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چکيده
در اندیشه خواجهنصیرالدین طوسی ،زمامداران نقش و جایگاه خاص دارند ،به طوری که او قوام مُدن را
یکننود .از اهمیوت و
یداند و حاکم ،طبیب جامعه است و مردم به سیره ملوو خوود اقاودا مو 
به مَلِک م 
یتوان به اهمیت و ضرورت تربیت زمامدار رسید چورا کوه ا ور
جایگاه زمامدار در اندیشه خواجهنصیر م 
یتواند جامعوه
ی ردد ،در غیر این صورت م 
تیافاه باشد ،موجب صالح و سالمت جامعه م 
زمامدار ،تربی 
و حکومت را به تباهی بکشاند .بدون صالح حاکمان ،مردم صالح نخواهند شود و چوون دیون ،قاعوده و
بنیان است و مُلک ،رکن و اساس؛ پس ا ر رکن ،شایساه نباشد ،دین نیز نمیتواند باشد.
ی ردد ،در پی تحلیول
بر این اساس پژوهش حاضر با روش اسنادی که جزو روشهای کیفی محسوب م 
یخواهد به این سؤال اصولی پاسو دهود کوه
الگوی تربیت زمامداران در اندیشه خواجه نصیر است و م 

مقاله پژوهشی

تاریخ دریافت:
6011/61/61
تاریخ پذیرش:
6016/11/60
صص611-611 :

«الگوی تربیت زمامدار در اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی چیست؟» در این پوژوهش کوه فرضوی هآزموا
نیست ،الگوی تربیت زمامدار در اندیشوه وی در ابعواد مبوانی ،اصوول ،ویژ ویهوای زمامودار مللووب،
روشها ،عوامل و موانع تربیت زمامدار احصاء شده است و در نهایت به این نایجوه خوام موی وردد کوه

الگوی تربیت زمامدار در اندیشه وی بر پنج رکن اسواوار اسوتف ف ویلت ،اماموت ،حکموت ،عودالت و
یتوان محور سه رکن حکمت ،عدالت و محبت در نظور رفوت .بوه عبوارت دیگور
محبت .ف یلت را م 
تربیت زمامدار در نگاه او «ف یلتمدار» است و از آنجا که در نگاه او ارتباط تنگاتنگ بین «ف ویلت» و
یتوان فت حکمت ،عدالت و محبت با مرکزیت ف یلت ،به سمت قله اماموت،
«امامت» مشهود است ،م 
یدهند.
شهای وی در زمینه تربیت زمامدار را شکل م 
نظام اندی 
کليدواژههاف تربیت ،تربیت زمامدار ،خواجه نصیرالدین طوسی ،حکمت اسالمی ،سیاست اخالقی
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الگوی تربیت زمامدار در اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی

مقدمه
بیان مسأله
خواجه نصیرالدین طوسی( 256 - 795ه.ق؛  0651 – 0611م) از فیلسووفن رور م و ف م و
مجری رمری است .اف بن تصرف ایرا توسط مغوال به دربنر مغوال رفت ف در کننر م ورتمنی
حکوم ی ،در رصدخننه به ترفیج علوم عقلی ف تألیف ک ب کالمی در اثبنت حقننیت مذمب امنمیه
اثننع ری پرداخت(.یوس یراد )61-66 :0191 ،عمدهترین اثر سینسوی فی اخوالق ننصوری اسوت؛
الب ه در ک وب کالموی فی منننود تجریود االع قوند ف رسونله امنموت نیول بوه مسوپله امنموت پرداخ وه
است(.یوس یراد)62-61 :0191 ،
در اندی ه خواجهنصیر ،زمنمدار جنیگنه مهمی دارد .این اممیت را میتوا در نسبت ف توأثیر اف
بن مردم تبیین کرد .بهطوریکه در نگنه اف مردم طبو حودیش موریف«النَّون

بِوأممررااِههِ أامْوبره مهونْه

بِآبرنِههِ » (مجلسی ،0211 ،ج  )22 :57به سیره ملوک خود ار دا میکنند(.خواجهنصیر-675 :0201 ،
 )672ممچنین در اندی ه فی روام مد به مرلهک است(.خواجهنصیر )622 :0201 ،اف حنک را طبیب
جنمعه می داند که ن ن از اممیت زمنمدار دارد؛ لذا کسی اسو ققنق زمنموداری را دارد کوه ب وانود
مریضی جنمعه را درمن کند ف بورای ح وس سوالم ی ت توانون بنمود(.خواجهنصویر )621 :0201 ،از
اممیت ف جنیگنه زمنمدار در اندی ه خواجهنصیر میتووا بوه اممیوت ف رورفرت تربیوت زمنمودار
رسید؛ چراکه فر ی زمنمدار این اثر ف نقش را دارد ،تربیت اف در مسیر صقیح نیل اممیوت مویینبود.
فر ی زمنمدار تربیت ینف ه موجبنت صالح جنمعه را فرام میکند ف عکو
فسند می رردد ،پ
اسن

ررفری است برای تربیت زمنمدارِ مطلوب ،تال

ت منجور بوه رسو ر

نظری ف عملی نمود .بر این

می بنیست ابعند نظری ف عملی تربیت زمنمدار را ترسی ف تبیین نمود که موروع این پژفمش

است.

اهمیت و ضرورت
در اندی ه خواجه دین ف ملک به یکدیگر فابس ه مس ند .خواجه در این زمینه به ر وه اردمویر
بنبک اس نند میکند که«دین ف ملک توأمن مس ند ،یکوی از ایون دف ،جول بون دیگوری کنمون نموی
رردد ».زیرا دین رنعده ف بنین است ف ملک رکن؛ پ
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دین بی ملک ن ع ف سودی نودارد ف ملوک
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بیدین نیل فامی میبنمد(.خواجهنصویر )626 :0201 ،ممچنوین رووام مدینوه بوه زمنمودار ت اسوت؛
بننبراین ارر زمنمدار ،تربیتینف ه بنمد ،موجوب صوالح ف سوالمت جنمعوه مویروردد ،در غیور ایون
صورت می تواند جنمعه ف حکومت را به تبونمی بک ونند .از سوویی دیگور یکوی از نینزمونی امورفز
سینست اخالری ف تأکید بر فضیلت در سینست است .توجه به این مه بن تکیه به تورا ف حکموت
اسالمی از فیژریمنی این نوم ه میبنمد .از ت جن که خواجه جلف م کرا بلرگ مویعه اسوت ف
اندی ه اف از حیش کالمی ،فلس ی ف اخالری جنیگنه فیژه دارد ،اممیت پورداخ ن بوه اندی وه فی را
مضنعف میکند.

