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مقایسه تطبیقی اندیشه های تربیتی ژان ژاک روسو و 

ابو علی سینا

  
***فرهاد شیرکرمی،  **، سیدعلی موسوی *جواد شیرکرمی

 

 

اراکاسالمی دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد  *

 اراکاسالمی دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد  **

کارشناس ادبیات فارسی و آموزگار آموزش و پرورش منطقه موسیان ***

 

 

تربیتی ژان ژاک روسو و ابو علی  پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی اندیشه های :چكيده

سینا صورت گرفته است. روسو تمرکز بیشتری بر شرایط حیات کودک دارد. او پیرو طبیعت 

ای گرایی )ناتورالیسم( بود و معتقد بود که آموزش و پروش باید در محیطی طبیعی به گونه

ودک فراهم ایی برای تحریک حس کنجکاوی و فعالیت آزادانه کهطراحی شود که موقعیت

باشد. بنابراین وی آموزش و پرورش را در خدمت رشد طبیعی کودک، عالیق و نیازها و آزادی 

کانون توجه روسو بر تجربه حسی و تجارب مستقیم و بی واسطه متربی متمرکز داند. یاو م

بوده است. وی بر برنامه های تربیتی مخصوص و متناسب با نیاز و مراحل رشدی تأکید داشت. 

لسوفان مسلمان و از جمله ابن سینا که عموماً دین باور بوده اند، بر تقدس، فناناپذیری و فی

دو جنبه خداشناسی و تعلیم و تربیت را در ارتباط با هم  و اهداف غایی تمرکز بیشتری نمودند

روسو و ابن سینا هر دو بر تفاوت های فردی و رشد طبیعی کودک و جدا ناپذیر می دانستند. 

دارند. اما بر خالف روسو، ابن سینا تنها بر تجارب شخصی تأکید ندارد و بر اجتماع و توجه 

ابن سینا تعلیم و تربیت را فعالیتی محاسبه شده آموزش های اجتماعی نیز اصرار نموده است. 

در جهت رشد و سالمت جسمی در بعد فردی و اجتماعی، برای وصول به کمال دنیوی و 

 ی دانست.سعادت جاویدان الهی م

 اندیشه های تربیتی، روسو، ابن سینا.: کلمات کليدی

 

 مقدمه

گیری و گستترش نهادهتای اجتمتاعی و سیاستی، بلکته      انسانی، شکل بسیاری از پژوهشگران و متخصصان علوم

دانند. بتر ایتن استاس، از    های آنها را توجه به تربیت خصوصاً در دوران کودکی و نوجوانی مییکی از پیش شرط

م در کانون توجه قرار گرفت. بته  هایی در حول اجتماع و دمکراسی، فلسفه تربیت هگیری بحثهمان آغاز شکل

منظور حل مشکالت اجتماع و نظام تربیتی، به نظر می رسد ناگزیر بته استتفاده از فلستفه تربیتتی هستتیم تتا       

بتوانیم از اندیشه های مربیان بزرگ بهره مند شویم و از دیدگاه کلی فلسفی این مربیان نسبت به انستان و نیتز   

راتی که در زمینه عناصر اصلی تربیت)محتوا، روش ها و اهداف( ارائه نموده اند، از اندیشه های تربیتی آنان و نظ
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اطالع حاصل نماییم.

در بررسی مسائل تربیتی معموالً با پرسش هایی مواجه می شویم که در صدد پاسخگویی به آنها هستیم. نمونته  

 ای از اینگونه پرسش ها به قرار زیر است:

 نسبت به تربیت چیست ؟  دیدگاه و جهان بینی فلسفی  -

 ارکان، ماهیت، محتوا، اهداف، روش ها و دستاوردهای تربیتی کدامند ؟ -

 چه نوع ارتباطی بین انواع آموزش ها بر قرار است ؟ -

 آموزش های مختلف چه ارتباطی با ارزش های اخالقی و دینی دارند ؟ -

ژاک روسو و ابو علی سینا صورت گرفته استت.   پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه اندیشه های تربیتی ژان

عموماً ناتورالیست ها )طبیعت گراها( و از جمله روسو، کانون توجه خود را بر تجربه حسی و حرکتت از فعالیتت   

های ساده به پیچیده و تخصصی، متمرکز می کردند. ناتورالیسم معتقد بود که باید در هر دوره، برنامته تربیتتی   

ه باشد. از نظر طبیعت گرایان آموزش و پروش باید در محیطی طبیعی بته گونته ای کته    مخصوصی وجود داشت

فعالیت آزاد و حتس کنجکتاوی کتودک تحریتک شتود، صتورت گیترد. برختی از عناصتر عتام طبیعتت گرایتی             

 )ناتورالیسم( عبارتند از:

منتاب  کالمتی همچتون    . یادگیری کودکان باید از تجربه حسی محیط بالفصل آنان سرچشتمه بگیترد، نته از    1

 کتاب، موعظه و سخنرانی.

