
 
 
 

 

 

  مدیریت آموزشیقات پژوهشی تحقی -فصلنامه علمی 
(43 یاپی)پ 1399بهار ، سوم، شماره یازدهمسال 

 

 

 تیو ترب میتعل یهاو اصول احسان در روش ی استنتاج اهداف، مبان
 یتیترب یبه منظور ارائه الگو یطوس نیالد ر یاز منظر خواجه نص

  4ی هاشم گلستان   دیس و  3ی جعفر رشاه یم م یابراه دیس، 2ی براتعل  م یمر ، 1ی ارفاطمه صف 
 

 چکیده 

های تعلیم و تربیت از منظر  در روش  احساناستنتاج اهداف، مبانی و اصول هدف پژوهش حاضر 
و از   کیفیاین پژوهش با رویکرد . ه استودب خواجه نصیر الدین طوسی به منظور ارائه الگوی تربیتی 

ی  هاروش فرانکنا )استنتاج اهداف، مبانی، اصول وبازسازی شده لگوی استنتاجی با ا طریق روش 
اخالق   ، ی)اخالق ناصر  ر ینصکتب نگاشته شده خواجه  پژوهش شامل تربیتی( انجام گرفته است. حوزه 

نوشته شده بر آثار   یهاها و شرح ژوهش و مقاالت و پ هاکتاب  و ( نی و آداب متعلم یمحتشم
با  های مورد نیاز تحقیق از متون فوق، داده  آوری در این تحقیق پس از جمع  است. بوده  ر ینصخواجه

سپس بر مبنای الگوی استنتاجی  . دشبندی استفاده از روش کدگذاری موضوعی ابتدا مفاهیم دسته 
پذیری و  جهت باالبردن اطمینان ید. گرد استنتاج ی تربیتی هاروش  ، اهداف، مبانی، اصول و فرانکنا

اساتید   زیر نظر یابی به نتایج مرتبا های دستراهبه منظور اطمینان از نتایج حاصل، رپذیری و باو
بر اساس نتایج حاصل از پژوهش برخی از   مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار گرفته است.متخصص، 

، مواسات و  کرم، ایثار، عفو، مروت، نجابته نصیر عبارتند از: از دیدگاه خواجاحسان های تربیتی روش
زرگواری، مسامحه و گذشت،  حیا، رفق و مدارا، سیره نیکو داشتن، مسالمت،  همدردی، سماحت و ب

 سکون و آرامش، صبر، قناعت، وقار، تقوا و ورع، نظم و انتظام، حریت و آزادگی. 

 

 الگوی تربیتی ، خواجه نصیر،  بیتهای تعلیم و ترروش ،  احسان  ها:  کلید واژه

 
 رانیواحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ا  ، یدانشگاه آزاد اسالم ت، یو ترب میگروه فلسفه تعل یدکتر یدانشجو 1
 مسئول(   سندهی)نو رانیواحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ا  ، یدانشگاه آزاد اسالم ، یتیگروه علوم ترب اریاستاد 2
 رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا  ، یتیم ترباستاد گروه علو 3
 رانیواحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ا  ، یدانشگاه آزاد اسالم ، یتیاستاد گروه علوم ترب 4
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 مقدمه . 1
احسان از ارزش واالیی برخوردار است. خداوند  در قرآن در آیات بسیاری  اخالقی، فضایل  در میان

ی حُسن با  احسان از ریشه  توصیه به احسان نسبت به خود و احسان نسبت به دیگران نموده است.
  ای از روند که به دلیل داشتن گونه می  در وصف اموری به کار کلماتی نظیر حَسن، حُسن و احسن 

، ص  1، ج1369کنند. )راغب اصفهانی، می  به خود جذب زیبایی عقلی، نفسانی و طبیعی انسان را 
در  احسان (. 178، ص1، ج1391)قرشی،  است نیکی کردن در لغت به معنی احسان (.493-494

)قرشی،  بر عهده دارد بدهد و کمتر از آنچه براى اوست بگیرد.  بیشتر از آنچهکه فرد آنست اصطالح 
 (. 137، ص 2، ج 1353

)ع( در توصیف عدل و احسان  های همنشین عدل است. امام علیاحسان در قرآن از واژه 
عدل، انصاف دادن و ستم نکردن است و احسان  )« لعدل االنصاف، و االحسان التفضلفرمایند: »امی

اإلیمان  العدل رأس فرمودند: »و  (. 482، ص 1395، 231نهج البالغه، حکمت ) ( است جود و بخشش
؛   837، ص 2، ج1389( )امامی، ، سر ایمان و گردآورنده نیکویی است)عدالت ؛ جماع اإلحسان«و 

(. و همچنین فرمودند: »فی العدل االحسان« )در عدالت نیکویی کردن است( 578، ص 1366درایتی، 
ول محور  ( معتقد است، احسان فراتر از عدل است زیرا عدل ح1392. باقری )(578، ص 1366)درایتی، 
رو که دادن یا گرفتن حق مبتنی بر عدل است؛ اما احسان آن است که به کسی  گردد از این حق می 

چه حق اوست بستاند. احسان نیز همچون زیبایی بر انسان موثر  بیش از حق دهند یا کسی کمتر از آن 
اإلِنْسانُ  اند »هکه گفتچنان  (. 158، ص1392انگیزد )باقری، رشناسی و تواضع برمی است و در وی قد 

   (. 326، ص12، ج1386ی احسان است( )مکارم شیرازی، « )انسان بنده عَبِیدُ اإلِحْسانِ 
دهد پاداش خداوند از حد  در تربیت الهی به روش احسان در مقابل اعمالی که انسان انجام می 

ب او. این پاداش  گیرد، نه اعمال خوکه در آن، بهترین اعمال فرد معیار قرار می  گذرد عدالت در می 
ادالنه نیست تا در برابر هر عملی به ازای همان مقرر شود بلکه میزان پاداش را بهترین اعمال فرد  ع

سن  کند که اوال حد باال معیار باشد نه حد پایین و ثانیا نقایص نادیده گرفته شود و عمل حمعین می 
رد فراتر از میزان آن و بنابراین  یگهمچون احسن به حساب آورده شود و پاداشی که به آن تعلق می 