اهداف
بن توجه به اممیت ف ررفرتی که تربیت زمنمدار در اندی ه خواجهنصویر دارد ،ایون نومو نر بون
مدف تبیین اندی ه خواجهنصیرالدین طوسی در زمینه تربیت زمنمدار ،میخوامد به این سؤال اصلی
پنسخ دمد که « الگوی تربیت زمنمدار در اندی وه خواجوه نصویرالدین طوسوی چیسوت » ذیون ت ،
سؤاالت فرعی زیر طرح میرردد :امداف ،مبننی ،اصول ،رف من ،عوامن ف موانع تربیوت زمنمودار
در اندی ه خواجه نصیر چیست پژفمش حنرر فرریهتزمن نیست.

پیشینه پژوهش
مننبع مرتبط بن پژفمش حنرر در اندی ه خواجه نصیر را میتووا در دف دسو ه ف بوه مورح زیور
تقسی نمود :یک .اندی ه خواجه در نسبت تربیت ف اخالق بن سینست؛ دف .اندی ه سینسی.
جدفل  .0پی ینه موروع
رویکرد
منبع

عنوان منبع

تربیت ،اخالق با سیاست

اندیشه خواجه نصیر در نسبت

درآمدی تاریخی بر حکمت
سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی

نویسنده منبع
محمد رضا پا

بررسی رویکرد اخالقی تربیای
سیاست مُدُن در دو کااب اخالق
ناصری و نصیحه الملو بر مبنای
قرآن و روایات

علی قانعی فر

محور موضوعی منبع

اشتراک منبع با
پژوهش حاضر

عملکرد سیاسی و فامان

عدالت در اندیشه

عدالت در اندیشه خواجه

خواجه

بررسی نسبت اخالق و

رابله حاکم و

سیاست مدن در اخالق

رعیت و عدالت

ناصری و نصیحه الملو

حاکم

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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رویکرد
منبع

عنوان منبع

نویسنده منبع

اکرم جنگل نورد

اندیشه خواجه نصیر در نسبت تربیت ،اخالق با سیاست

طوسی
بررسی و تحلیل حکمت
عملی در شاهنامهی فردوسی
بر اساس اخالق ناصری
نسبت اخالق و سیاست در
اندیشه خواجه نصیر الدین
طوسی و نیکولوماکیاولی

حکمت ،عفت،

توجه به حکمت

شجاعت و عدالت و

و عدالت

رعایت اعادال در آنها
بشری عبدالهزاده
بغالنی
مهدی نادری باب
اناری

جدال اخالق و سیاست در

فرشاد شریعت و

اندیشه خواجه نصیرالدین

مهدی نادری باب

طوسی و نیکولو ماکیاولی

اناری

بیان برتری حکمت
عملی فردوسی بر
خواجه نصیر

آن با اندیشه های خواجه

سیاست در اندیشه دو

ناهید باقر

خالصه پایان نامهی
فوق (مقایسه نسبت
اخالق و سیاست در
اندیشه دو مافکر)

اندیشه سیاسی خواجه نصیر
611

بررسی کلیات اندیشه

چون تبعیت از

سیاسی دو مافکر

حاکم و وظایف

توجه به تفاوت آراء
امیرحسین بکائیان

این دو مافکر در زمینه
دولت و مبنای

-

مشروعیت و قدرت

ملالعه تلبیقی مبانی نظریه
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هدف حکمرانی

حاکم و مردم

نصیرالدین طوسی

نصیرالدین طوسی و غزالی

هدف حکمرانی

مباحث جزئی

ملالعه تلبیقی نظریه دولت

حکومت در آراء خواجه

برخی ف ایل

مافکر

نصیر و نجم رازی

در اندیشه ماوردی و خواجه

اهداف تربیت و

مقایسه نسبت اخالق و

بررسی اندیشههای سیاسی
میرسیدعلی همدانی ومقایسه

پژوهش حاضر

تکیه بر ف ایل

حکمت عملی از منظر ابن
مسکویه و خواجه نصیرالدین

محور موضوعی منبع

اشتراک منبع با

بررسی مبنای مشروعیت

سمانه امینی

و قدرت و نقش مردم در
اناخاب حاکم

برخی ویژ ی-
های حاکم
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رویکرد
منبع

عنوان منبع

نویسنده منبع

فلسفه سیاسی ابن سینا و
مقایسه باآراء فارابی و خواجه

محور موضوعی منبع
بیان فلسفه سیاسی

مریم قنبرینژاد

خواجه و مقایسه با

نصیر

فارابی و ابن سینا

فلسفه سیاسی ابن سینا و آراء

بیان فلسفه سیاسی

آن با خواجه نصیرالدین

علی مرت ایی

طوسی

خواجه و مقایسه با ابن

سیاستنامهی خواجه

بیان خرد ،عدل ،محبت
فراح الدین نجوم

غزالی ،لساان سعدی و

و وحدت به عنوان
بنای حکومت

اخالق ناصری
اندیشه سیاسی خواجه نصیر

فلسفه سیاسی از منظر اخوان
الصفا و خواجه نصیرالدین
طوسی

پژوهش حاضر
بیان سیاست
ملک

-

سینا

نظریهی حکومت در
نظامالملک ،نصیحهالملو

اشتراک منبع با

زینب زنگیوند
درویشوند

مقایسه فلسفه سیاسی
خواجه نصیر و اخوان
الصفا

ارتباط بنای
حکومت با
برخی مبانی
تربیت زمامدار
برخی ویژ ی-
های زمامدار
مللوب ،برخی
مبانی سیاست

بررسی روش ،رهیافت و
اصول و مبادی اندیشه

نخبه رایی کالسیکف
ملالعهی فارابی ،ابن باجه و

میثم شیروانی

مدنی و سیاسی این سه

جایگاه و نقش

فیلسوف برای ساخاار

حاکم در اندیشه

مدنی جامعه معاصر و

خواجه نصیرالدین طوسی

جایابی مللوب نخبگان در

خواجه

آن

پیوساگی دین و سیاست در
اندیشه سیاسی خواجه

بهرام مناظری

نصیرالدین طوسی

طوسی

سیاست

های زمامدار
مللوب
اهمیت نقش

پیوند اخالق و سیاست در
اندیشه خواجه نصیرالدین

بررسی نسبت دین و

برخی ویژ ی-

رضا خراسانی

بررسی نسبت دین و

زمامدار ،بررسی

سیاست

محبت و عدالت
در نظام سیاسی
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رویکرد