. کودکی و نوجوانی از مراحل فزاینده رشد انسان هستند که هر کدام ویژگی و تمرینات مخصوص بته ختود را   2

 داراست.

 1331. مدرسه نباید از محیط زندگی کودک مجزا تلقی شود، بلکه بایتد ادامته آن محستوب گتردد )گوتتک،      3

(.112ص

وجو کترد.  را در اندیشه او جست توان اصول علمیست، بنابراین نمیتحصیالت آکادمیک بوده ا روسو فردی فاقد

نظرات وی به ذهنیت شخصی او و آنچه که او در طول دوران زندگیش از اجتماع و جامعه دریافتت کترده بتود،    

تمرین هر فرد و نته  شود که به ای مطرح میمتکی است. در حقیقت تربیت در آثار روسو به صورت مسئله اصلی

 تجویز دیگران، بستگی دارد. 

فیلسوفان مسلمان و از جمله ابن سینا عموماً انسان را موجودی مقتدس، صتاحب اراده و فناناپتذیر متی داننتد.      

با دقت در آثار مربوط به تعلیم و تربیتت استالمی   بیشتر توجه آنها به اهداف غایی متمرکز است تا رفتاری. البته 

کمابیش متفاوت است  )جمعی از دانشجویان تربیت معلم، صاحبنظران اسالمی نیز که نگرش کلی  در می یابیم

1313  : ) 

. برخی با تأثیرپذیری از فلسفه یونان، مسائل عمده تعلیم و تربیت را ارائه داده اند. از این میتان متی تتوان بته     1

 ابن سینا، ابو علی مسکویه، خواجه نصیرالدین طوسی، اشاره کرد.

. برخی دیگر عالمانی هستند که بیشتر با استفاده از مناب  قرآن و سنت به مسائل تعلیم و تربیت پرداخته اند. 2

 از بین صاحبنظران این دسته می توان از ابن سحنون، غزالی، و شهید ثانی، نام برد.

ابن سینا بزرگترین نماینده فلسفه مشاء در تمدن اسالمی استت. وی بته تجترد روح و بقتای پتس از مترگ آن،       
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رابطه متقابل جسم و جان و سلسله مراتب هستی، معتقد بود. از نظر وی اگر مانعی بر ستر راه نباشتد، طبیعتت    

هتای فتردی معتقتد بتود. وی     هر شیء آن را به سوی کمال رهنمون خواهد شد. بتو علتی بته تمتایز و تفتاوت      

به دلیل طبیعتتش، بیشتتر    همچنین به حس تقلید و رقابت در کودک اعتقاد داشت و از نظر او کودک در ابتدا،

در خطر دستبرد عوامل سوء قرار دارد. بنابراین بر لزوم توجه و نظارت بر کودک تأکید می نمود.

 

 ژان ژاک روسو

در ژنو بته دنیتا آمتد. پتدر او، ایتزاک روستو، همچتون پتدربزرگش          1۷12ژوئن سال  23ژان ژاک روسو در روز 

ستالگی نتزد پتدرش بتزرگ شتد. در ستال        1ساز بود. مادر او نه روز پس از تولدش درگذشت، و روسو تا ساعت

، ایزاک روسو برای فرار از زندانی شدن، مجبور به ترک پسرش شد و او را به بترادرش کته یتک کشتیش     1۷22

برای گریز از کشته شدن توسط  1۴۵1رد. خانواده روسو در اصل فرانسوی بودند، ولی در سال پروتستان بود سپ

ها به ژنو روی آوردند.  کاتولیک

، روسو با دیگر فیلسوفان عصر روشنگری همراه شد و به نوشتن مقاالتی در رابطه با موستیقی در  1۷۵1در سال 

و نوشتتن نخستتین    1۷۴۱سابقه آکادمی دیژون در ستال  آنسیکلوپدی پرداخت. او با شرکت و برنده شدن در م

، «آیا بسط، توسعه و استقرار علوم و هنر موجب اصالح اخالق مردم است یا خیر؟»رساله خود در پاسخ به سؤال 

(. 1313که برنده جایزه اول این آکادمی شد، شهرت یافت )ویکی پدیا، 

هتا  های سیاسی، ادبی و تربیتی، تأثیر بزرگی بر معاصران گذاشت. نقش فکری او که سالهای او در زمینهاندیشه

های انقالب کبیر فرانسه قابل انکار نیست. اگر چه گشایان آرماندر پاریس عمر سپری کرد، به عنوان یکی از راه