 (. 171، ص1392بالحساب باشد )باقری،  

غَیِْر بِ  یَشَاءُ  مَنْ  یَرْزُقُ وَاللََّهُ لِیَجْزِیَهُمُ اللََّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَیَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ »

ا فرماید و از فضل و  تا خدا در مقابل بهترین اعمال ایشان جزاء و ثواب کامل عط( 38/النور« )حِسَابٍ

 حد و حساب بخشد. بیفزاید، و خدا هر که را خواهد روزی بی ها آن  احسان خویش بر 
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شود  هنگامی که انسان نیکی کند با احسان الهی اعمال نیک انسان به چندین برابر پاداش داده می 

بِالحَسنَةِ فَلَهُ  اءَ مَن جَ»شود. ی کند بر اساس عدالت الهی به همان اندازه کیفر می و هنگامی که بد

(  160)االنعام/ «عَشرُ أَمْثَالِهَا وَ مَن جَاءَ بِالسیئَةِ فاَل یجْزَی إِال مِثْلَهَا وَ هُمْ ال یظلَمُونَ

جز مانند آن کیفر نخواهد  هرکه نیکى آورد، پس براى او پاداشى ده برابر آن است وهرکه بدى آورد، )
 ( دید و به آنان هرگز ستم نخواهد شد. 

سیری اجمالی بر مبانی نظری »انسان » با عنوان  پژوهشی  ( در 1389حیدری و موسوی )

به بیان حس انسان   های تربیتی آن« دوستی« از منظر آیات و روایات و استنتاج داللت 

در انسان، حدود و ثغور انسان دوستی در اسالم و  دوستی از منظر دین اسالم پرداخته، خاستگاه محبت 
ر حقیقی انسان دوستی از منظر اسالم را با استناد به آیات قرآن و روایات  قی و غی های حقیانگیزه

گیرند که هر چه  اند و با بررسی ارتباط محبت و عوامل آن نتیجه می شیعی مورد بررسی قرار داده
بیشتر است  ی، احسان و انفاق، عدل و قسط، توکل و صبر انسان ایمان بیشتر باشد طهارت و پرهیزکار

 گردد. هر کدام از این صفات باعث تقویت رابطه محبت می  ر حقیقت تقویتو د

پرداختن به معارف اسالمی و توصیف فضایل اخالقی از دیرباز مدنظر نویسندگان و اندیشمندان  
هفتم یکی از این اندیشمندان مسلمان   اسالمی بوده است خواجه نصیر الدین طوسی فیلسوف قرن 

آن   المی سعی در تربیت افراد جامعه دارد پژوهشگر در پژوهش حاضر براست که با تبیین معارف اس
  و ازد دبپر احسان به تبیین ابعاد و محورهای ند مسلمان ممندی از کتب اخالقی این دانشاست تا با بهره 

به اصول تربیتی دست یابد و با توجه   احسان یت بر اساس یابی به اهداف و مبانی تعلیم و ترببا دست
تا خوانندگان بتوانند ابعاد و  ی تعلیم و تربیت را استخراج نماید. ها روش  صول تربیتی،به این ا

های تربیتی احسان در  گیری از روش محورهای احسان را از دیدگاه خواجه نصیر بشناسند و با بهره 
 د پرداخته و در نهایت خیر و صالح جامعه فراهم گردد. تعلیم و تربیت، به تربیت افرا

 وهش روش پژ . 2
صورت  الگوی بازسازی شده فرانکنا استفاده از  با  و  روش استنتاجی یا قیاسی با پژوهش حاضر، 

 اند به ترتیب عبارتند از: الگو که در این پژوهش به کار رفته مراحل اجرایی است.  گرفته
 بیان بایدهای آغازین  -1

 نگرهای واقعبیان گزاره -2

 استخراج اهداف بنیادی هنجارین  -3

 نگر فلسفی یا الهیاتی های واقع استخراج اهداف میانی، گزاره -4

 استخراج اصول  -5
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 استخراج روش تربیتی  -6

 های پژوهش یافته. 3
  خواجه نصیرالدین معتقد است که فضیلت دارای چهار قسم است حکمت، عدالت، شجاعت و عفت:

قوت عملى و آن  تهذیب  از  -دوم از تهذیب قوت نظرى و آن حکمت بود.  -اول ایل چهار بود:فض
از تهذیب قوت شهوى و آن   -چهارم از تهذیب قوت غضبى و آن شجاعت بود. -سوم  عدالت بود. 

برد از  توان به احسان پی و با تعابیری که از عفت بیان نموده می  (. 72، ص1360)طوسی،  عفت بود 
  -2در برابر خداوند،  احسان -1توان احسان را در سه حوزه مورد بررسی قرار داد: وی می  بیانات

با همدسته کردن مفاهیم احسان از   یگران. همچنیناحسان در برابر د -3احسان در برابر خود و 
ی، بعد  شناسی، بعد انسان: بعد زیبایی توان بدین گونه بیان نمودرا می دیدگاه خواجه نصیر ابعاد احسان 

اساس ارتباط اشراقی میان ابعاد احسان را   الهی، بعد علمی و عقلی، بعد عاطفی و بعد اجتماعی. بر این
 توان به صورت زیر ترسیم نمود. می

 
 ابعاد احسان از دیدگاه خواجه نصیر الدین طوسی   -1شکل  

 

 

 

احسان

ي ابعاد زيباي
شناسي

ابعاد 
اجتماعي

ابعاد عاطفي

ابعاد علمي و
عقلي

ابعاد الهي

يابعاد انسان
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 بعد زیبایی شناسی . 4
ت است. سخاوت از صفات الهی است و  وت از اجزاء عفسخامبنا: عفت از اجزاء احسان است. 

 سخاوت جمیل و زیبا است.  
ی شبیه بودن به آفریدگار باید سخاوت داشت. تا با سخاوت به دیگران مورد لطف و  برا هدف:

 رحمت الهی قرار بگیرد. 
 اصل: مسلمان باید با سخاوت داشته باشد و با سخاوت به دیگران فراوان نیکی نماید. 

