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 مراحل تعلیم و تربیت در اسلام از نظر ابن سینا

 

 سید میثم احمدپوری، یونس احمدپوری

 
 1کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

 unes.ahmadpuri@gmail.com، مرکز آموزشی توابخشی مشکلات ویژه یادگیری همسو 1

 Meysam.ahmadpouri1994@gmail.com دانشجوی کارشناسی ارشد پیام نور بهبهان

 

 :چكیده 

 دو نگرش کلی در آثار مربوط به تعلیم و تربیت اسلامی بیشتر نمایان است . 

 ، خواجه نصیرالدین طوسی . نگرش فیلسوفانی که با تأثیرپذیری از فلسفه یونان مسائل عمده تعلیم و تربیت را ارائه دهند . مانند ابن سینا ، ابوعلی مسکویه  یکی

ابن جماعه ، عالمانی که منابع معرفی خود را بیشتر از قرآن و سنت گرفته و نگرش دینی به مسائل تعلیم و تربیت دارند . مانند ابن سحنون ، غزالی ،  دیگری

 شهید ثانی. 

و تربیت ، شیوه تعلیم و تربیت مواد آموزشی و ویژگیهای معلم از دیدگاه  در این جا مسائل عمده تعلیم وتربیت از جمله اهداف تعلیم و تربیت ، مراحل تعلیم

. به طور کلی اصول تربیت از دیدگاه ابن سینا شامل خودشناسی که پایه و اصل در تربیت فیلسوف نامداری چون ابوعلی سینا مورد بررسی قرار می گیرد

ی باشد. در مورد آموزش گروهی او معتقداست که آموزش فردی،آمیخته با مشکلات و نارسایی است،رعایت تفاوت های فردی و تنظیم برنامه براساس مراحل م

. و از بعد باشد هایی است و آموزش بایدگروهی و اجتماعی باشد.و در انتخاب معلّم ودوست،شایسته است که مربی کودک عاقل، متّدین و آگاه به تربیت اخلاقی

بی و دیگر حکمای اسلام به تجرید ،اصالت روح،بقای آن پس از مرگ،رابطه متقابل جسم و جان و تقسیم بندی قوای انسانی انسان شناسی ، ابن سینا همانند فارا

 شد. معتقد است او کمال خاص انسانی را کمال عقل نظری و انسان را )مدنی بالطبع(می داندو روش این مقاله به صورت توصیفی کتابخانه ای می با

 ، مواد آموزشیلیم و تربیت، ویژگی های معلّمتع: کلید واژه ها

 

 مقدمه :
مربی مسلمان که در طب وفلسفه شهرت جهانی دارد وهنوز هم بعضی از آثارش مورد استفاده ی  ابن سینا حکیم وپزشك وروانشناس و      

هل بلخ بود ، شغل دولتی داشت وخانه ی او میعادگاه دانشمندان وفیلسوفان قرار می گیرد در دهکده خرمیثن نزدیك بخارا به دنیا آمد . پدر او ا

ومنطق معلمان ودانشمندان وفیلسوفان بود . ابن سینا علوم عقلی وشرعی را در عنفوان جوانی یاد گرفت چنان که در ده سالگی قرآن را از بر کرد 

 وهندسه ونجوم را از ابوعبدالله ناتلی آموخت .

را به سرعت آموخت وبه مداوا ومعالجه ی بیماران پرداخت ولی طب را وسیله ی درآمد قرار نداد . وی تمام ابن سینا در شانزده سالگی علم طب  

ر اوقات خود را در این موقع به تحقیق ومطالعه وتجربه صرف می کرد وچنین عادتش بود که هرگاه مسأله ای برایش دشوار می نمود واز حل آن د

 (.ا حل کند  )شعاری نژاد، علی اکبررفت تا نماز بگزارد واز خداوند یاری بخواهد ومسائل علم ر می ماند ، وضو می گرفت وبه مسجد می

 اهداف تعلیم وتربیت :
 ( .درستی ، سواد ، پیشه وهنر )صدیق اهداف تعلیم وتربیت عبارت است از : ایمان ، اخلاق نیکو وعادات پسندیده ، تن از نظر ابن سینا      