طور مشخص به کار گرفت، اما نزد او از این مفهوم روسو، از نخستین روشنگرانی است که مفهوم حقوق بشر را ب

توان به معنایی ویژه و محدود سخن به میان آورد. برای روسو، صترف نظتر کتردن انستان از آزادی، بته      تنها می

کنتد، نتوعی همتاهنگی میتان     است. روسو تتالش متی  « حق بشری»معنی صرف نظر کردن از خصلت انسانی و 

 1۷۷2ید. وی این کار را در اثتر معتروف ختود قترارداد اجتمتاعی کته در ستال        آزادی فردی و جمعی ایجاد نما

 های مهم روسو به نام امیل در زمینه تربیت کودکان است.دهد. یکی دیگر از کتابمیالدی نوشته شد، انجام می

 

 دیدگاه فلسفی روسو

ه اعتقتاد روستو آدمتی از    ان ژاک روسو نماینده پیشاهنگ طبیعت گرایی در اواخر قرن هجدهم بوده استت. بت  ژ

جسم و روح ترکیب شده است و آنچه او را از موجودات دیگر متمایز می سازد، همان روح اوست که منشأ الهتی  

دارد. او می گوید انسان دارای عقل و وجدان است، که با عقل خود طبیعت و خدارا و بوستیله وجتدانش خیتر و    

از عقل می داند، چراکه می گوید عقل می تواند انسان را فریتب  شر را می شناسد. همچنین وی وجدان را باالتر 

، 1331دهد. از نظر روسو ارزش ها ذاتی روح هستند و بته گونته ای خودجتوش  شتکوفا متی شتوند )کتاردان،        

(. روسو انسان را دارای دو انگیزه دانسته است؛ خودختواهی و دیگتر دوستتی)نوع دوستتی(. در تتدوین      133ص

از دیدگاه روسو به طبیعت انسان توجه می شود تا روش های صحیح آمتوزش و پترورش    مبنای معرفت شناسی

 کشف گردد.
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 های تربيتی روسو  دیدگاه

سائل تربیتی تحت تأثیر همه ابعاد زندگی بشر است و بر اساس همین قاعده اصول حاکم بر نظریات روستو در  م

از تعلیم و در هیچ کدام از مقاالتش تعریف منسجمی همه آثارش در یک راستا قابل مشاهده است. با این وجود 

ای از تعلتیم و تربیتت، آن هتم بته     تربیت و شرایط آن بیان نکرده بلکه در مقاالت مختلف خود تعاریف پراکنتده 

دانتد کته از نظتر وی مستئله تربیتت      مطرح کرده است. او تعلیم و تربیت را دو امر مجزا میهای غیر علمیشکل

شود که به تمرین هر فترد و  ای مطرح میاولویت دارد. در حقیقت تربیت به صورت مسئله اصلی نسبت به تعلیم

دانتد. از ایتن   استتاد تربیتت متی    سهطور کلی روسو طبیعت، آدمیان و اشیا را به نه تجویز دیگران، بستگی دارد.

شتمارد کته   آن را نوعی هنتر متی   داند وگیرد توأم با اختیار میتربیتی را که به وسیله اشخاص انجام می»میان 

البته ناگفته نماند که استاد اصلی را « مستلزم مهارت بیشتر است و محال است با موفقیت کامل نیز همراه باشد

دانتد. او دربتاره طبیعتت چنتین     کند و استاد دیگر را بتا استتاد اول هماهنتگ متی    طبیعت غیرفاسد معرفی می

هتای گونتاگونی کته متا را     تأثیر پدیدهو از روز تولد به طرق مختلف تحت آییمما حساس به دنیا می»نویسد: می

شتویم بته   آید شناختیم، آماده متی گیریم و به محض اینکه احساساتی را که در ما پدید میاحاطه کرده قرار می

 کنند نزدیک شویم یا از آن دوری گزینیم.هایی که این احساسات را در ما تولید میپدیده

های تربیتی در راستای اصول باال به چند نکته باید اشاره کنیم؛ روسو معتقد است قبتل  مراحل و روشدر انجام 

از شروع تربیت کودک، باید طبیعت کودک و آنچه را که خداوند در وجود او نهاده است، ختوب بشناستیم؛ هتر    

تناسب با آن اداره شتود. روستو   سنی مقتضیاتی دارد و هر فرد انسان هم استعداد خاصی دارد و هر انسان باید م

کنتد. او بتر طبیعتت و    داند. از نظر وی جامعه پلید و آلوده است که انسان را آلوده متی انسان را بالفطره پاک می