و اما انواعى که در تحت جنس عفت  شمرد عفت است: »جه آن را برمی یکی از فضایل که خوا
  -دعت ششم -مسالمت پنجم -حسن هدى چهارم -رفق سوم -حیا دوم -اول است دوازده است:

« )طوسی،  سخا -حریت دوازدهم -انتظام یازدهم -ورع دهم -وقار نهم -قناعت هشتم  -صبر هفتم
و معتقد است برای شبیه بودن به آفریدگار باید   و سخاوت را صفت الهی دانسته(. 77، ص1360

که به غرضى دیگر جز آن کس بود که بذل مال را  به حقیقت آنکن سخى لیو سخاوت داشت: »
به قصد ثانى بود تا  سخاوت، لذاتها جمیل است مشوب نگرداند و اگر نظر او بر نفع غیر افتد بالعرض و 

،  1360« )طوسی، ه نموده باشد و کمال حقیقى حاصل کرده به علت اولى که جواد محض است تشب
آن بود که انفاق اموال و   -و اما سخا کند: » س سخاوت را هشت قسم بیان می ت جن و تح (.89ص

 به مصب استحقاق رساند.که شاید  که باید و چندان دیگر مقتنیات بر او سهل و آسان بود تا چنان 

اما انواع   بسیار است، و تفصیل بعضى از آن اینست:و سخا نوعى است که در تحت او انواع 
مروت   -عفو چهارم -ایثار سوم -کرم دوم -اول حت جنس سخاست هشت است: فضایل که در ت 

آن بود که بر نفس سهل   -اما کرم . مسامحت  -سماحت هشتم  -مواسات هفتم -نیل ششم  -پنجم
بود بر وجهى که مصلحت اقتضا   گ رش بزرنماید انفاق مال بسیار در امورى که نفع آن عام باشد و قد

به خاصه او تعلق داشته باشد  از سر مایحتاجى که که بر نفس آسان باشد آن بود  -و اما ایثار  کند.
آن بود که بر نفس   -و اما عفو آن او را ثابت بود. که استحقاق  برخاستن و بذل کردن در وجه کسی

و اما   به نیکى با حصول تمکن از آن و قدرت بر آن.آسان بود ترك مجازات ببدى یا طلب مکافات 
و   به زینت افادت و بذل ماالبد یا زیاده بر آن.را رغبتى صادق بود بر تحلى  که نفس آن بود -مروت

  -و اما مواسات. به مالزمت افعال پسندیده و مداومت سیرت ستوده آن بود که ابتهاج نماید  -اما نیل 
و   مال.  را با خود در قوت و  و مستحقان بود در معیشت و شرکت دادن ایشان  معاونت یاران و دوستان

  -و اما مسامحت  به دلخوشى از چیزهائى که واجب نبود بذل آن. بذل کردن بعضى باشد  -اما سماحت 
-77، ص1360.« )طوسی، ترك گرفتن بعضى بود از چیزهائى که واجب نبود ترك آن از طریق اختیار 

79  .) 
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نجابت  -5، مروت داشتن-4، عفو کردن-3، ایثار کردن -2، کرم نمودن-1بیتی: تر های روش
 . مسامحه و گذشت داشتن-8، سماحت و بزرگواری داشتن-7، مواسات و همدردی نمودن-6، داشتن

 

 بعد انسانی . 5
مبنا: عفت از اجزاء احسان است . احسان فضیلت خواهی در عفت است. عفت فضیلت است.  

 انسان به کمال است. افراط در عفت به احتیاط نزدیکتر است.  حفظ عفت عامل رسیدن
نسان باید با رعایت اعمال نیک و پسندیده و با حفظ عفت و فضیلت خواهی و افراط در  : اهدف 

 عفت به کماالت انسانی و رضای الهی دست یابد. 
ه کماالت  یابی باصل: انسان باید با حفظ عفت و مبادرت به اعمال نیک و پسندیده برای دست 

 انسانی و کسب رضای الهی تالش نماید. 
مسالمت  -4، سیره نیکو داشتن -3، رفق و مدارا نمودن-2، اشتنحیا د-1 تربیتی: های روش

تقوا و ورع  -9، وقار داشتن -8، داشتن قناعت-7، صبر نمودن -6، سکون و آرامش داشتن -5، نمودن
 . شتنحریت و آزادگی دا-11، نظم و انتظام داشتن -10، داشتن

تفضل احتیاط بود در  یسد: »ونکند و می خواجه احسان را فضیلت خواهی در عدالت بیان می 
عدالت تا از وقوع نقصان ایمن شود و توسط فضایل بر یک منوال نتواند بود چه سخاوت با آنکه وسط  

ط است  به احتیاط نزدیکتر از نقصان است و عفت با آنکه وس است میان اسراف و بخل زیادت در او 
ادت و تفضل صورت نبندد مگر بعد از رعایت  به احتیاط نزدیکتر از زی میان شره و خمود نقصان در او 

به آن اضافه  چه استحقاق واجب کند ادا کرده باشد پس زیادت نیز احتیاط را ن شرایط عدالت که اول آ 
متفضل نبود بلکه متبذر بود   به نامستحق دهد و مستحق را ضایع گذارد به مثل همه مال کند و اگر 

 .چه اهمال عدالت کرده است

تفضل عدالت است در زیادت و متفضل عادلى است محتاط در عدالت و   م شد که پس معلو
را بیشتر و در ضار خود را بیشتر دهد و   سیرت او آن بود که در نافع خود را کمتر دهد و دیگران

جهت که مبالغه است   ل از عدالت شریفتر است از آن را کمتر به ضد جور و معلوم شد که تفض دیگران
به عدالت اشارتى کلى بود نه  شاره صاحب ناموس ز آن جهت که خارجست از عدالت و ادر عدالت نه ا

جزوى چه عدالت که مساواتست گاه بود که در جوهر بود و گاه بود که در کم بود و گاه بود که در  
اند در کیفیت نه در کمیت آنست که آب و هوا متکافى  و بیانش کیف بود و همچنین در دیگر معقوالت 

