه مردم دارند با این حال به نظر او هدف تفکر یک شخصیت نخبه است و فیلسوفان تفوّق غیر قابل بحثی بر بقی

تعلیم و تربیت محدود به فیلسوفان نبود. بنابراین ، ابن سینا هدف تعلیم و تربیت فیلسوف را به عنوان یکی ان 

اهداف آمونشی مرحله تخصصی در میان اهداف دیگر قرار داد تا هرکس که بخواهد بتواند بر طبق استعداد و 

 (.19،ص 1781بپرداند. )ریاضی ، تمایالتش به مطالعه آن

                                                           
 (402،ص9731باطن آدمی است که اورا بصورت شاخص در می آورد)مجموعه مقاالت، منظور از شخصیت ، ترکیبی از صفات ظاهر و . 11 
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پس می توانیم بگوییم که آمونش و پرورش به عقیده ابن سینا پرورش یک تبعه درستکار و ان لحاظ جسمی و 

عقلی سالم و آماده برای یک کار فکری یا عملی است . کار فکری می تواند با علوم قدیمه یا علوم نظری که ابن 

ل است ارتباط داده شود . او صنایع و حرف را به عنوان نوعی آمونش که برای سینا برای آنها اعتبار نیادی قائ

آمادگی حرفه ای و تخصصی ضروری است به حساب می آورد و می گوید آمونش و یادگیری نوع عملی آن مثل 

ان پذیر یادگیری نجاری و رنگرنی را هم شامل می شود نیرا این نوع یادگیری فقط به وسیله تمرین و کار نیاد امک

 59-51،ص1711است . )ابن سینا،

 

توضیح این مورد می )تخلق به اخالق الهی است(که به تربیت اخالقی مورد هدف ابن سینا در

 پردانیم.

سیر معنوي به سوي حق آن سان که ابن سینا در نمط نهم اشارات مطرح کرده است مشتمل بر دو حرکت 

 است: سلبی و ايجابی: 

به منظور سلب صفات  –که همانا سیر الی الحق است  –الف( حرکت سلبی: تخلیه )= تزکیه( : اين حرکت 

منفی از نفس صورت می گیرد. در جريان اين حرکت، سالک الی اهلل، از شواغل و حجابها جدا می شود )= 

اسوا می گويد)= ترک( و تفريق(، آثار اشتغال به غیر حق را، يکسره از خود دور می کند )= نفض(، بترک م

که اگر  –خود، در میان نمی بیند، بابی اعتنايی به نفس می نگرد )= رَفض( و به گفته موالنا اژدهاي نفس را 

می کشد و به قول شیخ ابوسعید ابوالخیر به طاغوت نفس  -آلت فرعون بیايد راه صد موسی و صدهارون زند

 کفر می ورزد تا به خداي مومن شود. 

به منظور کسب صفات مثبت و  –که همانا سیر فی الحق است  –ايجابی : تَحلِیَه : اين حرکت  ب( حرکت

است. بدين معنا که چون « تخلّق به اخالق الهی»آراستن نفس بدين صفات صورت می پذيرد و آن به اصالح 

اتب تخلیه ارتقا يافت اعراض کرد و در مر» از اشتغال مانعه مربنده را از خداوند  –به گفته هجويري  –سالک 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

و خود را در میان نديد هر قدرتی را مستفرق در قدرت او )= حق( می بیند، هر علمی را مستهلک در علم 

می نگرد و با همه موجود باور می دارد که هر وجود صادر از اوست و « او»، و هر اراده اي را تحت اراده «او»

ترين خويها آراسته شدن و به اخالق الهی تخلق يافتن، در  به راستی همه اوست و اين معانی، يعنی به نیک

، در وحدت فانی شدن و به «آستانه فنا قرار گرفتن، آماده وصل و وصال گشتن، و سرانجام به حق پیوستن 

 .( 281 -288، ص1833سعادت واقعی و ابدي رسیدن. ) دادبه، 

 

که به توضیح این مورد می ت (ت حقیقی)خلیفه خدا در نمین اسسعادمورد هدف ابن سینا در 

 پردانیم.