کند. وی معتقد است که کودک را باید از این جامعه پلیتد  آنچه که طبیعت به انسان داده است بسیار تأکید می

ا او مراحل طبیعی زندگی خود را طی کند و با آنچه  طبیعت به او داده استت،  بته   دور نگه داشت و اجازه داد ت

دانتد ولتی چتون هنتر، علتم، دانتش و صتنعت را باعتث         رشد و کمال برسد. او اجتماع را کامال مؤثر برانسان می

همتراه بتا    گذارد. روسو مباحث تربیتی ختود را داند پس جامعه نیز بر کودک تاثیر مخرب میانحطاط جامعه می

ها و مقاالت دیگرش مطرح کرد، سپس بترآن شتد تتا    بقیه نظریاتش درمورد مسائل سیاسی و اجتماعی درکتاب

کتابی منحصرا درباره مسائل تربیتی بنگارد. در این کتاب اصول تربیتی وی همراه با رشد کودکی فرضی به نتام  

ربیتی این کودک را منطبتق بتر نظریتاتش جلتو     رود. او اعمال تامیل به صورت عملی مرحله به مرحله پیش می

شود. سپس امیل تحت تربیت مربتی  برد. از بدو تولد این کودک تمام وظایف مادر در قبال او توضیح داده میمی

گیرد و در تمام مراحل زندگی مربی همراه امیل است. از نظر روسو جامعه در راه رسیدن ختود بته   خود قرار می

طبیعت انسانی دور شده، به تجمل رو کرده و در بند چیزهتای ستاختگی گرفتتار آمتده     سوی تمدن، همواره از 

 (.1313است )حسینی، 

از نظر روسو کودک همیشه تحت نظر مربی قترار دارد. در حقیقتت مربتی مواظتب کتودک استت و او را دور از       

کنتد  ای را رد متی وسو جامعهکند. البته رهای فردی اش تربیت میجامعه، در محیطی بسته و با توجه به تفاوت

 گیرد.که طبیعت انسان، آزادی و حق او را نادیده می

دهد، زیرا این پاسخ دادن بته ستؤال کتودک او را از    اگر کودک سؤالی بپرسد، مربی پیرو روسو به آن پاسخ نمی
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تا خودش مشکل  کندکننده او را راهنمایی میهای هدایتبا پرسیدن پرسش»دارد و در عوض فکر کردن باز می

از طرفی آموزگار خوب کسی است که شوق به آموختن و فهمیدن را در شاگرد بر انگیزد. روسو بعد « را بگشاید

ها با هتم برابرنتد بنتابراین در    کند. از نظر وی همه انسانرا توصیه می و عمومیاز دوازده سالگی آموزش رسمی 

ین افراد ثروتمند و فقیر تبعیضی قائل شد. بر این استاس تأکیتد   مورد انتخاب مدرسه و نحوه آموزش نیز نباید ب

زیادی بر دمکراسی، آزادی فردی و تعلیم و تربیت فردی و سپس تعلیم و تربیت ملی دارد. از طرفی دیگر روسو 

هتای پلیتد   تأثیر هوای نفتس و جنبته  معتقد است هوش انسان برترین جنبه وی نیست چون ممکن است تحت

ای برای نیرنگ و حیله سازی استفاده شود. بنابراین، روستو برتترین   عنوان وسیلهگیرد و از هوش به انسانی قرار 

داند و می گوید: برترین جنبه انسان وجدان اخالقی و تشخیص نیک از شتر  جنبه انسان را وجدان اخالقی او می

یت منفی است. به نظر او الزم نیستت  پردازد، تربای که روسو به آن میترین مسئلهمهم و گرایش به نیکی است.

ما از محاسن کار درست اخالقی داد سخن دهیم، بلکه کافی است کار بد را به کتودک نیتاموزیم، زیترا فترد بته      

صورت طبیعی کاری مثل دروغ گفتن را بلد نیست، انسان به صورت طبیعی راستگوستت و  جامعته استت کته     

 آموزد.دروغ گفتن را به او می

«. هدف تعلیم و تربیت بازسازی انسانی است که بتواند در جامعه بازستازی شتده زنتدگی کنتد    »ید روسو می گو

بخش دیگری از آرای تربیتی روسو مربوط به تربیت مذهبی است. آنچه وی معتقد است ایمان قلبی به خداونتد  

نخواهد کرد، زیترا  امیل هرگز راج  به صفات خداوند تصورات باطل »و دوست داشتن خدا از صمیم قلب است؛ 

فوق فهم اوست توجه نکند،  عالوه بر این مربی او سعی نخواهد کرد او را به کیش خاصتی  عادت دارد به آنچه ما