به  و در کیفیت تفاضل افتادى پس اگر در کمیت متکافى بودندى مساحت هردو متساوى بودى  که
کیفیت فاضل بر مفضول غالب بودى و مفضول فاسد شدى و همچنین در آتش و هوا اگر عناصر  
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توانستندى عالم نیست شدى در کمترین مدتى و لیکن بارى   متکافى نبودندى و افنا و افساد یکدیگر 
و کیفیت متکافى و    به فضل و عنایت خویش چنان تقدیر کرده است که هر چهار در قوت عز و عال

که بر   به کلى افنا نتوانند کرد و لیکن جزوى را که برطرف افتد جزوی اند تا یکدیگر را متساوى افتاده 
که  چنان آن (. و 110-111، صص1360« )طوسی، ا انواع حکمت پیدا گردداو محیط شود افناء کند ت 

آورد که برخی  های احسان دانسته و برای آن دوازده جنس می ان شد خواجه عفت را از زیر مجموعه بی
اما حیا انحصار نفس باشد در وقت »: شودبه آن اشاره می از آنها به بعد انسانی احسان مرتبطند که 

که   نفس بود امورى را انقیاد -و اما رفق  به جهت احتراز از استحقاق مذمت. کاب قبیح استشعار از ارت
به تکمیل  نفس را  آن بود که -و اما حسن هدى  را دماثت نیز خوانند.حادث شود از طریق تبرع و آن 

آن بود که نفس   -و اما مسالمت هاى پسندیده و ستوده رغبتى صادق حادث شود. به حیلتخویش 
ر قدرت و ملکه که اضطراب را بدان  مجاملت ننماید در وقت تنازع آراى مختلفه و احوال متباینه از س 

  آن بود که نفس ساکن باشد در وقت حرکت شهوت و مالک زمام خویش بود.  -و اما دعت تطرق نبود.
و اما   آن بود که نفس مقاومت کند با هوى تا مطاوعت لذات قبیحه از او صادر نشود. -و اما صبر 

چه  را و رضا دهد بر آن و مالبس و غیر آن  آن بود که نفس آسان فراگیرد امور مآکل و مشارب  -قناعت
به سوى  که منبعث باشد  آن بود که نفس در وقتی  -و اما وقار سد خللى کند از هر جنس که اتفاق افتد.

و   ه شرط آنکه مطلوب فوت نکند. بزدگى مجاوزت حد از او صادر نشود، مطالب آرام نماید تا از شتاب 
یده و قصور و فتور را بدان راه  نماید بر اعمال نیکو و افعال پسند آن بود که نفس مالزمت  -اما ورع
را تقدیر و ترتیب امور بروجه وجوب و حسب مصالح نگهداشتن   آن بود که نفس -و اما انتظام  ندهد.

ر اکتساب مال از وجوه مکاسب جمیله و صرف  آن بود که نفس متمکن شود ب  -و اما حریت ملکه شود.
،  1360)طوسی،  «به وجوه مکاسب ذمیمه. وده و امتناع نماید از اکتساب مال آن در وجوه مصارف محم

 (.  78-77صص

 بعد الهی . 6
مبنا: محبت به خالق عامل ایمان است. احسان در قدرشناسی از نعمت است. شکر اعتراف به  

 داش خداوند به بندگان بیش از استحقاق است. نعمت منعم است. بخشش و پا
واتر و وجوه احسان متوالی نسبت به خالق محبت پیدا  معرفت به انعام مت هدف: انسان باید با 

 نماید. محبت مخلوق به خداوند باید محبتی منزه از همه شوائب و آلودگیها باشد. 

والی نسبت به خالق به او ایمان  اصل: مسلمان باید با معرفت به انعام متواتر و وجوه احسان مت
 هی باشد. های السپاسگزار نعمت بیاورد و 
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چون منعمى در حق تو احسانى   اى پسر! معتقد است در برابر نعمت باید سپاسگزار بود: »خواجه 
،  1377« )طوسی، و حق اصطناع و تربیت او در ذمۀ تو متوجه گشته کفران جایز مدار کرده باشد، 

 (.  545ص
المحسن بذکر  الشکر هو الثناء على پذیر است: »زاری با برشمردن نعمات امکان و این سپاسگ 

به ذکر  ثناى محسن بود  و بهرى گفتند: به نعمت منعم باشد بر وجه خضوع.شکر اعتراف ؛ احسانه
که اگر   شکر آنست که خود را مستحق نعمت نشمرى، و بعضى گفتند:  و نشر نعمت او. احسان او، 

ید خداوند را  (. خواجه معتقد است که با103ص، 1377« )طوسی، انى ناسپاسى باشدنعمت حق خود د
پس او را تمجید کنند نه  باب نعماتی که به ما از سر لطف و  احسان عطا نموده است: »شکر گفت از 

مدح و چون سعادت از قبیل خیر است چه امرى الهى است سزاوار تمجید بود و از مدح منزه و مردم را  
سعادت   به عدالت که مقتضى که به سعادت بود مدح توان گفت چنان به صفتى که مؤدى سعادت یا به 

 (.  63، ص 1377« )طوسی،  بود مدح گویند
در اطاعت و عبودیت   را محبت مخلوق دهد و خواجه محبت به خالق را در مرتبه اولی قرار می 

رات و آفات منزه بود، محبت مخلوق بود خالق را.  و محبتى که از شایبه انفعاالت و کدو» داند: می خالق 
 عالم ربانى را نتواند بود. و این محبت جز 

به بطالن و تمویه موصوف باشد، چه محبت بر معرفت موقوف بود و محبت  و دعاوى غیر او 
د  رسبه نفس و بدن میکه بدو عارف نباشد و بر ضروب انعام متواتر و وجوه احسان متوالى او که کسی

نصب کنند و او را خالق و معبود خود   واقف نه، چگونه صورت بندد بلى تواند بود که در توهم خود نیز
حاشا و   عت او مشغول شوند و او را محض توحید و مجرد ایمان شمرندبه محبت و طاشناسند پس 

و مدعیان این محبت بسیارند  ( 106/)یوسف «وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِکُونَ» کال.