 ت :مراحل تعلیم وتربی
 مرحله حرفه آموزی  -مرحله یادگیری در مدرسه ج -مرحله پیش دبستانی ب -ابن سینا سه مرحله عمده برای تعلیم بیان کرده است : الف      

ت ، وی در این مرحله سخن از تربیت را از دوران جنینی آغاز می کند . واز آنجا که ابن سینا دانای به طب بوده اسمرحله پیش دبستاني :  -الف

موضوعات تربیتی را جدای از تربیت جسمانی کودک نمی داند . او در بخش تربیت کودک تربیت کودک چهار فصل می گشاید که به ترتیب از 

وآن  نگهداری نوزاد هنگام تولد ، آداب شیر دادن وتغذیه نوزاد وانتخاب دایه ، بیماری های کودکان وبالاخره از پرورش خردسالان صحبت می کند

 ه درباره تربیت جسمانی کودکان که به سن بلوغ می رسند بحث می کند.گا

اعتدال در رفتار واخلاق . باید کودک را از اختلالات عصبی وروحی حفظ کرد وآنچه  .1ابن سینا برای پرورش صحیح خردسالان چهار توصیه دارد : 

برنامه صحیح  .2این حالت از کودک کژ خلقی وبدرفتاری سر نمی زند .  می خواهد در اختیارش گذاشت واو را از چیزهای نفرت زا دور کرد . در

 نوشیدنی های سالم بنوشد. .4سالگی به مدرسه رود ودر تعلیم اجبار نباشد .  6در سن  .3غذایی وخواب واستحمام معتدل . 
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 مرحله يادگیري در مدرسه : -ب
 5کودک وتسلط بر عضلات وقوای جسمانی خود دانسته است که معمولاً پس از ابن سینا سن تعلیم مدرسه ای را منوط به محکم شدن مفاصل 

 سال ذکر کرده است . 6سالگی اتفاق می افتد . وی در کتاب قانون سن مناسب آغاز تعلیم در مدرسه را 

علمی صورت می گیرد  ابن سینا آموزش گروهی را بر آموزش خصوصی ترجیح می دهد . در آموزش جمعی میان نوآموزان رقابت وگفت وگوی

وکودکان آداب اجتماعی را می آموزند واین موجب فزونی علم وعقل آنان می شود . ولی در آموزش خصوصی وفردی شاگرد ومعلم هر دو ملول 

 ( .شوند )ابن سینا وتدبیر در منزلوخسته می 
 

 مرحله حرفه آموزي : -ج
بلوغ رسید اکنون می تواند صنعت وحرفه ای بیاموزد وپس از آن زندگی مستقل خود  زمانی که کودک در مدرسه آموزش های ابتدایی دید وبه سن

ردی را آغاز کند . شایسته است که نوجوان مطابق ذوق وطبع خود هنر وحرفه ای فرا بگیرد . رعایت عامل محیط و وراثت ونیز رعایت تفاوت های ف

حت تعلیم قرار اد کند ذهن واستثنائی نباید در جامعه رها شوند وبیکار بمانند بلکه باید تدر انتخاب شغل وحرفه مورد توجه ابن سینا بوده است . افر

 گیرند 

 ابن سینا در آموزش وپرورش عقاید خاصی دارد که می توان آن ها را چنین خلاصه کرد :

آغاز کرد و او اشعاری را باید حفظ کند که  همین که کودک آماده ی یادگیری شد باید قرآن وحروف الفبا را به او آموخت . سپس آموزش شعر را

 در تعریف علم وتقبیح جهل سروده شده اند کودک را به نیکی بر والدین ، اعمال نیك ومهمان نوازی بر می انگیزد .