عنوان منبع

منبع

نویسنده منبع

کارویژههای دولت از دید اه
خواجه نصیرالدین طوسی (با

جهانگیر شریعت

تاکید بر امنیت نظامی)

محور موضوعی منبع

اشتراک منبع با
پژوهش حاضر

راهبردهای امنیای

برخی ویژ ی-

دولت در اندیشه

های زمامدار

خواجه

مللوب

نظریه کارآمدی دولت
اندیشه سیاسی خواجه نصیر

دولت کارآمد در اندیشه
سیاسی خواجه نصیرالدین

محسن رضوانی

طوسی

با بررسی انواع

برخی ویژ ی-

سیاست ،ویژ یهای

های حاکم و

حاکم ،سیاساگذاریها

اصول حکمرانی

و . ...
مبادی ،بنیانها ،اصول

برخی ویژ ی-

و سازوکارهای

های حاکم و

مدیریت سیاسی

اصول حکمرانی

مرت ی یوسفی

بررسی ابعاد اندیشه

برخی مبانی

راد

سیاسی وی

فلسفی کالن

مدیریت سیاسی از دید اه

حسین

خواجه نصیرالدین توسی

رم انیخردمردی

اندیشه سیاسی خواجهنصیر

بررسی مننبع فوق تققی پذیر بود موروع این پژفمش را ن ن میدمد ،ممچنین نوتفری ت
را اثبنت میکند؛ چرا که این پژفمش من تنهن به برخی دیگور فجووه اندی وه خواجوه پرداخ وهانود ف
موروع «تربیت زمنمدار» در اندی ه فی را بررسوی نکوردهانود .در زمینوه فیژرویمونی زمنمودار یون
امداف ین برخی موارد دیگر عالفه بر اینکه رفیکرد ت من بن موروع تربیت زمنمودار نسوب ی بررورار
نکرده ،به چند مصداق مقدفد بسنده مده است .پژفمش حنرر تالمی است در جهت اینکوه خو
موج ود در نگنه جنمع به اندی ه خواجه جهت تبیین کال الگوی تربیت زمنمدار در اندی وه فی بون
تبیین امداف ،مبننی ،اصول ،رف من ،عوامن ف موانع تربیت زمنمدار برطرف رردد.

مبانی مفهومی
در این بخش م نمی تققیو کوه مونمن الگوو ،تربیوت ،زمنمودار ف تربیوت زمنمودارا تعریوف
میمود.
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تربیت
تعریووف لغوووی تربیووت در فنرسووی «پوورفرد  ،پوورفر

داد ف اخووالق را بووه کسووی تموووخ ن»

میبنمد(دمخدا .)771 :0151 ،تربیت در زبن عربی از منده «ر ب ف» یون «ر ب ب» مویبنمود(راغب
اص هننى .)121 :0206 ،ری ه «ر ب ف» به معنی زیندت ف «برتمودری» ف «زیوندی» اسوت(ابنفونر ،
 ،0212ج .)221 :6ری ه «ر ب ب» دف عنصر را برای تربیت مهین میسنزد :منلکیت ف تدبیر .الب ه بنید
ر ت که مین م قنت ایون دف موبنمتمونی زیوندی فجوود دارد(ابونمنظوور ،0202 ،ج.)115 :02
بننبراین تربیت بنن بر ری ه خود به معنونی فورام کورد موجبونت فلفنوی ف پورفر

اسوت(بنرری،

 ،0191ج .)76 :0فاژه educationبه عنوا معندل تربیت در زبن انگلیسی ،بن معننی روننرو چو
تیین تنریخ ،تداب تربیت مونملادرن  ،تمووز

ف پورفر

ف تربیوت بوه کونر رف وه اسوت(اعرافی،

.)00-06 :0190
در تعریف اصطالحی تربیت ،نظرات روننرونی اراِه مده است .برخی از این تعنریف عبنرتند
از :ملکه مد فضنین(مطهری ،)72 :0122 ،تأثیر موجودی بر موجود دیگر(میرموندی،)71 :0156 ،
عقالنی ف بصیرتررا بود (رحیمی ،)196 :0129 ،تهذیب ف زدفد اخالق ننپسند اخالری(بونرری،
 ،0191ج ،) 76 :0تال

در جهت دفری از نیس ی ،توسعه مس ی ف دس ینبی به مس ی جنفدانوه(عل -

الهدی ،) 622-621 :0129 ،مننخت ف تن داد بوه ربوبیوت خدافنود(بنرری ،0191 ،ج )26-20 :0ف
پرفر

اس عدادمنی درفنی انسن (.مصبنحیلدی ف جمعی از نویسندرن .)166 :0192 ،

تعریف مخ نر تربیت در ایون پوژفمش عبونرت اسوت از :پورفر

داد ف بوه فعلیوت درتفرد

اس عدادمنی درفنی انسن  .چرا که از یکسو نسبت به سنیر تعنریف از جنمعیت برخووردار اسوت ف
از سوی دیگر بن تعریف لغوی تربیت(فرام کرد موجبنت فلفنوی ف پورفر ) نیول پیونود بی و ری
دارد.
زمامدار
زمنمدار یعنی سینس مدار ف پی وا ف «کسی که زمنم امور ک ور را در دست دارد» .میتوا برای
زمنمدار تعریف عنم در نظر ررفت که به معنی مر کسی است که مدیری ی را بوه عهوده دارد ،حونل
ممکن است این مسپولیت در رده بنال ین پنیین بنمد .در تعریوف خون

 ،زمنمودار کسوی اسوت کوه

مسپولیتمنی سینسی مه تری را به عهده دارد ف مسپول تصمی ریری ف اجرا در سطح کال بنمود.
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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در تعریف اخص زمنمدار منظور کسی است که رتبه یک مدیرا ک ور بنمود کوه بوه عنووا م ون
میتوا فلی فقیه ف رؤسنی روا را م نل زد .در این نومو ه منظوور از زمنمودار ممون تعریوف خون
میبنمد.
تربیت زمامدار
براسن

تعریف مخ نر تربیت ف زمنمدار میتوا ر ت ،تربیت زمنمدار یعنی پرفر

داد ف به

فعلیت درتفرد اس عدادمنی درفنی مدیرا درجه افل نظنم سینسی.
الگو
الگو 0نمنیش نظری ف سندهموده ای از جهون فارعوی اسوت .بوه نظور لووی امو راف