تر، و طاعت و تعظیم از این محبت حقیقى  ك بلکه از اندك اندك و لیکن محققان ایشان سخت اند

و  (. 228-229، صص1360( « )طوسی، 13)السباء/  «وَ قَلِیلٌ مِنْ عِبادِیَ الشَّکُورُ». مفارقت نکند

اند که آنچه خداى عزوجل را بر  گروهى گفته و نماید: »شکرگزاری و عبادت را بدین نحو توصیف می 
ه  را ملتزم شوند و بر یک نوع و مثال نیست بلکه ب ین نیست که آن مع چیز خلق واجب است یک

اند که عبادت  و طبقه از متأخر حکماء گفته . حسب طبقات و مراتب مردمان در علوم مختلف است
ه  علق به ابدان دارد مانند صلوة و صیام و وقوف بچه تآن   :اول. تعالى در سه نوع محصور تواند بودخدای 

نفوس دارد مانند اعتقادات صحیح چون  ه چه تعلق بآن  :دوم .ناجات ز جهت دعا و ممواقف شریفه ا 
.  چه از این باب بودتعالى و تفکر در کیفیت افاضه وجود و حکمت او بر عالم و آن توحید و تمجید حق 

لق مانند انصاف در معامالت و مضارعات و مناکحات و اداى  چه واجب شود در مشارکات خ آن  :سوم
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اهل  ه و از ایشان گروهى که ب . و نصیحت ابناى جنس و جهاد با اعداى دین و حمایت حریم امانات
اول اعتقاد حق دوم قول صواب سوم  : تعالى سه چیز است اند که عبادت خدای ترند گفته تحقیق نزدیک 

  «. هر اضافتى و اعتبارى بر وجهى دیگر بود ه قت و زمانى و بعمل صالح و تفصیل هریک در هرو
 (. 107-106صص، 1360ی،  طوس)

 . عبادت کردن-2، شکرگزاری کردن-1تربیتی:  های روش

 بعد علمی و عقلی . 7
مبنا: احسان کاربست علم در عمل است. مهربانی از الزامات معلمی است. استفاده از علم برای  

 معلم عالم است.  هایرفتار شایسته از ویژگی 
و حسد نداشته باشد. معلم باید وقت را به  هدف: معلم باید ناصح و پند دهنده باشد و رشک 

 ی تقسیم نماید. و به درستی از وقت استفاده کند. درست
اصل: معلم باید عالم به امور باشد و وقت را به درستی تنظیم نماید و نسبت به شاگردان ناصح  

 و پند دهنده باشد. 
اند: »مقام اهل  آمیخته کنند از نظر خواجه علم و عمل را توامان در کسانی که احسان می اما 

ی کسانی بود که با کمال علم به حلیت عمل متحلی  احسان که ایشان را محسنان گویند؛ و آن مرتبه 
 (.  142، ص1360باشند و به فضایلی که برشمردیم موصوف؛« )طوسی،  

نویسد: »شایسته و  گر بودن معلم نسبت به متربی می نی و نصیحتخواجه در بیان لزوم مهربا
ناصح و پند دهنده بوده و از حسد و رشک بردن بر حذر باشد و با   ر است صاحب علم مهربان،سزاوا

کند و در قبال  احدی در مقام منازعه و مخاصمه بر نیاید زیرا این امر اوقات شریف را تباه و تضییع می 
شتی  به واسطه احسانش ماجور واقع شده و مسی و بد رفتار عنقریب گرفتار زآن محسن به زودی 

گوید متعلم باید از وقت خود  خواجه می  (. 39، ص1370اعمال و رفتارش خواهد شد« )ذهنی تهرانی، 
«« )ذهنی   ند پس شایسته است طالب علم وقت و ساعات خود را تباه نکبیشترین بهره را ببرد: »

 (. و لذا معلم نیز باید در تقسیم وقت دقت نماید. 43، ص 1370تهرانی،  

تذکر  -5، تغافل نمودن -4، اندرز دادن-3، پند دادن-2، ردننصیحت ک-1تربیتی:  های روش
 . تقسیم نمودن وقت-6،  دادن

 بعد عاطفی . 8
مبنا: انسان فطرتا نیازمند محبت است. محبت سبب اصالح امور است. محبت دارای مراتب  

ام کائنات  ها و سپس محبت به والدین و معلم قرار دارد. نظلق در راس همه محبت است. محبت به خا
 دار همنوع خود است.دوستدر محبت به یکدیگر است. انسان ذاتا  
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ها باید با یکدیگر با محبت رفتار نمایند تا اجتماع دوام و هدف: در ارتباطات اجتماعی انسان 
 ثبات داشته باشد. 

ها به یکدیگر سبب تشکیل  فراد صاحب حق محبت نماید. محبت انسان اصل: مسلمان باید به ا
 گردد. اعات انسانی و دوام جامعه میاجتم

به تفضیل محبت بر  ایم اشارتى کردهنویسد: »دهد و می خواجه محبت را بر عدالت برتری می 
حادى  که عدالت مقتضى اتحادیست صناعى، و محبت مقتضى ات عدالت و علت در این معنى آنست

پس معلوم شد   به طبیعتبود  و نسبت صناعى با طبیعى مانند قشرى باشد و صناعت مقتدى  طبیعى. 
به عدالت که اکمل فضایل انسانى است در محافظت نظام نوع از جهت فقدان محبت است.  که احتیاج 

لغت خود   به انصاف و انتصاف احتیاج نیفتادى، و از روى چه اگر محبت میان اشخاص حاصل بودى 
احب خود مناصفه کند و تنصیف از  انصاف که مشتق از نصفت بود یعنى منصف متنازع فیه را با ص

«  تحاد، پس بدین وجوه فضیلت محبت بر عدالت معلوم شد لواحق تکثر باشد و محبت از اسباب ا
  و محبت به والدین پس از محبت به خالق قرار دارد: »از منظر خواجه  (. 217، ص1360)طوسی، 