 را تأمین کند .به نظر ابن سینا کودک علاوه بر یادگیری علوم مختلف باید حرفه ها وفنون گوناگون را هم یاد بگیرد تا بتواند معاش خود 

آوردن ابن سینا به تربیت اخلاقی بیشتر توجه دارد وتربیت دینی را برای موفقیت در تربیت اخلاقی لازم می داند ومنظورش از تربیت اخلاقی بار 

 ر بگیرند .مردان وزنانی است که عفیف و دارای اراده ی قوی باشند فضیلت را دوست بدارند ودر کارها واعمالشان رضایت خدا را در نظ

کودکان را بیشتر و وسیع تر کنید تا ایشان بتوانند آمدن  ابن سینا تربیت اجتماعی کودک را هم توصیه می کند ومی گوید امکان وفرصت گرد هم

 عملاً زندگی اجتماعی را بیاموزند تا می توانید با کودکان بیشتر حرف بزنید که این موجب رشد ذهنی ایشان می شود . 

نا از جمله فیلسوفان ومسلمانی است که به حکمت عملی پرداخته ودرباره ی تدبیر منزل که به سازمان خانواده اشاره دارد پرداخته است ابوعلی سی

 . )نقیب زاده ،( . 

 

 نظر بوعلي سینا تقسیم بندي ديگري از مراحل تربیت از 
 وظیفه مربی و وظیفه متربی حدود مرحله نام مرحله

 مربی باید تادیب و بهسازی اخلاقی کودک را اغاز کند از بازگیری از شیرمادرپس  مرحله ی اوّل

ضمن رشدجسمانی،آمادگی زبانی و تلقین پذیری بایدبه تعلیم قرآن بپردازدوحروف الفبا را به صورت  ازحدودشش سالگی مرحله ی دوّم

 ومعارف دینی به او تلقین گرددنوشتاری بیاموزذ

بایدآموزش کار،صنعت و رشته خاصی مدنظر قرارگیردوبراساس آن برنامه های آموزشی  زش های ابتداییپس از آمو مرحله ی سوّم

 مناسب طراحی گردد

 به کار و اشتغال بپردازد پس از دوره ی سوّم مرحله ی چهارم

 زندگی و کانون مستقل خانوادگی تشکیل دهد پس از اشتغال و استقلال مرحله ی پنجم

 

 وزشي :متون ومواد آم
 در این باره ابن سینا تنها به اشاراتی بسنده کرده است . وقتی کودک سخن گفتن را خوب آموخت وآماده یادگیری شد ابتدا باید قرآن واصول      

 دین وقواعد زبان را به او آموخت واز ادب وشعر آنچه که مضامین خوب اخلاقی دارد به او تعلیم داد وسپس حرفه وهنری بیاموزد .

 ابن سینا از آموزش موسیقی و ورزش جوانان سخن گفته است وبر ورزش تأکید بسیار دارد وآن را موجب سلامت بدن وبی نیازی از استعمال دارو

، دانسته است  . بیشتر ورزش هایی که او یاد کرده است ، امروزه رایج هستند مانند : کشتی ، مشت زنی ، توپ بازی ، دومیدانی ، سوارکاری 

 یربازی ، قایقرانی ، وزنه برداری و ... .شمش

 ويژگي هاي معلم 
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وزش معلم و معلمی همواره در ادیان آسمانی و در اندیشه بزرگان و متفکرین جهان مورد تکریم و احترام بوده است . بوعلی سینا نیز در امر آم      

سیار دقت کند و بداند فرزندش را به دست چه کسی می سپارد . بوعلی پرورش و تعلیم و تربیت کودک از پدر می خواهد که در انتخاب آموزگار ب

ک دقیق سینا پس از بیان ضرورت آموزش و تعلیم به موقع کودک در ارتباط با ویژگی های معلم می گوید : اولا باید در انتخاب آموزگار و مربی کود

چه را بشناسد و باوقار و سنگین و با مروت و پاکدامن و نظیف باشد و راه شد که خردمند و دیندار باشد و راه تهذیب اخلاق و پرورش و تربیت ب

  معاشرت را بداند

بوعلی سینا در بیان فوق به هشت ویژگی مهم معلم اشاره می  شود باید حداقل این خصوصیات را دارا باشد کسی که عهده دار تربیت کودکان می

   کند و می گوید

یصه معلمی را که دانایی است دارا باشد و برآنچه که آموزش می دهد تسلط علمی داشته باشد و بتواند خردمند باشد : یعنی مهمترین خص