الگوو سوه

خصوصیت دارد .0 :سنخت م خصنت یک نظنم را فرام میکند ف از عننصر م عددی ت کین می-
مود که تغییر در یکی موجب تغییر در سنیر اجلا مد .6 .ب وا سلسله تغییراتی در ت ایجند نمود ف
این تغییرات من ج به ررفمی از الگومنیی از ت نوع ب ود .1 .الگو بنید صریح ف جنمع بنمد ف تمنم
پدیدهمنی م نمدهمده را رنبن فه کند(.عموعبداللهی )0191/2/62 ،بن توجه بوه نظریونت تربی وی،
تعریف عملینتی الگو در زمینه تربیت زمنمدار منمن مقورمنی زیر اسوت :اموداف ،مبوننی ،اصوول،
فیژروویموونی زمنموودار مطلوووب ،رف موون ،عواموون ف موانووع(.ر .ک بووه مصووبنحیوولدی ف جمعووی از
نویسندرن )05 :0192 ،

مبانی نظری و الگوی تحلیل
الگوی تقلین پژفمش حنرر مب نی بر الگوی تربیت زمنمدار است .الگووی تربیوت زمنمودار را
می توا دارای سه سنحت دانست :سنحت نظری ف سنحت عملی ف مدف تربیت.

ساحت نظری الگوی تربیت زمامدار
سنحت نظری الگوی تربیت زمنمدار منمن مبننی ف اصول ف فیژریمنی زمنمدار مطلوب است.
به مجموعه رننو مندیمنیی که در علوم نظری موننخ ه موده ف تعلوی ف تربیوت بور ت تکیوه دارد،
مبننی روینود(بنرری ،0191 ،ج .)25 :0مبوننی ،رولارهمونی خبوری (توصوی ی) مسو ند کوه از علووم
1. pattern
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دیگری که بر تربیت تقدم منطقی دارند ،تمده ف اثبنت میرردند .مبننی در بررسوی مسونِن تربی وی
مننند اصول ،رف من ،عوامن ،موانع ف فیژریمنی مطلوب اس نده میمود(مصبنحیولدی ف جمعوی
از نویسندرن .)22 :0192 ،
اصول ،رواعدی تجویلی ف کلی مس ند کوه بوه منللوهی رامنمونی عمون« ،تودابیر تربی وی مون را
مدایت میکنند» (بنرری ،0191 ،ج .)25 :0اصول مب نی بور مبوننی تربیوت اسوالمی رابطوه رورفرت
بنلقین

مین فعنلیتمنی حوزه تربیت بن امداف تربیت را بیون مویکنود ف مخنطوب ت مون دسوت-

اندرکنرا تربی ی میبنمند(.مصبنحیلدی ف جمعی از نویسندرن .)695 :0192 ،
فیژروی موونی زمنموودار مطلوووب بوه خصوصووینتی ایجوونبی یوون سولبی اموونره دارد کووه الزم اسووت
م ربی(زمنمدار موجود ین بنلقوه) ملین به ت مده ین از ت بری بنمد تن بوه عنووا زمنمودار مطلووب
تلقی رردد.

ساحت عملی الگوی تربیت زمامدار
سنحت عملی تربیت زمنمدار منمن رف من ،عوامن ف موانع تربیت میبنمد .رف مون ،فعنلیوت-
منی اخ ینری در حوزه تربیت زمنمدار است که میتوانند من را به امداف مطلوب در این حوزه ننین
ررداند(.مصووبنحیوولدی ف جمعووی از نویسووندرن  )271 :0192 ،رف موون در مقنیسووه بوون اصووول
دس و ورالعمنموونیی جلِوویتوور موویبنمووند(بنرری ،0191 ،ج )22 :6ف موویتواننوود سوولبی یوون ایجوونبی
بنمند(رنِمیمقدم .)02 :0126 ،عوامن تربیت زمنمدار به اموری به جل افعنل ر ه میمود که «موی-
توانند به طور مس قی ین غیرمس قی  ،چندجننبه ین از جه ی خن  ،بن رصد ین بدف رصد ف عمومون بوه
تدریج در تقق امداف» تربیت زمنمدار تأثیررذار بنمند .موانع تربیت زمنمدار بوه اموور حقیق ون یون
عرفن موجود اطالق میمود که در تقق امداف ،تنهن میتواند تأثیر من ی دام ه بنمد(مصبنحیلدی
ف جمعی از نویسندرن  .)125 :0192 ،عوامن ف موانع بر اسون

ت کوه از درف یون بورف بور انسون

اثررذار مس ند ،به دفرنی ف بیرفنی تقسی میموند.

هدف تربیت زمامدار
ن یجه اثربخ ی سنحنت نظری ف عملی تربیت ،منجر بوه مودف تربی وی خوامود مود .منظوور از
مدف «ن یجهای است که بن انجنم داد رف نرمنی م خص ف برننمهریلیمده ،حصول ت از دیدرنه
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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صنحبنظرا ف برننمهریلا ف نه للفمن از دیدرنه خود م علمن ف م ربین  ،مطلوب اسوت» (مصوبنح-
یلدی ف جمعی از نویسندرن  .)602-601 :0192 ،در این پژفمش منظور از مدف ،ن یجوهای اسوت
که از برتیند سنحنت نظری ف عملی تربیت حنصن میرردد.

روش
رف

مورد اس نده در این تققیو اسونندی اسوت .در رف

پژفم گر تال

اسونندی کوه رفموی کی وی اسوت

میکند بن اس نده نظنم مند فمنظ از دادهمنی اسونندی بوه ک وف ،اسو خراج طبقوه

بندی ف ارزینبی مطنلب مرتبط بن موروع پژفمش اردام کند(.صندری فسنیی ف عرفون مونش)0192 ،
رف

اسنندی رف

م رک پنرادای منی مخ لف رفموی اسوت مرچنود ری وه در سونت پونرادای

ت سیری دارد .م نمی ف نظرینت دربنره پدیدهمنی اج منعی در اسنند ف م و بنزتنب میینبود .رف
اسنندی در نقد مکنتب ف نظریهمن فممچنین بسط م نمی ف رلارهمنی اسنسی نظرینت اس نده می-
مود .رف

اسنندی پژفم گر را درریر میدا نموی کنود .مراحون پوژفمش اسونندی عبنرتنود از.0 :

ان خنب موروع ،تعیین امداف ف فسواالت .6 ،بررسیمنی اک ونفی ف پی وینه پوژفمش  .1ان خونب
رفیکرد نظری  .2رردتفری مننبع ،نمونهریری ف تکنیکمنی بررسی مننبع ،مرفر نظنممنود ،طبقوه-
بندی ف جدافل م هومی  .7پرداز

ارزینبی مجدد ،نگنر

ف رلار (جمعبندی ف اراِه نقطه نظر).