به نظر ابن سینا سعادت باالترين چیزي است که انسان به دنبال کسب آن است و هدايت به راه سعادت نیز  

باالترين هدايتهاست ، چرا که شرافت هدايتها به غاياتی است که به آن رهنمون می گردند. سعادت بزرگ 

ب هاي ديگر در برابر آن ناچیز است و حکماي الهی میل و رغبتشان است ، که مطلو« نزديکی به حق اول»

براي نیل به اين سعادت،بیش از رسیدن به سعادت جسم است . سعادت حقیقی از نظر ابن سینا آن است که 

 انسان به کمال قوه نظري و عملی نايل گردد. 

را رعايت کند و در نتیجه فضايل  کسی که در قواي سه گانه شهوانیه، غضبیه و تدبیريه حالت میانه روي

عفت ، شجاعت و حکمت را که جامع فضايل ديگرند باشد ، به فضیلت عدالت که جامع اين سه است آراسته 

می گردد و اين کمال قوه عملی است . کمال قوه نظري نیز به آن است که صورت کامل و نظام معقول در 

 (1811دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، ) گردد. انسان مرتسم گردد و انسان به عالم عقلی مبدل 

بنابراين ، راه تحصیل سعادت به نظر ابن سینا ، نیل به کمال در دو قوه علمی و عملی است و اگر کسی 

» و«سلطان عالم ارضی»عالوه بر عدالت و حکمت نظري از خواص و ويژگیهاي پیامبري برخوردار باشد 
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انبیاء هستند که انسانها را به سعادت حقیقی رهنمون می گردند . بوعلی است و اين « خلیفه خدا در زمین

 سینا توصیه می کند که همه براي تحصیل سعادت حقیقی بکوشند . وي می گويد:

اي برادر شفیق ، اين سیره نیکو را به کار گیر و از ضد آن بپرهیز . سعادت حقیقی را به دست آور و از »

پس شايسته است از اَلَم ابدي بترسی و به سعادت  و مصلحت جاودانی راغب شقاوت حقیقی بر حذر باش . 

 (213)همان منبع ، ص «. باشی

 

 نتیجه گیري: 

 ابن سینا انسان را موضوع و محور تعلیم و تربیت می داند و به لزوم تربیت انسان اذعان دارد.

الم و کامل اخالقی افراد جامعه بسیار ايشان در تعیین اهداف آموزش و پرورش به تأديب به موقع و تربیت س

دوران جنینی( شروع از تأکید دارند.و معتقدند زمان تعلیم و تربیت کودک بايد از دوران قبل از تولد )يعنی 

شود و سپس تربیت کودک بر پايه مراحل رشد وي استوار گردد زيرا هر مرحله از رشد و تربیت زير بناي 

ینا این است که کودک ، مراحل تربیتی را به نحو احسن ، به طور کامل و با هدف ابن س مرحله بعدي می باشد.

عاطفی و  )رشد طی کند تا به اهداف عالی تربیتی و ... موفقیت با کمک والدین ، معلمان و اساتید

 برسد.اندواج و تشکیل خانواده( ، اخالقی،ایمانی،عبادی، جسمی، عقلی، علمی،هنری و اجتماعی)کسب و اشتغال 

آرزوي انسان نیل به سعادت و خوشبختی است و ايمان راه ابن سینا ، ایمان را در ابتدای اهداف تربیت قرار داده است چراکه 

موثر و رسیدن به اين سعادت است. )بسیاري از روانشناسان، نقش ايمان دينی را در بهداشت روانی و درمان نارحتیهاي روحی و روانی آدمی ، بسیار 

 دانند.(کار آمد می 

ابن سینا عالوه بر ايمان ، عبوديت بندگی خدا را نیز در اهداف تربیتی قرار داده است چرا که پرستش خدا، 

هدف اساسی تربیتی است.و هدف از آفرينش انسان در بدو امر عبادت کردن خدا است که می فرمايد: وًما 
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، انسان با «نیافرديم جن و انس را مگر براي اينکه مرا عبادت کنند» خًلًقًتُ الجِنًَّ واالِنسَ ااِلّ لِیَعبُدونِ يعنی 

 عبادت، خدا را می شناسد و فايده عبادت و آفرينش هم متوجه خود مخلوق است: 

 ودي کنممن نکردم خلق تا سودي کنم                            بلکه تا بر بندگان ج

تربیت يافتگان اين مکتب در هر عملی که در ارتباط با خود، جامعه و طبیعت انجام می دهد همه را يکجا در 

 ارتباط با ذات حق می نگرد و هیچ چیز برايش بت نمی شود. او فقط عبوديت و بندگی خدا را می پذيرد.