  پاسخگوی سئوالات دانش آموزان باشد

ی معلم دیندار باشد : از دیدگاه تربیت دینی علی رغم اینکه بر دانایی معلم تأکید می گرددد ، با این وجود آنرا شرط کافی برای نشستن بر کرسی

اری و نمی داند بلکه آنچه که معلم را الگو و سرمشق رفتاری دانش آموزان قرار می دهد ، ادب ، اخلاق و تقوای اوست . بنابراین منظور از دیند

 دارابودن این خصوصیات عالی رفتاری است که لازم است شخصیت و منش معلم به آنها آراسته گردد 

ویژگی های رشد و نیازها و خواسته های کودک در مراحل مختلف سنی و بدون آشنایی با چگونگی  آشنا با تربیت کودک باشد : بدون شناخت

 .شکل گیری مفاهیم در ذهن کودک و دیگر ابعاد شخصیتی او امکان تعلیم و تربیت وجود نخواهد داشت

دارد . اگر باوقار و با هیبت نباشد ، در چشم دانش باوقار و سنگین باشد : شغل معلمی مانند دیگر شغل ها نیست ، او با کرامت انسان سروکار 

وقار و سنگینی و برخوردهایی همراه با ادب و بیان سخنان   آموزان کوچك جلوه می کند ، در اینصورت احترام و اعتماد از او سلب می شود

   گردد.  آموزان محسوب مییه گاه دانشآموزان بزرگ و قابل اعتماد می سازد و به عنوان الگو و تکحکیمانه ، معلم را در نزد دانش

، لذا پاکدامن باشد : این اصل از آن جا ناشی می شود که کودکان به معلم خود بسیار اعتماد دارند و هرگز در عفت و پاکدامنی او شك نمی کنند 

خلاف عفت و پارسایی است ، نگذراند . فراموش  باید از این اعتماد دانش آموزان در جهت تأدیب آنها بهره جویند و حتی در اندیشه خود آن چه که

  نکنیم کوچکترین خلاف معلم در این راستا ضربه ای بر پیکره کودک می زند که قابل جبران نخواهد بود

 برای معلم جایگاه مهمی در سیستم آموزش و پرورش قائل است و معتقد است که معلم ،ابن سینا مجموعه ویژگی های فوق نشان می دهد که 

  برداری و در زندگی خود عمل می کنندالگوی رفتاری کودکان است و آنان از رفتار او نسخه

  می گوید : معلم نه تنها باید با راههای پرورش و تربیت آشنا باشد بلکه باید بینا باشد ، بینایی مرحله ای عمیق تر از آشنایی است ابن سینا 

ودر آموزش بچه ها مهارت داشته باشد ، معلم باید مهربان و فهیم بوده ، با فضیلت ، تمیز و شایسته باشد . ازدیدگاه ابن سینا معلم باید با استعداد 

آداب و فضیلتابن سینا اظهار می داشت که معلم تنها دانش و حقایق را به شاگردان انتقال نمی دهد بلکه آنها را با ارزشها و اعتقادات خود و نیز با 

آموزان انتقال دهد آنها هم رفتار و هایی که به او عطا شده است نیز روبرو می کند . اما اگر معلم به سهم خود دانش را با دقت و با احساس به دانش

  تفضائل معلم را به سادگی و بی اراده از راه یادگیری تقلیدی کپی می کنند . معلم در نظر پیشوایان دینی ما بسیار قابل احترام اس

هم به  آنچه را که از بیان بوعلی و دیگر اندیشمندان اسلامی و به خصوص از روایات رسیده از اولیاء الهی می توان فهمید این است که معلم باید

ا سخن او لحاظ دانش و گسترش اندیشه و هم به لحاظ اعتقاد درونی و هم به لحاظ رفتار متناسب با ارزشهای متعالی انسانی از همه سرآمد باشد ت

  در دل کودک رسوخ نماید

شق مورد به عقیده ی ابن سینا معلم یا مربی باید : عاقل ، متدین ، بصیر ، مؤدب وماهر در تربیت کودکان ، پاکیزه وباانصاف باشد زیرا معلم سرم

نفوذ در دل کودک بکوشد واین بدون اعتماد محصل به شمار می رود وهمچنین خوش خلقی را برای معلم ضروری می داند زیرا معلم باید برای 

 داشتن اخلاق وکردار خوب امکان ندارد .