پرورش دهد بلکه کوشش خواهد کرد وی را طوری تربیت کند کته وقتتی بتزرگ شتد متذهبی را کته عقتل او        

 پسندد انتخاب کند.  می

 

 عناصر تربيتی از منظر روسو

( فستاد جامعته   2( نیک و الهی بودن 1ا مطالعه اندیشه های تربیتی روسو می توان سه اصل اساسی را نام برد؛ ب

( آزادی و پیروی از قانون. روسو معتقد است چون طبیعت آفریده خداوند است بنابراین نیک استت. منظتور او   3

چیزی خارج از طبیعت آدمی او را بته فستاد   از تربیت منفی دور ماندن از تصنعات است. او می گوید مادامی که 

نکشانده است آدمی نیز همچنان خوب باقی می ماند. روسو معتقد است کته اگتر تعلتیم و تربیتت در محیطتی      

فاسد و بدون توجه به قوانین طبیعی باشد، فرد را از تربیت صحیح دور نموده ایم بنتابراین فترد کته بایتد بترای      

بایستی به دور از اجتماع فاسد باشد و زیر نظر مربی با رعایت قوانین رشد، تربیت زندگی در اجتماع آماده گردد 

سالگی باید جنبه سلبی داشته باشد  12(. تعلیم و تربیت طبق نظر روسو تا 1311شود )کریمیان و فضل الهی، 

بتا شترایط    و اجازه دهد تا طبیعت نقش آزاد خود را ایفا نماید. مربی متی کوشتد روش تربیتت مخفتی ختود را     

(. روسو معتقد است که در تربیتت کتودک بایستتی بته     11۱ص 131۱طبیعی رشد بچه هماهنگ سازد )اولیچ، 

جنبه های رشد طبیعی او توجه نمود و به زمان حال او توجه داشت. آنچنان که در نوشته های روستو دریافتت   

شک معلمتان خودکامته را متردود متی     می شود گویا او طرفدار آزادی افراطی کودک بوده است. روسو اقتدار خ

دانست و در شیوه تربیتی او معلم شخصی آسانگیر است که خود نیز در تعامل با دانش آموزان کسب تجربه می 
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(. روسو معتقد بود که در تربیت انسان سه استاد در کارند؛ طبیعتت، اشتیاء و انستان    1۴ص 1331کند )گوتک، 

ا اختیاری بر طبیعت نداریم. در حالیکه در تربیت اشتیا در برختی متوارد    های دیگر. می توان گفت از بین آنها م

اختیار داریم اما می توان گفت تعلیم و تربیت انسان ها را می توان به طور کامتل در اختیتار داشتت )ختاتمی و     

وش (. اندیشه های تربیتی روسو را غالباً در ذیل مکتب طبیعت گرایی بررسی می کنند. ر1۴ص  131۱رفیعی، 

آموزش را در دوره کودکی بر مبنای مشاهده و تجربه که کودک شخصاً به عمل دست متی زنتد متی دانتد و در     

دوره جوانی تعلیم و تربیت اخالقی را در درجه اول اهمیت قرار می دهد و تربیت را مقتدم بتر تعلتیم متی دانتد      

ت کامالً هماهنگ باشد. با وفوقی کته  (. معلم از نظر روسو کسی است که با طبیع1311)کریمیان و فضل الهی، 

معلم نسبت به مراحل رشد و نمو آدمی دارد، امیل را مجبور به یادگیری نمی کنتد بلکته یتادگیری را از طریتق     

(. برنامته  1۱1ص 1331تحریک او به کاویدن و بالیدن از راه تعامل با محیط خویش، ترغیب می کنتد )گوتتک،   

که به شاگردان بایتد مهلتت داد و نبایتد در داوری نستبت بته کارهایشتان        تربیتی روسو مؤید این اندیشه است

عجول بود. مدرسه نباید از محیط زندگی کودک مجزا تلقی شود، بلکه باید ادامه آن محسوب گردد )کریمیان و 

ز (. از آنجائیکه روسو طبیعت آدمی را نیک دانسته است، بنتابراین هتدف از تعلتیم و تربیتت ا    1311فضل الهی، 

نظر او حفظ طبیعت و فطرت نیک و آزاد کودک در برابر فساد محیط اجتماعی است و برای اینکه کودک بتواند 

به طور طبیعی و آزادانه رشد کند باید تا قیل از اینکته بته ستن عقلتی برستد از جامعته دور نگته داشتته شتود          

هدف آموزش و پرورش ختود زنتدگی    (. بنابراین می توان نتیجه گرفت که از نظر روسو133ص 1331)کاردان، 

 است همچنانکه او نیز امیل را برای زندگی آماده ساخت.