 د عقلی می باشد .يکی از بهترين نوع اهداف تربیتی از نظر ابن سینا ، تربیت و رش

هرگاه انسان در مرتبت علم و عمل به کمال ممکن خود برسد و از راه علم نفس بمرتبتی نايل شود که عقل 

مستفاد شود و به عقل فعال متصل گردد، خلیفه اهلل فی االرض می شود. اين وظیفه آموزش و پرورش است 

د. انسان ترکیبی است از جسم و جان و عقل و که انسان را از مرحله حیوانی به مرحله انسان کامل برسان

 هدف از آموزش و پرورش تربیت جسم است براي تقويت جان و عقل.

و هر چیزي که موجب تکامل فیزيکی می شود از ديگر اهداف تربیتی ابن سینا ، تربیت جسمی می باشد . 

علم طب را به دو دسته علم نیز توجه دارد. او مثل ورزش،خوردنی ها ، آشامیدنی ها، خواب و نظافت 

  بهداشت )حفظ سالمتی ( وعلم درمان )چاره سازي ( طبقه بندي کرده است.

از ديگر اهداف تربیتی ابن سینا ، تربیت اخالقی می باشد که بالفاصله پس از شیر گرفتن بايد آغاز شود و  

 تا اخالق نیکو در آن رشد کند. فرزند را از دوستان ناباب، عادات نکوهیده و کارهاي زشت دور نگه داشت

ابن سینا در ابتدا حرکت سلبی يعنی تخلیه )= تزکیه( را مطرح نموده و بعداً حرکت ايجابی يعنی تَحلِیَه 

 صورت می پذيرد.است. « تخلّق به اخالق الهی»الح طو آن به اصمثبت ( صفات ه آراستن نفس ب)

 14تا 6)ربیتی ابن سینا می باشد . آموزش ابتدايی ) کسب سواد و دانش( : از ديگر اهداف ت علمیتربیت 

سالگی ( برنامه درسی در اين مرحله ، حفظ قرآن ، يادگیري خواندن و نوشتن ، اشعار پند آموز ، مجاهدت 

فی سبیل اهلل و علم اخالق در راستاي بازي و ورزش ، تفريح و سرگرمی ، حرکت و تنوع . آموزش حرفه اي 

قران را تمام کرد و اصول و مبانی زبان را از يادگیري سالگی  14وقتی شاگرد تا سن سال به باال(  14)از 

حفظ نمود ، آنگاه بايد ديد که چه شغلی براي آينده اش مناسب است . اين امر با ادامه تحصیل در يکی از 

 براي امرار معاش شروع می شود.زمینه هاي علمی با يادگیري حرفه اي 
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از ديگر اهداف تربیتی ابن سینا می باشد  و اشتغال ، ازدواج و تشکیل خانواده(تربیت اجتماعی ) کسب 

باالتر از آن اشتغال و ازدواج  اهرچند که پايه تربیت اجتماعی کودک در خانواده و مدرسه رشد می کند ام)

 هنگامی که نوجوان با آموزشهاي تکمیلی و تخصصی در صناعت و حرفه مورد عالقه خويش تا حدياست(

 براي بعالوه ابن سینامتبحر گرديد بايد به کسب درآمد روي آورد و از دسترنج خويش امرار معاش کند 

 -آموزش ابتدايی –یش از آموزش پازدواج سن معینی را ذکر نمی کند، ولی فرد چهار مرحله پیشین) 

اداره زن و فرزندان را توانايی الزم براي کسب و اشتغال( را با موفقیت طی کرده باشد و –آموزش حرفه اي 

 .به دست آورده باشد

ابن سینا در زمینه هدف هنري به موسیقی ) گوش دادن به موسیقی موجب پرورش ذوق و استعداد کودک 

می گردد البته موسیقی که منجر به رشد شناختی و اخالقی شود و نه هر موسیقی ديگر يعنی موسیقی اي 

الت تعادل اش را از دست ندهد( و شعر ) اشعار پند آموز ونه هر شعر که انسان را از انسانیت خارج نکند و ح

ديگري پس اشعاري که بچه از حفظ می کند بايد کاربرد روشهاي يادگیري و مغضوبیت جهل و حماقت را 

روشن کند و احترام به والدين و رفتار هاي قابل قبول نظیر ، مهمان نوازي و استانداردهاي باالي اخالقی را 

سال( قوياً تحت تاثیر آنچه که می خواند و می شنود قرار می 6گیزد زيرا که بچه در طی اين سالها )زير بران

در انسان اشاره داشته است واين قوه را نیز « قوه متخیله» گیرد( تاکید دارد. از آنجا که ابن سینا به وجود 

ادبیات عرفانی که وي به موسیقی و داراي قابلیت کسب معرفت می داند پس به نظر می رسد که با توجهی 

 در آثار خود داشته است ، تالش کرده است که بر پرورش نیروي تخیل انسان از طريق هنر تاکید کند.