معلم معلم که آموزش نوجوان را در یك دوره طولانی وحساس بر عهده دارد ، نقش اصلی را در تعلیم وتربیت ایفا می کند از این رو لازم است که 

. خلق 2. تبحر ومهارت در رشته خود وآشنایی به فنون تدریس 1برشمرده است : دارای شایستگی هایی باشد . ابن سینا صفات زیر را برای معلم 

 . آداب دان3نیکو واسوه بودن برای شاگردان 

 تقدم تربیت بر آموزش

و   یقباید مربیان ، سختی و نرمی و تشو» این سینا بر اهمیت تربیت در زمان کودکی تأکید می ورزد و در مورد شیوه تربیت هم می گوید :       

پدر و مادر باید معلمی » در نظر ابن سینا تربیت مقدم بر تعلیم است و در مورد ویژگی های معلم کودکان می نویسد : « را به هم آمیزند .  تبیه 

ت نخستین مبتنی باشد دیندار و خردمند و متخلق به اخلاق پسندیده انتخاب کنند . نیز آموزگار باید خوشرو و باوقار و پاکیزه باشد . باید که تعلیما

نکته دیگری که شیخ الرئیس در باب تعلیم و تربیت کودک مورد توجه قرار « . بر امور دینی و حفظ اشعاری که او را به مکارم اخلاق ترغیب کند 
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شند تا فرزندشان با بزرگ باید که پدر و مادر بکو» آموز است . او در این باره توصیه می کند : های دانششاگردیمی دهد ، همکلاسی ها و هم

ابن سینا آموختن علم را کافی نمی داند و «. زادگان و صاحبان اخلاق عالیه همدرس باشد زیرا که کودک از کودک تقلید کند و به او انس گیرد 

می کند که حرفه متناسب با  تأکید می کند که باید دانش آموزان علاوه بر آن حرفه و صنعتی نیز فراگیرند و در آن مهارت کسب کنند اما توصیه

  استعداد و علاقه آن ها باشد

بر پدر و مادر واجب است که چون فرزندشان صناعتی آموخت برای او » ابن سینا زمان مناسب ازدواج را پس از کسب مهارت می داند و می گوید: 

و ازدواج را پایان تکفل و آغاز استقلال « . دوش پدران خود باشند  زن بگیرند ، آن گاه او را به حال خود رها کنند که نشاید که فرزندان همواره بار

 .فرزندان می شمارد

 

  روشهاي تعلیم و تربیت از ديدگاه ابن سینا

برای نیل به اهداف فوق توصیه  ، هنر و پیشه ،سواد تندرستی ،اخلاق نیکو،به عقیده ابن سینا هدف از آموزش کودک پنج چیز است : ایمان       

آغاز تربیت اخلاقی بلافاصله  انتخاب دایه ای که از لحاظ جسمی و روحی متعادل و سالم باشد نهادن نام نیکو بر فرزند زیر را مطرح می کند های

 محروم نکردن دایمی کودک از آنچه مورد تمایل اوست دور نگهداشتن فرزند از دوستان ناباب ، عادات نکوهیده و کارهای زشت پس از شیر گرفتن

  .رسالم بین فرزندان و فرزندان دیگ ایجاد رقابت سالگی ششرستادن کودک به مکتب در سن ف

 

 شیوه تعلیم وتربیت :
اشعاری که حاوی نکات پندآموز است . با آموزش آداب دینی وشرعی ونیزابن سینا به اصل پیشگیری ودور کردن کودک از رذیلت های اخلاقی معتقد است         

 ورفتار کودک را تضمین کرد .اخلاق می توان 

استفاده معلم از شیوه های  همزمانی تربیت اخلاقی و آموزش علمی آموزش گروهی به جای انفرادی از آسان به دشوار در آموزش مطالب و مفاهیم تیبرعایت تر