 

 ابو علی حسين بن عبداهلل بن سينا

ه.ق در همدان چشم از  ۵23ه.ق در دهکده افشنه واق  در بخارا چشم به جهان گشود و در سال  3۷۱در سال 

فه و طب، سرآمد روزگار خود شد. در فلسفه و تفکرات عداد کم نظیر خود در منطق، فلستجهان فرو بست. با اس

عقلی، پیرو ارسطو و فارابی بود و فلسفه اش، مشاء نامیده می شود. کتاب های قانون در طب، شفا در فلسفه، 

 اشارات در منطق و تدابیرالمنازل در اداره منزل و حکمت عملی از آثار ابن سیناست.

 

 دیدگاه فلسفی ابو علی سينا

نا بزرگترین نماینده فلسفه مشاء در تمدن اسالمی است، اما نه به این معنی که او صرفاً یک مداف  و ابن سی

(. او مانند فارابی به تجرد روح و بقای پس از مرگ آن، رابطه متقابل 133۷شارح ارسطو بوده است )زیباکالم، 

نسان را مدنی بالطب  می داند. لذات جسم و جان و سلسله مراتب هستی، معتقد بود. او نیز همچون فارابی، ا

معنوی را برتر از لذات شهوانی و جسمانی دانسته و کمال خاص انسان را کمال عقل نظری می داند )پژوهشگاه 

 (.1312حوزه و دانشگاه، 

ابن سینا جهان شناسی را از طریق تجربه و آزمایش ممکن نمی داند. او شناخت را از طریق مدد گرفتن از 

ت شده مابعدالطبیعه ممکن می داند. از نظر وی اگر مانعی بر سر راه نباشد، طبیعت هر شیء آن را به اصول ثاب

 سوی کمال رهنمون خواهد شد.
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ابن سینا، فضیلت و ارزش اخالقی را حد وسط افراط و تفریط می داند و دو طرف این طیف را رذیلت و ضد 

شهویه، غضبیه و ناطقه، خصلت های چهارگانه عفت، شجاعت، ارزش می نامد. اصول فضایل را بر اساس قوای 

وی مستقیماً در مورد تربیت، خصوصاً در کتاب های شفا، قانون و اشارات بحث کرده  حکمت و عدالت می داند.

است. از نظر او، کسی که صرفاً از لذات دنیوی دوری می کند، زاهد است. شخصی که پیوسته نماز می خواند و 

ند، عابد است. اما کسی که به عالم قدس پر می کشد و خواهان تابش مداوم نور حق در درون عبادت می ک

 علی نخستین تالش ها را در نزدیک ساختن فلسفه و دین، انجام داده است. بو خویش است، عارف است.

 

 تعليم و تربيت از منظر بو علی

ت را بر اساس شکل گیری عادت ها می داند و بو علی مانند بیشتر حکیمان و فالسفه اسالمی، تعلیم و تربی

مراد تشکیل عادت بر اساس معیارهای عقالنی و به طور آگاهانه است. عادت پذیری باید بر اساس تعقل و طبق 

 (.1331مقررات ویژه ای باشد )پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 

از سخنان شیخ استنباط می شود  ابو علی سینا مراحلی را برای تعلیم و تربیت قائل بوده است. مراحلی که

 عبارت است از: 


پس از بازگیری از شیر مادر. بو علی معتقد بود، حق فرزند بر پدر پس از تولد، نام نیکو بر وی  مرحله اول،

 نهادن و انتخاب دایه واجد شرایط است.

 پس از بازگیری کودک از شیر، مربی باید تأدیب و بهسازی اخالق کودک را بیاغازد...

 

از حدود شش سالگی. پس از رشد مفاصل بدنی، آمادگی زبانی، تلقین پذیری، و رشد شنوایی،  مرحله دوم،

باید به تعلم قرآن بپردازد و حروف الفبا به صورت نوشتاری به وی آموخته شود و معارف دینی به او تلقین 

 گردد.

 

گیری قرآن و حفظ لغات، مربی) با توجه به پس از آموزشهای ابتدایی. پس از فراغت کودک از فرا مرحله سوم،

ویژگی های شخصی و ذوق و استعداد( بیندیشد که کودک در چه کار، صنعت و رشته خاصی باید قرار داده 

 شود بر اساس آن برنامه آموزشی متناسب با آن را طراحی کند.

 

یش ورزیده و کار آزموده شد، آنگاه که جوان اندکی در صناعت خو پرداختن به کار و اشتغال.مرحله چهارم، 

 باید به کار و امرار معاش از آن راه گماشته شود.

 

پس از اشتغال و استقالل. هنگامی که جوان مجرب و از نظر اقتصادی مستقل شد، باید برایش  مرحله پنجم،

 زندگی و کانون مستقل خانوادگی تشکیل داد.