همانطور که مشاهده کرديم اهداف آموزش و پرورش از نظر ابن سینا عبارتند از رشد کلی فرد يا تربیت تمامی ابعاد 

کسب و اشتغال اندواج و » )عاطفی و اخالقی،ایمانی،عبادی، جسمی،عقلی،علمی،هنری و اجتماعیوجودي انسان 

را در انتهاي اهداف تربیت قرار داده اند  اجتماعیرا شامل می شود که در اين میان ايشان تربیت «( تشکیل خانواده

اقالنه را در جامعه بر عهده بگیرد و آن را چرا که انسان سالم از هر دو بعد )جسمی و روحی( می تواند کار و فعالیت ع

به نحو صحیح ومطلوب  انجام دهد و اين هم بر اساس سیر زمانی انجام می گیرد چرا که والدين و معلمان بايد صبر 

و استقامت داشته باشند تا نیروهاي بالقوه جسمی و روحی کودک از طريق تربیت صحیح و دقیق شرعی، عقلی و 

ند تا در اجتماع کاري را بر عهده بگیرند و به جمع نفع رسانند و منشأ رحمت و برکت باشند.بعالوه علمی به فعل درآي

به ازدواج و تشکیل خانواده به نحو عالمانه ، عاقالنه ، عابدانه و با ايمان خالصانه بپردازند تا اينکه فرزندانی سالم و 

 يل جامعه نمايند.انشاهلل.صالح تربیت نموده وبهترين و کاملترين انسان ها را تحو
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 ، قانون، ترجمه: شرفکندی، تهران، انتشارات سروش.1791،ابو علی سینا، حسین -

 ضیاالدین دری، تهران، انتشارات بهجت.، رسائل ابن سینا، ترجمه : 1791،ابو علی سینا، حسین -

 ، جشن نامه ابن سینا، تهران، انجمن آرار ملی.1771،اقبال، عباس -

 ، مجموعه مقاالت )همایش تربیت در سیره و کالم امام علی )ع(، نشر تربیت اسالمی1719،اعرافی، علیرضا -

 .، تدبیر منزل، ترجمه: جعفر نقدی، تهران1711،ابو علی سینا، حسین -

، الهیات شفا، جلد دوم، تهران، منشورات مکتبه آیت اهلل العظمی المرعشی 1111،ابن سینا، حسین ابن علی -

 نجفی.

 ، جشن نامه ابن سینا)موسیقی ابن سینا( ، تهران، انجمن آرار ملی.1771،برکشلی، مهدی -

  انتشرات سمت، تهران.، فلسفه تعلیم و تربیت، جلد اول، 1712،دفتر همکاری حونه و دانشگاه -

 ، کلیات فلسفه، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور1789دادبه، اصغر،  -

 اخالق و تربیت اسالمی، چاپ نوندهم، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور. ،1787، ساعی، میر محمود -

ران انتشارات دانشگاه مدیریت اسالمی، چاب نهم )چاپ دوم آمونشی(، بهمن ، ته ،1782، سرمدی، محمد رضا -

 پیام نور.

 ، تهران ، گروه معارف اسالمی دانشگاه پیام نور.1، اندیشه اسالمی1785، سبحانی، جعفر -
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 ، جشن نامه ابن سینا) نظریات ابن سینا در باب تعلیم و تربیت(، تهران ، انجمن آرار ملی.1771،صدیق، عیسی -

 ش اسالمی، انتشارات بنیاد بعثت تهران.، اصول آمونش و پرور 1799 ،عزتی ، ابولفضل -

 ، تاریخ آمونش و پرورش در اسالم و ایران، قم، انتشارات دانشگاه پیام نور.1781وکیلیان، منوچهر، -
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