 و علاقه شاگردانتعلیم ذهنی ، صناعی ، تلقینی ، تأدیبی ، تقلیدی ، تنبیهی در.تدریس متناسب با شرایط و استعداد 
 

  نوع تعلیم و تربیت را به شرح زير بیان مي دارد ششابن سینا 

تعلیم ذهنی :که در آن آموزگار یك موضوع کلی را برای شاگردان بیان می سازد و از آن موضوع کلی امر مجهول را معلوم می کند ، مانند         

  شرح دادن علت شکست حوض در زمستان

  رنده و اره درودگری،آموختن طرز بکارگیری و استفاده از ابزار و آلاتی که برای هر صنعتی ضروری است ، مانند مته  تعلیم صناعی :یعنی

  تعلیم تلقینی : که برای یادگرفتن از راه تلقین به کار گرفته می شود ، مانند تمرکز دادن حواس و تکرار اشعار برای حفظ کردن آنها

  ات پسندیده و نیك از راه پند و اندرزتعلیم تأدیبی : آموختن عاد

ه مورد تعلیم تقلیدی : که در آن شاگرد سخنان آموزگار را بی درنگ و بدون دلیل می پذیرد . ناگفته نماند که معلم رفتارش باید به نحوی باشد ک

  اعتماد قرار گیرد تا این نوع تعلیم امکان پذیر شود

چشمك زدن ستاره ها یا  ه می کند ، مانند علت سقوط اجساموز و علل و آثار و حوادثی که روزانه مشاهدتعلیم تنبیهی : آگاه ساختن شاگرد از رم

 .)وکیلیان(یا نزول باران

 

 آثار مربوط به تعلیم و تربیت :
  

 : کرد جستجو زیر آثار در بیشتر توان می را او تربیتی و تعلیم های دیدگاه دارند جهانی شهرت که سینا ابن طبی و فلسفی آثار جز به      

رسالة فی السیاسه در مجله المشرق در بیروت که توسط محمد نجمی زنجانی در تهران ترجمه شده است. در این رساله از مسئولیت ها و  -1

 وظایف مرد نسبت به خود ، همسر ، فرزند و خدمتکاران بحث شده است .
                      

کودکان و سپس درباره ی ورزش و تربیت بدنی سخن گفته است که حاوی نکات تربیتی  بهداشت باب در فصل چهار یناس ابن ، قانون کتاب در -2 

 فراوان است .

ند : در برخی از آثار ادبی ابن سینا که به زبان رمز و اشاره بیان شده است ، مطالب زیادی دربارة مسائل اخلاقی و تربیتی یافت می شود. مان -3

 ه ، قصة سلامان و آبسالقصیده عینی

  آرای ابن سینا در مسائل عمده تعلیم و تربیت
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  ابن سینا ، مباحث تربیتی را در بخش حکمت عملی جای می دهد و آنرا سه نوع می داند

  علم اخلاق : تنظیم روابط شخصی فرد را بر عهده دارد

  تدبیر منزل : تنظیم روابط فرد در محیط خانواده است

  تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی را در بر می گیردعلم سیاست : 

 ابن سینا نسبت به مسائل تربیتی و اخلاقی در حوزه های فردی و اجتماعی اهمیت فراوانی قائل شده است

  

 تقسیم بندي علوم از ديدگاه ابن سینا :
به طور یکدست وبی کم وکاست ، همان طبقه « الحکمهعیون »ابن سینا در موارد متعدد ، متعرض طبقه بندی علوم شده است . در رساله       

 علوم را به شرح زیر طبقه بندی می نماید :« منطق المشرقین»بندی ارسطویی را طرح می کند . ولی در کتاب 

 ( علوم جزیی : که احکام وقوانین آن در خور جریان نسبت به تمام پدیده های هستی وهمه زمان ها وروزگار نیست .1

 لی : که نسبت آن به تمام اجزاء پدیده های وجود وهمه روزگاران متساوی وهمسان است وحکمت نیز عبارت از چنین علمی می باشد . ( علوم ک2

ی حکمت از نظر ابن سینا به سه بخش اصول، توابع و فروع تقسیم می گردد. اصول عبارت از ابزار و آلت سنجش و ارزشیابی علوم )یعنی منطق( م

 علم به علم نظری و علم عملی تقسیم می گردد. باشد اما خود

 هدف وغایت علوم نظری عبارت از حق می باشد وانواع علوم نظری عبارتند از :

 علوم طبیعی : که از امور توأم با ماده بحث می کند وعلم النفس یا روان شناسی بخشی از این امور می باشد . 