(صندری فسنیی ف عرفن مونش )22-50 :0192 ،ایون پوژفمش در پوی ت اسوت تون الگووی تربیوت
زمنمدارا در نگنه خواجه نصیر را اس خراج نمنید ،لذا بر مبننی ان ظنر از الگو که خود رنلب اسوت،
دادهمنی مس خرج از اندی ه فی را جننمنیی میکند.
در ادامه الگوی تربیت زمنمدار در اندی ه خواجه نصیرالدین طوسی تبیین میمود.

اهداف تربیت زمامدار در اندیشه خواجه نصیر
بن توجه به اینکه مدف از تربیت زمنمدار ،تقق زمنمداری مطلوب است ،میتوا مدف نهنیی
از تربیت زمنمدار را بن مدف زمنمداری مطلوب یکی دانست.
هدف غایی
سینست مطلوب خواجه سینست فنرله است که به ت امنمت میروید .مدف در این سینسوت،
تکمین خل ف برای نین به سوعندت مویبنمود(.خواجه نصویر )672-675 :0201 ،در فاروع مویتووا
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ر ت مدف غنیی تربیت زمنمدار در اندی ه خواجه نصیر سعندت ف تکمین خل است که در زمون
من ف مکن منی روننرو ف برای زمنمدار مخ لف ثنبت است(.خواجه نصیر)626 :0201 ،
هدف میانی
حنک در سینست فنرله به عدالت رف نر میکند ف مهر را مملوو از خیورات عنموه مویکنود کوه
عبنرتند از امنیت ف ترامش ف مودت بن یکدیگر ،عدل ،ع نف ،لطوف ف ففون ف ام ونل ت من(.خواجوه
نصیر ) 672-675 :0201 ،بننبراین مدف میننی در اندی ه خواجه نصیر عدالت ف نین به خیرات عنمه
میبنمد.

مبانی تربیت زمامدار در اندیشه خواجه نصیر
مبننی تربیت زمنمدار در اندی ه خواجه نصیر به مرح زیر است:
 -1فضیلت
در اندی ه خواجه نصیر فضیلت مقوریت دارد .بور مموین اسون

سینسوت مطلووب در نگونه اف

سینسووت فنرووله اسووت(.خواجه نصوویر )672-675 :0201 ،ممچنووین در اندی ووه فی ذیوون ارسوونم
اج منعنت ،مد فنرله ف غیرفنرله از یکدیگر م منیل کرده ف به تبیین رینست ف زمنمداری این مد
میپردازد(.خواجه نصیر ) 612-615 :0201 ،این نوع تقسوی نیول ن ون از اممیوت فضویلت در نگونه
افست .اف مراتب جنمعه را نیل بر اسن

فضیلت تبیین میکند بوه طووریکوه در رأ

ارکون مدینوه

جمنع ی امن فضنین ف حکمونی کنمون موی بنموند ف در تعقون مم ونز مسو ند کوه بوه ای ون افنرون
رویند(.خواجه نصیر( ) 621 :0201 ،برای مطنلعه بی ر پیراموو فضویلت ر .ک بوه دینوننی:0199 ،
)020-021
 -2امامت
در اندی ه اف امنم مقور تأمنفرزی نظنم سینسی مطلووب مویبنمد(.یوسو یراد )21 :0191 ،تون
تنجن که نظریه عدالت اف بهعنوا اکمن فضنین ،حول مقور امنم ین رِی

افل مدینه بن نگر

میعی

سنمن میینبد(.نننسی؛ تذین؛ رل نی ) 57 :0192 ،اف بن توریح فجوب نصب امنم ،عصمت امنم ف ...
به تبیین اصن امنمت در مذمب میعه اثننع وری مویپوردازد(.ر .ک بوه نصویرالدین طوسوی:0215 ،
)692-609
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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ح س ف تدافم عدالت در نظر خواجه نصیر به سه چیل فابس ه است« :ننمو
ف دیننر ».حنک انسننی یعنی امنم ف جنن ینن امنم که بر اسن

الهی ،حنک انسوننی

رننو ف بن کنربرد دیننر بنیود در میون

بخش منی مخ لف جنمعه تواز ف تعندل را برررار نمنید(.نننسی ،تذین ،رل نی)55-52 :0192 ،
 -3عدالت
خواجه نصیرالدین طوسی روام مملکت را به عدالت پیوند میدمد(.خواجه نصویر-620 :0201 ،
 ) 626در اندی ه اف عدالت ،اکمن فضنین انسننی است(خواجهنصیر )605 :0201 ،که موجب موکن
ریری ف تدافم نظنم سینسی است .عدالت موجب ایجند فحدت میرردد .ارر جنمعه از مقبت تهی
مود ،عدالت است که نظنم را مقنفظت مینمنید .ازنظر اف مه ترین کنر فیژه دفلت ،ایجند عدالت
است .ارر عدالت مقق مود ،روننو ررایوی ،صودارت ،مقبوت ،تزادی ف اح ورام ف سونیر صو نت
اخالری نیل فجود خوامد دامت؛ چو عدالت اکمن فضنین است .از طرف دیگر مور فروت کسوی
در جنیگنمی بنمد که مس ق ت است ف به حقوق ف تکنلیف خود عمن نمنیود ،طغیون ف عصویننی
بنری نمیمنند(.خراسننی ) 27 :0126 ،ارر عدالت کنونر رذامو ه موود ،فسوند ایجوند خوامود مود ف
رینست ،تغلبی میرردد(.خواجهنصیر)665 :0201 ،
 -4حکمت
جنیگنه حکمت در نگنه خواجه بدا حد است که رأ

نظنم سینسی مطلوب فی ،حکی الهوی

اسووت(.یوسو یراد )12 :0191 ،از نظوور اف حکمووت دف رسو اسووت :علو ف عموون .حکمووت علو را
اینرونه تعریف میکند « :تصور حقنی موجودات بود ف تصدی به احکنم ف لواح ت چنن که فی
ن