به بدین دو محبت نرسد، اال  محبت والدین در مرتبه ثانى این محبت باشد و هیچ محبت دیگر در مرت
محبت معلم نزدیک متعلم، چه این محبت متوسط بود در مرتبه میان این دو محبت مذکور، و علت  به 
ود  که محبوب سبب وججهت آن به که محبت اول اگرچه در نهایت شرف و جاللت بود،  ستا آن 

و علت قریب   که پدر سبب محسوس آن مناسبتى دارد به نعمتى است که تابع وجود بود، و محبت دوم 
وجهى که متمم وجود و  به مثابه پدرانند در تربیت اجسام به باشد و لیکن معلمان که در تربیت نفوس 

پدران  به ر اصل وجود وجهى که تربیت ایشان فرع است ببه اند، و سبب اول مقتدىبه مبقى ذوات 
چه تربیت ایشان براصل وجود متفرع   محبت دوم. مشبه پس محبت ایشان دون محبت اول بود و فوق 

به حقیقت معلم ربى جسمانى و ابى روحانى بود، و مرتبه او در تعظیم  تر و است، و از تربیت آباء شریف 
(. لذا احسان به والدین به  229،ص1360« )طوسی، دون مرتبه علت اولى وفوق مرتبه آباء بشرى بود

دار بودن امر تربیت صاحب  سبب عهده است و چون معلم نیز به که صاحب حق هستند الزم سبب این
 حق است پس باید به او نیز احسان نمود. 

که در   و چون جوهری»خواجه محبت را فطری آدمی دانسته و برای محبت مراتب قائل است: 
او  رات طبیعت پاك شود و محبت انواع شهوات و کرامات از او منتفى گردد انسان مستودع است از کدو

ه مطالعه جالل خیر محض که منبع  ببه صیرت به نظر به شبیه خود شوقى صادق حادث شود و را 
به هیچ  را حضرت بر او فایض شود. پس او را لذتى که آن  ست مشغول گردد و انوار آنا خیرات آن

بدنى و ترك آن او  به درجه اتحاد مذکور رسد و در استعمال طبیعت ان داد حاصل آید و لذت نسبت نتو
که بعد از مفارقت کلى بدان رتبه عالى سزاوارتر باشد، چه صفاى تام جز بعد  را تفاوتى زیاده نبود، اال آن 
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  یکدیگر یکى آن و از فضایل این نوع محبت یعنى محبت اهل خیر با  از مفارقت حیات فانى نتواند بود. 
را در او تأثیرى صورت افتد و نه مالمت را در  ست که نه نقصان را بدو تطرق تواند بود و نه سعایت ا

و اما محبتى که از جهت منفعت یا   و مجال مداخلتى باشد و نه اشرار را در آن حظى و نصیبى بود. نوع ا
که سریع االنقضاء و االنحالل باشد، از  ال آن لذت افتد، اشرار را هم با اشرار و هم با اخیار تواند بود، ا

آن محبتها جمعیتى   مطلوب بالعرض باشد نه بالذات، و بسیار بود که مستدعى  جهت آنکه نافع و لذیذ
باشد که میان اصحاب آن محبتها اتفاق افتد در مواضعى غریب مانند کشتى و سفرها و غیر آن و  

اند جهت گفته  مرکوز است. و خود مردم را انسان از آن سبب در آن مؤانستى بود که در طبیعت مردم
سى که گفته است: »و سمیت انسانا النک ناس« گمان  اعت ادب مقرر شده است. و کچنانکه در صن

برده است که انسان مشتق از نسیان است و در این گمان مخطى بوده است، و چون انس طبیعى از  
  چند موضع تکرار کردیم. ه که ب صیت خود بود چنان چیزى در اظهار خا خواص مردمست و کمال هر 

یت بود با بناى نوع خود، چه این خاصیت خود مبدء محبتى  ز در اظهار این خاصپس کمال این نوع نی
که حکمت حقیقى اقتضاى شرف این خاصیت میکند   است که مستدعى تمدن و تألف باشد و با آن 

 (. 222-223، صص1360)طوسی،  دانبه آن دعوت کرده شرایع و آداب محمود نیز  
و از  شود: »تباطات صمیمانه می یگر سبب برقراری اراحسان نمودن با یکد کند خواجه بیان می 

به  به جمعیت آن انس از قوه اند. چه این سبب بر اجتماع مردم در عبادات و ضیافات تحریص فرموده
به این علت نهاده باشد که تا  تنها تفضیل و یمکن که شریعت اسالم نماز جماعت را بر نماز  فعل آید. 

موضع مجتمع شوند با یکدیگر مستأنس گردند و اشتراك ایشان   دمان در یکچون در روزى پنج بار مر
به درجه محبت در عبادات و دیگر معامالت سبب تأکید آن استیناس شود، و باشد که از درجه انس 

 (. 223، ص1360« )طوسی، رسد
سالم  برقراری ارتباط اجتماعی و پایداری اجتماع و گسترش روابط اجتماعی  خواجه معتقد است 

و اهل مدینه فاضله اگرچه مختلف باشند در اقاصى عالم  منوط به احسان در بین افراد جامعه است. »
به محبت یکدیگر متحلى باشند و  به حقیقت متفق باشند چه دلهاى ایشان با یکدیگر راست بود و 

حدة على من  ن ید واالمسلمو  که شارع علیه الساّلم گوید: خص باشند در تالف و تودد چنان ش مانند یک
 (. 229،ص1360« )طوسی،  سواهم و المؤمنون کنفس واحدة 

نیکی نمودن به  -3محبت نمودن به معلم، -2محبت نمودن به والدین، -1تربیتی:  های روش
 برقرار نمودن روابط اجتماعی سالم. -5حق، احترام و تکریم نمودن افراد صاحب -4افراد صاحب حق، 
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 بعد اجتماعی . 9
ب برتری افراد است. احسان در خیر رساندن به دیگران بیش از استحقاق است.  حسان سبمبنا: ا

 احسان خیر رساندن قدرتمند به زیردست است. احسان در مقام قدرت پسندیده است. 
ان باید با حفظ هیبت و جبروت باشد تا  هف: احسان را باید به جا و مناسب به کار برد. احس