همچنین به حس تقلید و رقابت در کودک اعتقاد داشت و بو علی به تمایز و تفاوت های فردی معتقد بود. وی 

 از نظر او کودک در ابتدا، به دلیل طبیعتش، بیشتر در خطر دستبرد عوامل سوء قرار دارد.

 



 24-44، ص1314،  تیر 1، جلد 1علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

 

24 
 

بنابراین مراحل تعلیم و تربیت از نظر ابن سینا را می توان به سه دسته کلی زیر تقسیم نمود )جمعی از 

 ( :1313دانشجویان تربیت معلم، 

 

آغاز این مرحله تربیت را از دوران جنینی می داند و موضوعات تربیتی را جدای  الف( مرحله پيش دبستانی:

از تربیت جسمانی کودک نمی داند. وی در کتاب قانون یادآور شده است که زنان باردار از تنشهای عصبی و 

 جسمی به شدت بپرهیزند، زیرا اثرات نامطلوب بر جنین دارد.

 پرورش صحیح خوردساالن چهار توصیه دارد :و برای 

سالگی به مدرسه رود و در  ۷در سن  (3برنامه صحیح غذایی و خواب و استحمام معتدل( 2اعتدال در رفتار  (1

 نوشیدنیهای سالم بنوشد.( ۵تعلیم اجبار نباشد 

 

سلط بر عضالت و تعلیم و تربیت را منوط به محکم شدن مفاصل کودک و ت :ب( مرحله یادگيری در مدرسه

 سالگی ذکرکرده است.  ۷قوای جسمانی فرد دانسته است. سن مناسب آغاز تعلیم و تربیت در مدرسه را 

آموزش گروهی را بر آموزش خصوصی ترجیح می دهد و معتقد است که این امر باعث رقابت و گفتگوی علمی 

فزونی علم و عقل و جلوگیری از خستگی آنان آموزان شده و آداب اجتماعی را می آموزند و موجب میان دانش

 می شوند.

 

زمانی که کودک در مدرسه آموزشهای ابتدایی را گذراند و به سن بلوغ رسید، می  :ج( مرحله حرفه آموزی

تواند صنعت و حرفه ای بیاموزد و پس از آن زندگی مستقل خود را آغاز کند و شایسته است که نوجوان مطابق 

رعایت تفاوتهای فردی در انتخاب  ور و حرفه ای را بیاموزد و رعایت عامل محیط، وراثت ذوق و طب  خود هن

 شغل و حرفه نیز مورد توجه ابن سینا بوده است. 

 

 اصول کلی تعليم و تربيت از دیدگاه ابن سينا

 

- آگاهی بر حاالت و قوای نفس، از اصول بنیادین مورد تأکید بوعلی بوده است. او می گوید:  خودشناسی؛

 نخستین چیزی که باید به تدبیر آن پرداخت، تدبیر و تربیت خویشتن است.

-  بوعلی توجه به تفاوت های فردی، عالیق و سلیقه ها را از اصول مهم آموزشی رعایت تفاوت های فردی؛

 می داند.

- وی معتقد بود که در برنامه ریزی آموزشی باید مراحل گوناگون را  نظيم برنامه بر اساس مراحل؛ت

 رعایت نمود.

- بوعلی آموزش مطلوب را گروهی و اجتماعی می دانست و معتقد بود که شایسته است  آموزش گروهی؛

ه باشند. وی بر حس رقابت و در مدرسه همراه با کودک، کودکان دیگری از بزرگان با ادب و نیک وجود داشت

 بحث گروهی تأکید می کرد.

بوعلی تعلیم و تربیت را فعالیت محاسبه شده ای در جهت رشد، اجتماعی سازی و سالم سازی برای وصول به 

 کمال دنیوی و سعادت جاویدان الهی می داند.
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 اهداف تعليم و تربيت از نظر ابن سينا 

سینا شامل ایمان، عادات پسندیده و اخالق نیکو، تندرستی، سواد، هنر و هدف تعلیم و تربیت از منظر ابن 

. از نظر ابن سینا بعد از اینکه کودک سخن گفتن را آموخت و آماده یادگیری شد ابتدا باید قرآن و است پیشه

رفه و هنر اصول دین، و سپس قواعد زبان، ادب و شعور و مضامین اخالقی را به او تعلیم داد و در نهایت باید ح

 ابن سینا بر آموزش و یادگیری علوم طبیعی، منطق، ریاضی و حساب تأکید می نمود. را به او آموخت.