 را مورد بحث قرار می دهد وماده خاصی در این علم مطرح نیست. علم ریاضی : که امور توأم با هر نوع ماده ای

ن از علم الهی : که موضوع آن عبارت از معقولاتی است که به هیچ وجه توأم با ماده نیست )نه در ذهن ونه در خارج ذهن( . عقول فعال رامی توا

 جمله همین معقولات به شمار آورد .

ه هم با ماده وهم مجرد از آن مصداق می یابد مانند وحدت وکثرت . هدف وغایت علم عملی عبارت از خیر علم کلی : از اموری گفت وگو می کند ک

 وسعادت است ، این علم به سه بخش زیر تقسیم می شود :

 اخلاق : که وظایف انسان را نسبت به خویشتن ، مورد بحث قرار می دهد .

 اده به میان می آورد .تدبیر منزل : که سخن از وظایف انسان در میان خانو

  (1361سیاست مدن : که کیفیت تدبیر وسیاست واداره شهر ومملکت را ارائه می دهد . )حجتی، 

 خانواده و ارکان آن از دیدگاه شیخ الرئیس ابن سینا :

دهیم  اما واقعیت این است که او در  ست نبوغ او را در طب مدنظر قرار مینخ شنویم می را زمین ایران فرزانه مرد بزرگ این سینا ابوعلی نام چون 

ز اسلام تمام عرصه ها از جمله اهمیت خانواده سخنانی حکمت آموز دارد . جانمایه ی گفته های ابوعلی در باب خانواده ، احکام روشنگر و انسان سا

 است . 

  عشق بنیان خانواده

ا و جعل بینکم موده و رحمه ( استناد کرده است . از این آیه به روشنی در می در اثبات سخن به آیه ی ) خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیه

 یابیم که عشق نه تنها رکنی از ارکان خانواده است بلکه روح خانواده است و خانواده خانه ی عشق و آشیان عشق است . 

 تكريم همسر 

گر بخواهد زن را به حسن رفتار و رعایت حرمت خویش وادارد ، راهی جز این به نظر ابوعلی سینا ، شوهر باید همسر خود را تکریم نماید و ا      

 رسد می ت ندارد و با تهدید و اجبار نمی تواند به این هدف دست یابد زیرا وقتی زن کرامت خود را ببیند در حفظ و تداوم آن می کوشد و از زوال آن

 : پايان سخن يا نتیجه
 زیادی آثار همچنین ، داده جالبی بسیار نظریات وتربیت تعلیم زمینه در که باشد می اسلام عالم بزرگ وفیلسوفان دانشمندان از یکی سینا ابن      

 احاطه تدریس فن وبر صبور باید معلم یك که داشت اعتقاد معلم درباره سینا وابن باشد می موجود... و ، شفا ، قانون جمله از بزرگ دانشمند این از

نکته ای که دردیدگاه تربیتی ابن سینا اهمیت دارد ، آن است که  ت،اس شده اشاره وموسیقی قران به آموزشی متون رایوب باشد داشته کامل

ویکرد اوتعلیم وتربیت رازیر چتر دین وباتأکید براندیشه ورزی وتعقل درامور ترسیم میکند پس بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که اودارای یك ر

  ن غایتی الهی درتعلیم وتربیت است .عقلانی بادرنظر گرفت

 پروردگارا دروازه های رحمتت را بر ما گشوده دار و گنجینه دانشت را میان ما بگستران. به مهربانیت ای مهربان ترین مهربانان! 
 : 
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