 واهی نگردد. باید در مقابل احسان سپاسگزار بود. خمنجر به ناسپاسی و زیاده 
اصل: انسان در مقام قدرت باید با حفظ هیبت و جبروت به دیگران خیر برساند به نحوی که  

 خواهی نگردد. منجر به ناسپاسی و زیاده 
اید عدالت اجتماعی حاکم شود و نسبت به زیردستان باید احسان  خواجه نصیر معتقد است در مدینه ب

به رعایا که بعد از عدل هیچ فضیلت در امور  و چون از قوانین عدالت فارغ گردد احسان کند : »نمود
ملک بزرگتر از احسان نبود و اصل در احسان آن بود که خیراتى که ممکن بود زیاده بر مقدار واجب بر  

بت باشد و استمالت  چه فروبهاى ملک از هی ه قدر استحقاق، و باید که مقارن هیبت بود.بایشان رساند 
هیبت موجب بطر )ناسپاسى  بى  به احسانى حاصل آید که بعد از هیبت استعمال کند و احسان ها دل

کردن( زیردستان و تجاسر ایشان و زیادتى حرص و طمع گردد و چون طامع و حریص شوند اگر همه  
در  د از کسی که در احسان بای (. 265-266، صص1360« )طوسی، تن دهد راضى نگرددیکهملک ب

تر هستند احسان نماید چراکه این نوع  مقام و مرتبه باالتر قرار دارد به کسانی که در رتبه از او پایین 
 گردد. احسان سبب برقراری عدالت اجتماعی می 

عفو و بخشش  -3، ودن بیش از استحقاق بخشش نم-2، نیکوکاری کردن-1تربیتی:  هایروش
 . نمودن در مقام قدرت 

 گیرییجه و نتبحث . 10
های بنیادین در زمینه احسان از دیدگاه خواجه  های هنجارین و گزارهگزاره در این پژوهش، 

با نظر به   سپس  مشخص شد  اصول احسان ها با یکدیگر استخراج گردید و از ترکیب این گزاره نصیر 
 شده است.های تربیتی احسان بدست آمد که نتایج حاصل در جدول زیر بیان روش مبانی و اصول 
 از دیدگاه خواجه نصیر های تربیتی احسان ابعاد، مبانی، اهداف، اصول و روش( 1جدول )

 های احسانروش اصول احسان اهداف احسان  مبانی احسان ابعاد

زیبایی 
 شناسی 

 نیکی فراوان به دیگران 
در  پرورش صفات الهی

 انسان
 سخاوت

-4عفو،  -3یثار، ا -2، کرم -1
مواسات و   -6نجابت،  -5مروت، 
سماحت و بزرگواری،   -7، همدردی
 . مسامحه و گذشت -8
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 های احسانروش اصول احسان اهداف احسان  مبانی احسان ابعاد

 انسانی 
احسان در فضیلت 

 خواهی در عفت 
رسیدن به کماالت 

 انسانی 
فضیلت خواهی در 

 عفت 

سیره   -3، رفق و مدارا -2حیا، -1
 -5، مسالمت -4، نیکو داشتن

  -7، صبر -6، ون و آرامشسک
،  تقوا و ورع -9، وقار -8، قناعت

حریت و   -11، انتظامو  نظم -10
 آزادگی

 الهی
محبت به خالق عامل 

 ایمان
معرفت به انعام متواتر و  

 وجوه احسان متوالی
 عبادت  -2، شکرگزاری -1 ایمان به خدا 

 آموزش به شاگردان  وعقلیعلمی
معلم عالم و ناصح و پند 

 دهنده
 لم آموزیع

  -4، اندرز  -3، پند -2، نصیحت -1
 م وقت سیتق -6، تذکر -5، تغافل

 محبت شناخت مراتب محبت  دوام ارتباطات اجتماعی عاطفی 

محبت به   -2، محبت به والدین -1
،  نیکی به افراد صاحب حق -3، معلم
احترام و تکریم افراد صاحب   -4

برقراری روابط اجتماعی   -5، حق
 سالم

 اجتماعی
سان در مقام قدرت اح

 پسندیده

کاربرد به جا و مناسب  
ری و  سپاسگزااحسان و 

 ردانی در برابر احسان قد

بخشش بیش از  
 استحقاق 

بخشش بیش از   -2، نیکوکاری -1
عفو و بخشش در   -3، استحقاق

 مقام قدرت

 
ر  های تربیتی احسان از دیدگاه خواجه نصیهای حاصل از پژوهش در زمینه روش بر اساس یافته 

 توان نتایج زیر را بیان نمود: می
سات و همدردی، سماحت و بزرگواری،  مروت، نجابت، موا کرم، ایثار، عفو،  های روش  -1

توان به  شناسی می های خواجه در زمینه احسان در بعد زیبایی : با بررسی دیدگاه مسامحه و گذشت
ی و نیکویی فراوان به  های حاصل از این اصل همه بر اساس نیکاصل سخاوت دست یافت. روش

 گردد. و ایجاد پیوند دوستی بین افراد می  ها منجر به جذب افراددیگران است. این روش 

حیا، رفق و مدارا، سیره نیکو داشتن، مسالمت، سکون و آرامش، صبر، قناعت،   هایروش  -2
کاربست آن سبب   های بعد انسانی و رع، نظم و انتظام، حریت و آزادگی: توجه به روشوقار، تقوا و و

ی و تربیت نفس است و عامل  ها نوعی خودسازگردد. این روش اتصاف انسان به کماالت انسانی می 
های تربیتی دین اسالم است. خداوند در  ها از روش کلیه این روش . استانسان  گیری شخصیتشکل 
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کند که باید در  ( این آیه بیان می 127)النحل/ ...«هِ صَبْرُکَ إِالَّ بِاللَّ  ما وَ وَ اصْبِرْ»فرمایند: می  قرآن

راه خدا و برای خدا صبر پیشه کرد. در جایی دیگر نیز فرمودند از صبر و نماز کمک بجویید:  