االمر بنمد به روت انسننی ».حکمت عملی در اندی ه اف به معنی ممنرست در عمون ف کوموش

نمود در صننعنتی است که تنچه انسن را از نقص به کمنل میرسنند ،از حنلت بونلقوه بوه بنل عون
تبدین میکند .کسی که اینرونه بنمد حکیمی کنمن ف انسننی فنرون اسوت﴿ :یوؤْتهی الْقهکمرو ا مرونْ
ی انء فرمرنْ یؤْتر الْقهکمر ا فاقاد أمفتهی خایرا ک هیرا﴾ (بقوره( )629 ،خواجوه نصویر )2-5 :0201 ،حکموت
نظووری در نگوونه فی بووه سووه رس و تقسووی موویمووود :علوووم منبعدالطبیعووه ،رینرووی ف عل و طبیعووی؛
(خواجهنصیر ) 5 :0201 ،ف حکمت عملی نیل بر سه رس است :تهذیب اخالق ،تدبیر مننزل ،سینست
مد (.خواجهنصیر)9 :0201 ،
 -5محبت
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خواجه مع قد است که انسن بهتنهنیی نمی تواند به کمنل برسد ف چوو انسون بونلطبع خوامون
کمنل است ،پ

م نق ال ت ف تألیف نیل مست .مقبت بر عدالت ،افضلیت دارد ف علت ،ت است

که عدالت مق ضی اتقند صننعی است ف مقبت مق ضی اتقند طبیعوی اسوت؛(خواجهنصویر:0201 ،
 )605-602از طرف دیگر ارر مقب ت مین امخن

بنمد ،نینزی به انصنف نیست ف بننبراین مقبت

بر عدالت فضیلت خوامد دامت .چو انصنف م

از نصف است یعنی منصف م نونزع فیوه را بون

صنحب خود مننص ه میکند« .تنصیف از لواح تک ور اسوت ف مقبوت از اسوبنب اتقوند ».بنونبراین
فضوویلت مقبووت بوور عوودالت معلوووم اسووت(.خواجه نص ویر )605 :0201 ،اروور مقبووت بووین مووردم ف
فرمننرفاین زیند بنمد ،تدافم حکومت بی ر مده ف نهتنهن در برابر حکومت عصین میکننود ،بلکوه
خود حنفس ت خوامند بود .در این صورت بوه حقووق یکودیگر اح ورام رذامو ه ف حونفس حقووق
یکدیگر می موند(.خراسننی )21 :0126 ،مقبت تن بدا اندازه مورد تأکیود رورار ررف وه اسوت کوه
حنک میتواند از بیتالمنل بهعنوا «تألیف رلوب» به ک نر کمک منلی بکند تن بن مقبت دل ت مون
را به اسالم سوق بدمد(.خراسننی)22 :0126 ،
 -6وحدت
از نظر خواجه بننی دفلت بر اتقند ف ات نق اس وار اسوت .اف دف عنمون را موجوب ح وس دفلوت
میداند« :یکی تألف افلینء ف دیگری تننزع اعداء»( .خواجهنصیر )620 :0201 ،ارور ایون فحودت ف
اتقند در مسیر مقمود ف پسندیده بنمود ،دفلوت حو اسوت ف در غیور ایون صوورت ،دفلوت بنطون
است(.خواجهنصیر ) 620-621 :0201 ،ازنظر اف امن مدینه فنرله در حقیقت م و مسو ند ف منننود
فاحده مس ند؛ ح ی ارر در سرزمین منی مخ ل ی بنمند .ملوک ای ن بنیود در فروع روننو ف

ن
نوامی

ف در فرع مصنلح تصرف کنند(.خواجهنصیر)626 :0201 ،

اصول تربیت زمامدار در اندیشه خواجه نصیر
در اندی ه خواجه نصیر می توا به اصول زیر در زمینه تربیت زمنمدار امنره کرد:
 -1برابری و تعادل در گروهها و طبقات مختلف جامعه
خواجه می روید که مردم چهنر ررفه مس ند که مننند چهنر مولاج بنیود در تعوندل بون یکودیگر
بنمند تن عدالت مقق مود .این چهنر ررفه عبنرتند از :امن رل مننند فقهن ف رضونت ف مهندسون ف
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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منجمن ف  ...که روام دین ف دنین به ای ن است(به م نبه عنصر تب)؛ امن مم ویر کوه عنمون نظو ف
نگهبننن دفلت مس ند(به منلله عنصر تتش)؛ امن معنمله ف تجنر(به م نبه موا)؛ امن زراعت(به منلله
عنصر خنک)( .خواجه نصیر)626-620 :0201 ،
 -2تعدیل مراتب به اندازه استحقاق و استعداد هر فرد
خواجه مالک اس ققنق ف اس عداد افراد را بن طبع افراد که خیر است ین مر پیوند میزند .بر این
مردم پنچ ررفه مس ند -0 :افرادی که طبع ت من خیر است ف خیر ای ون بوه دیگورا برسود،

اسن

بنید نلدیکترین افراد به پندمنه بنمند -6.کسننیکه طبع ن خیر است فلی به خیر ت من دیگرا را
منمن نمیمود ،این افراد را بنید علیل ب منرد -1 .افرادی که طبع ت من نه خیر است ف نه مور ،ایون
افراد را بنید ایمن دامت ف به خیر تقریض ف ت وی کرد تن به حد اس عداد خود به کمنل برسند-2.
افرادی مس ند که مریر میبنمند فلی مر ت من به دیگرا نمیرسد ،این افراد را بنید تققیر کورد ف
بن ب نرت ف انذار ،از طبع مر بنزررداند ف الّن در خواری میمننند -7.ررفمی مس ند کوه طبوع ت مون
مر است ف مر ای ن به دیگرا میرسد که پستتورین خلو مویبنموند کوه از طریو ادب ،مودارا
کرد  ،حب  ،رید ،تبعید ف  ...بن اف مواجه مد(.خواجه نصیر)622-626 :0201 ،
 -3تساوی در خیرات مشترک پس از تعدیل در مراتب
پ

از تنکه اصن تعدین در مراتب عملی مد ،بنید موردم در خیورات م و رک چوو امووال ف

کرامنت ف  ...تسنفی را رعنیت نمود ف پ

از ت بر این امر مقنفظت کرد کوه حو کسوی توسوط

دیگرا از بین نرفد(.خواجه نصیر)627-622 :0201 ،
 -4احسان بر مردم پس از فراغت از قوانین عدالت
زمنمدار بنید پ