 

 

 

 معلم و روش او از منظر ابن سينا

از نظر ابن سینا مربی باید به اخالق حسنه مجهز باشد و از طرفی هم علم و دانش و هم فراگیر و توانایی او را 

ینا معتقد بود که معلم هنگام تدریس باید رویه ای معتدل داشته باشد و نه بسیار همچنین ابن سبشناسد. 

سخت گیر باشد که کودک توان سخن گفتن در حضور او را نداشته باشد و نه آن قدر آسان گیر باشد که 

 موجب جسور شدن کودک شود.

 

 گيریجمع بندی و نتيجه

تربیتی را مد نظر قرار  -ی، همچنان باید مالحظات فلسففنیمروزه، به رغم پیشرفت های علمی و دستاوردهای ا

داد، چرا که بررسی دقیق تربیت، و اهداف و غایت آن، تنها در صالحیت فلسفه و نظام اخالقی و تربیتتی استت.   

هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه ای تطبیقی اندیشه های تربیتی ژان ژاک روسو و ابو علتی ستینا بتوده    

 است.

روسو اعتقاد داشت که آدمی ترکیبی است از جسم و روح است که روح وجه تمایز او بتا موجتودات زنتده دیگتر     

است. وی جسم را پیرو قوانین مادی و احساسات و شهوات می داند ولی معتقد است که روح جتوهری مجترد و   

نتد و آن را برتتر از عقتل متی     عنصری غیر مادی است، بنابراین آزاد است. روسو وجدان را بهتترین داور متی دا  

شناسد و می گوید انسان با عقل، طبیعت و خدا و با وجدان می تواند خیر را از شر تمیز دهد. از نظر او انسان با 

می کشاند. در کل متی  به تباهی طبیعتی پاک به دنیا می آید و فطرت پاک انسان را محیط نا مطلوب اجتماعی 

را در خدمت رشد طبیعی کودک، عالیق و نیازها و آزادی او متی دانتد. از    توان گفت که روسو آموزش و پرورش

طرفی وی آموزش و پرورش را وسیله ای برای آموزش و انتقال رویدادها و ارزش هتای اجتمتاعی بته نستل نتو      

)همان کودک( می داند. ابن سینا طبیعت را مرتبه ای از هستی می دانستت کته از اجتزای همتاهنگی ترکیتب      

به سوی مقصدی خاص در حرکت است و سراسرش نشان دهنده حکمت آفریدگار است. وی علم واقعی  یافته و

را در علم به رابطه هر شیء با مبدأ کل جهان هستی می دانست. ابتن ستینا هتدف اساستی تعلتیم و تربیتت را       

ی تعلیم و تربیتت را  نزدیکی به خداوند می داند. او نیز همچون سایر صاحبنظران مسلمان، همه وسایل و ابزارها

و بنابراین بایستی با توجه به اصول تعلیم و تربیتت، نگترش    می دانستمقدمه ای برای رسیدن به خالق هستی 

مثبت نسبت به انسان، مراحل رشد عقالنی، اهداف، برنامه و روش های تعلیم و تربیت، راه رسیدن به قرب الهی 

نظام خلقت یعنی نزدیکی به خداوند )مبدأ هستتی( گتام بتردارد    را هموار نمود تا انسان به سوی هدف اصلی از 
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 (.  1311)کریمیان و فضل الهی، 

روسو و ابن سینا هتر دو انستان را موجتودی دارای جستم و روح معرفتی متی       می توانیم نتیجه گیری کنیم که 

ظام هماهنگی می دانتد  ابن سینا بیش از روسو بر جنبه های دینی در آموزش، تأکید دارد و جهان را نکنند. اما 

به طتور   اگر چهکه هدف همه امور و از جمله تعلیم و تربیت، رسیدن به سعادت نهایی و قرب الهی است. روسو 

قطعی از امور دینی دور نشده است، ولی قطعاً او تأکید بیشتری بر حیات طبیعی و کیفیت رشد و تجتارب دارد.  

فلت نورزیده است. بنابراین می توان گفت که هم روسو و هتم ابتن   هر چند که ابن سینا نیز از اهمیت این امر غ

سینا هر دو بر تفاوت ها و طبیعت فردی، رشد طبیعی و نیل تدریجی )در صورت عدم بروز هر گونه مشکل( بته  

سمت هدفی خاص و فراگیری علوم هر زمان، تأکید دارند. اما ابتن ستینا، تنهتا بتر طبیعتت تمرکتز نتدارد. وی        

بررسی خود را شامل سایر مراتب وجودی، همچون هماهنگی فردی و جمعی و نیل بته ستوی اهتداف    مطالعه و 

نهایی، نیز نموده است. ابن سینا بر خالف روسو تنها بر تجارب تأکید ندارد و شهود و درک معتانی را نیتز متورد    

 نیاز دانسته است.
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