لَا شَرَفَ أَعْلَى مِنَ  (. امام علی)ع( فرمودند: »45/؛ البقره153)البقره/  «اسْتَعِینُوا بِالصََّبْرِ وَالصََّلَاةِ»

نْزَ أَغْنَى مِنَ  وَ لَا کَ ...تَّقْوَى، وَ لَا مَعْقِلَ أَحْسَنُ مِنَ الْوَرَعِ، امِ، وَ لَا عِزَّ أَعَزُّ مِنَ الالْإِسْلَ

و هیچ پناهگاهى،  نیست تقوا از  ترگرامیى، برتر از اسالم نیست و هیچ عزتى، تفاهیچ شر)« الْقَنَاعَةِ

،  1395.( )دشتی، از قناعت نیستتر نیاز کننده بی و هیچ گنجى، ...  از پارسایى نیست و  نیکوتر
 (. 513ص

کند که انسان باید در برابر  شکرگزاری و عبادت: روش شکرگزاری بیان می  ی هاروش  -3
گزاری از خداوند در  های شکرگزاری و سپاس های الهی شکرگزار باشد، عبادت خود یکی از راهنعمت

چه خداوند به او داده از روی بخشش و محبت الهی  که آن  برابر نعمات بیکران اوست. انسان باید بداند
 شود. ها سبب دریافت این امر می ز جهت استحقاق وی لذا کاربست این روش است نه ا

ها در تدریس  : کاربست این روش تقسیم وقت و نصیحت، پند، اندرز، تغافل، تذکر  ی هاروش  -4
  اندرز  و  نصیحت، پند های گردد. روش منجر به کسب علم و نهادینه شدن علوم آموخته شده می 

نماید. روش تغافل منجر  خیرخواهانه و دلسوزانه است و لذا متعلم را به یادگیری علوم ترغیب می 
تن علم و نهادینه  شود که فرد فرصت جبران اشتباه را داشته باشد. روش تذکر به یادآوری و آموخ می

نماید معلم و متعلم از وقت نهایت  ت کمک می روش تقسیم وق. کندکمک می های قبلی شدن آموخته 
 استفاده را بنمایند و یادگیری در نهایت امکان صورت پذیرد. 

محبت به والدین، محبت به معلم، نیکی به افراد صاحب حق، احترام و تکریم   هایروش -5
در  فراد و  را در اها محبت و نیکی  اری روابط اجتماعی سالم: کاربست این روشبرقر و  افراد صاحب حق

 گردد. دهد و منجر به تثبیت روابط اجتماعی و دوام آن می روابط اجتماعی افزایش می 

ستحقاق، عفو و بخشش در مقام قدرت: انسان باید  نیکوکاری، بخشش بیش از ا یهاروش  -6
رسد بیش از  خشش و نیکوکاری دیگران در حق او به وی می چه به سبب عفو و بدریابد که آن 

سبب برقراری ارتباط صمیمانه در روابط بین افراد اجتماع   ها ست. کاربست این روشاستحقاق او
 بخشد. گردد و اجتماع را دوام و قوام می می

ن را  خواجه احسامد نظر قرار داد این است که باید  از دیدگاه خواجه  در باب احسانچیزی که 
شکر آن است که خود را مستحق نعمت  »نویسد: داند و می ها می در مرحله اول در شکرگذاری از نعمت

احسان را در   ی (. و103ص، 1377« )طوسی، که اگر نعمت حق خود دانى ناسپاسى باشد نشمرى،
ادل است  ای، ع توان گفت هر احسان کنندهمی  داند و بر اساس نظرات خواجهمرتبه باالتر از عدل می 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=16&AID=127
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جه برای احسان مراتب قائل است و احسان  توان گفت هر عادلی، احسان کننده نیز هست. خوانمی  ولی 
داند و سپس احسان به پدر و مادر و  گزاری از نعمت می ه و آن را در شکرا در رأس قرار دادالهی ر

 دهد. احسان به معلم و در ادامه احسان به سایر افراد اجتماع را قرار می 
 چون عدالت رعایت  جهت مثبت فضایل و دردانسته مبالغه کردن در فضیلت  را احسان واجه خ

خواجه احسان را  لذا  کندتر میل می رود و به سمت افضل احسان از حد وسط فراتر می  ،حد وسط است
است و   محبتبه قوام موجودات و نظام کاینات نویسد: »داند می از نظر رتبه باالتر و برتر از عدالت می 

محبت به بت چه اگر اهل معامالت اقتناى فضیلت عدالت از جهت فوات شرف محبه اضطرار مردم 
یکدیگر موسوم باشند انصاف یکدیگر بدهند و خالف مرتفع شود و نظام حاصل آید و چون این بحث 

   (.113، ص 1360« )طوسی، ترحکمت مدنى و منزلى الیقتر است در شرح امر محبت توقف اولى به 
انی نیازمند است که »او را  ( معتقدند که انسان از نظر روحی و رو1389حیدری و موسوی )

اند  را دوست بدارد« و این نیاز را در مقوله محبت مورد بررسی قرار داده دوست بدارند و او نیز دیگران 
نموده است. و   دانند که این محبت را به انسان نیز منتقلمنشاء حقیقی محبت می و خداوند را سر

اند.  ی، عدل و قسط، احسان و انفاق دانستهمحبت را عامل توکل، صبر، ایمان، طهارت و پرهیزکار 
 های پژوهش حاضر در بعد عاطفی احسان همخوانی دارد. های این پژوهش با یافته یافته

بررسی تأمالت خواجه نصیر الدین طوسی در دانش  ( در پژوهشی در زمینه »1385پورحسن )
نوان منبع طبیعی اتحاد و  ع به  رجـحان فـضیلت بر عدالت و برشمردن مـحبت« دریافت که خالقا

که نتایج حاصل با   تدر دانش اخالق اس خواجه  فلسفی  از جمله ابتکارات ضیلتف آن بر  دادن  برتری 
 بعد عاطفی همخوانی دارد. در های پژوهش حاضر  یافته

در  فهومی الگوی تربیتی احسان از دیدگاه خواجه نصیر به های پژوهش، مدل مبر اساس یافته 
 نمایش داده شده است.  2شکل شماره  
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