از فراغت از روانین عدالت ،بر مردم احسن کند .مرط احسن این اسوت کوه

میبت پندمنه رعنیت مود( .خواجه نصیر)622-627 :0201 ،
 -5فضیلتمداری
فی بن فجود اینکه ابوت را بورای زمنموداری دارای اثورات زیوند مویدانود ،امون ت را رورفری
نمیداند(خواجه نصیر )679-672 :0201 ،فلی مویرویود چنننچوه فوردی صونحب فضویلت نبنمود،
لینرت مسوپولیت را نودارد .کمونل چنوین فوردی چنننچوه تقوت تربیوت افنرون بنمود ،امکون پوذیر
601
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میبنمد(.خواجه نصیر )622 :0201 ،این بین ن ن از اممیت فضیلتمداری در تربیوت زمنمودار در
نگنه است.
 -6محبت پدرانه و فرزندی
خواجه در کننر بین انواع مقبتمن می روید مقبت پندمنه نسبت به موردم بنیود مقبوت پدرانوه
بنمد ف مقبت رعیت نسبت به پندمنه ،مقبت فرزندی بنمد .به تعبیری دیگر ملک ف پندمونه نسوبت
به مردم بنید در مسیر م قت ف لطف ف تعهد ف تربیت ف طلب مصنلح ف دفع مکنره ف جوذب خیور ف
منع مر بنمد ف رعیت نسبت به پندمنه مننند پسرا عنرن ،بنیود اطنعوت ف نصویقت ف تعظوی دامو ه
بنمند(.خواجهنصیر)665 :0201 ،
 -7حفظ اتحاد با تبعیت از مدبر مدینه فاضله
در نگنه خواجه نصیر بننی دفلت بر اتقند ف ات نق اس وار اسوت(.خواجهنصویر )620 :0201 ،راه
رسید به فحدت نیل ار دا به مدبر مدینه فنرله است .امن مدینه فنرله تن فر یکه به فنرن افل کوه
مدبر مدینه فنرله است ،ار دا کنند ،بین ت من دممنی ف تعصوب نبنموند ،مرچنود کوه در موذمب ف
ملت م نفت بنمند(.خواجهنصیر )620 :0201 ،در غیر این صورت روه غضوبیه بور رووه ننطقوه غلبوه
میکند ف دممنی ف مخنل ت در بین ت من حند مده ف در نبود فی مر ک

ادعنی رینست خوامد

کرد(.خواجهنصیر)620 :0201 ،
 -8ثبات اراده و عزم
ازنظر اف تن زمننی دفلت تدافم دارد که اراده ف علممن ثنبت ف مس قر بنمد ،فر یکه رغبت رووم
به سمت اموال ف تسنیش ف راح ی ف  ...برفد ،از صولت دفلت کنسو ه مویموود .در ایون حنلوت یون
دممن بر ای ن غنلب میمود ین اینکه بین ت من اخ الف ف تننزع به فجود میتید ف موجب انقطنط
دفلت میمود(.خواجه نصیر)620-621 :0201 ،
 -9عدم قدرتطلبی و تفوقخواهی
زمنمدار در اندی ه خواجه نصیر به دنبنل کسب ردرت ف غلبه ف ت وق نیست .ح ی در جنگ م
ارر مجبور به مرفع جنگ مو ب وود ،مودف اف ت ووقطلبوی نیسوت ،بلکوه خیور مقوض را طلوب
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میکند(.خواجه نصیر ) 622 :0201 ،خواجه مب نی بر ممین اصن به نقد مدینه تغلب میپوردازد زیورا
برای ای ن رهر ف غلبه موروعیت دارد(.خواجه نصیر)676-671 :0201 ،
 -10لزوم حفظ عزت و هیبت پادشاه
یکی دیگر از اصول ح س میبت پندمنه است کوه خواجوه بوه ت امونره دارد .ابووت بوه نسوبت
حسب موجب میبت اف ف ررایش دلمن به سوی اف میرردد(.خواجه نصیر )679-672 :0201 ،فی
میروید به فرت احسن میبنیست میبت پندمنه رعنیت مود ،چوو در غیور ایون صوورت موجوب
ننسپنسی ف حر

ف طمع مود(.خواجه نصیر )622-627 :0201 ،اف در ممین راس ن مویرویود خوود

پندمنه در حد امکن نبنید در جنگ مرکت کند(.خواجه نصیر )622 :0201 ،امن بنید بوه ایون نک وه
توجه کرد که امنره به ح س میبت پندمنه به معنی مقوریت ف اصنلت داد به ت نیست که اصوول
دیگر تقت معنع ت ررار ریورد .بوه مموین دلیون در اندی وه خواجوه یکوی از خصوصوینت سولبی
زمنمدار مکوه طلبی اف است؛ یعنی اینکه بخوامد مدح ف اجالل اف در رول ف فعن ،در دیگر امتمن ف
بعد از اف رایج بنمد ف از اف یند کنند .این فیژری زمنمودار مدینوه کرامت(بوه عنووا یکوی از مود
جنمله) است(.خواجه نصیر)671-622 :0201 ،
 -11دشمنشناسی و دشمنستیزی
در اندی ه خواجه افلین فظی ه زمنمدار در ارتبنط فی بن دممنن امراف ف ترنمی بر دممنن ف
فروف بر تصمی ای ن است(.خواجهنصیر ) 622-625 :0201 ،الب ه زمنمدار تن ب واند بنید بون تودبیر،
دممنن را م رق ف مس أصن نموده ف مننع جنگ مود(.خواجهنصویر )629 :0201 ،ارور مجبوور بوه
جنگ مد ف مرفع کننده بنمد ،بنید نیت اف خیر مقض بنمد نه ت وق ف غلبه ف تن مطمپن به پیرفزی
نبنمد ف ل کر م قد ندام ه بنمد ،اردام به جنگ نکند(.خواجوهنصویر )622 :0201 ،پندمونه در حود
امکن نبنید در جنگ مرکت کند که ارر مکست بخورند ،نمویتووا جبورا کورد ف ارور پیورفز
موند ،خللی که بوه میبوت ملهوک راه مویینبود ،رنبون جبورا نیسوت(.خواجهنصویر )622 :0201 ،اف
توصیهمنیی برای ان خنب فرمننده نظنمی ف ان خنب مکن (خواجهنصیر )629 :0201 ،دارد .فر ویکوه
پندموونه در جنووگ پ یوورفز موود نبنیوود از توودبیر ف اح یوونط ف حوولم خووود بکنموود ف ع ووو پی ووه
کند(.خواجهنصیر)651 :0201 ،
611
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ویژگیهای زمامدار مطلوب در اندیشه خواجه نصیر
می توا ر ت خواجه بن دف رفیکرد به فیژریمنی زمنمدار مطلوب میپردازد :رفیکرد ایجنبی
ف سلبی .بن بررسی این فیژریمن ف احصنء ت میتوا زمنمدار مطلووب در اندی وه خواجوهنصویر را
تبیین کرد.
خواجه مع قد است که مرلک بنید م ت خصلت ف فیژری دام ه بنمد .0 :ابوت؛ به این معنن کوه
حسب ف مرافت خننوادری موجب میبت اف ف ررایش دلمن بهسوی اف میرردد .6 .ممت بلند کوه
ننمی از تهذیب روای ن سننی ف تعدین غضب ف رمع مهوت اسوت .1 .اسو واری ف م ننوت رأی کوه
ننمی از « نظر دری  ،جودت فطرت ،بقوش بسوینر ،فکور صوقیح ،تجونرب مرروی ف اع بونر از حونل
رذم گن » است . 2 .علم ف اراده روی که از ترکیب نظر ف رأی صقیح ف ثبنت بوه دسوت مویتیود؛
این خصلت بنب اصلی در نین به خیرات ف عنمن کسب مر فضیلت ف اج ننب از مر رذیلت اسوت ف
ملوک از ممه خل به ت مق نجتر مس ند .7 .صبر بر موداید کوه کلیود مموه خواسو همون اسوت.2 .
توانگری که در منل مردم طمع نکند .5 .ینرا ف اعوا صنلح .در این مرایط ابوت ررفری نیست،
اررچه اثر زیندی دارد .توانگری ف ینرا صنلح نیل بهفسویله مموت بلنود ف عولم ف اراده ف اسو واری
رأی ف صبر به دست میتید(.خواجهنصیر)679-672 :0201 ،
اف عالفه بر م ت فیژری ملهک ،ذین تبیین سینست فنرله ف ننرصه به فیژریمنی دیگری بورای
زمنمدار می پردازد .فی ممچنین چهنر حنلت را برای رینست عظموی طورح مویکنود ف ذیون ت بوه
فیژری مطلوب زمنمدارا امنره میکند .خواجه نصیر در جنی دیگر ذیون مورووع مود فنروله ف
غیرفنرله ،به تبیین رینست ف زمنمداری این مد میپوردازد ف از ایون طریو فیژرویمونی زمنمودار
مطلوب ف ننمطلوب را طرح میکند .در این مقورمن خواجهنصیر بهصورت مبسوط به فیژرویمونی
زمنمدارا میپردازد.
الب ه خواجه ذین موروعنت دیگر نیل امنره ای بوه برخوی از خصوصوینت زمنمودارا مویکنود.
ازجمله فی به زمنمدار بهعنوا طبیب جنمعه تأکیود مویکنود کوه ب وانود مریضوی جنمعوه را درمون
کند(.خواجهنصیر ) 621 :0201 ،طنلب عل بود فیژری مطلوب دیگور بورای زمنمودار اسوت فلوی
طنلب ثنر بود  ،مذموم است(.خواجهنصیر )679 :0201 ،خواجه میروید مه ترین عنمن فسند رأی
ف نظر ملوک این است که فکر کند بنید بر سنعت راح ی خود بی لاید(.خواجهنصویر)625 :0201 ،
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فی ممچنین می روید پندمنه بنید برای فرمننده نظنمی فردی را بن سه فیژری مجنعت ف رویدلی،
صنحب رأی صنِب ف تدبیر ف صنحبتجربه را ان خنب کند(.خواجهنصیر)629 :0201 ،
بن توجه به تنچه ر ه مد ،میتوا در رنلب جدافل زیر فیژریمنی سولبی ف ایجونبی زمنمودار
مطلوب در اندی ه خواجه را احصنء نمود:
جدفل  .6فیژریمنی ایجنبی زمنمدار مطلوب
محورهای موضوعی

ویژگیهای ایجابی زمامدار

 .1ابوت
 .2همت بلند
 .3اساواری و ماانت رأی
ویژ یهای ملک

 .4عزم و اراده قوی
 .5صبر بر شداید
 .6توانگری
 .7یاران و اعوان صالح

 .1عدالت در رفاار
سیاست فاضله

 .2دوست دانسان مردم

انواع ریاست عظمی

 .3مالک بودن بر شهوات

611
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 .1حکمت
ریاست حکمت
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 .2تعقل
 .3توانایی اقناع
 .4توانایی جهاد
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ویژگیهای ایجابی زمامدار

محورهای موضوعی

ویژ یهای ریاست حکمت در چهار نفر جمع باشد.

ریاست افاضل

انواع ریاست عظمی

 .1شناخت به سنتهای رؤسای ذشاه
 .2اسافاده از سنتها در جای خود
 .3اسانباط سنتها در موارد غیرصریح

ریاست سنت

 .4توانایی خلابه و اقناع
 .5قدرت جهاد
ریاست اصحاب سنت

سایر

ویژ یهای ریاست سنت در چند نفر جمع باشد.

 .1توانایی طبابت جامعه
 .2طالب علم بودن

جدفل  .1فیژریمنی سلبی زمنمدار مطلوب
محورهای موضوعی

ویژگیهای سلبی زمامدار
 .1ظلم و تمسک به جور

سیاست ناقصه

 .2مردم را بنده و عبید دانسان
 .3بند ی شهوات

رؤسای مدن جاهله

 .1توانایی فراهم کردن ضروریات
مدینه ضرورت

 .2تواناترین در رسیدن به ضروریات
 .3داشان نیروی بدنی بیشار

مدینه نذالت
مدینه خست
مدینه کرامت

کاملترین برای کسب اموال و حفظ آن
یاریرسان به مردم جهت
تماع از لذات محسوس بیش از بقیه
داشان اهلیت بیشار برای کرامت
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رؤسای مدن جاهله

محورهای موضوعی
مدینه تغلب

ویژگیهای سلبی زمامدار
 .1نزدیکتر بودن تدبیر او به نایجه از جهت مقاتله و مکر و غدر
 .2توانایی غلبه بیشار بر دشمنان
 .1آزاد ذاشان مردم
 .2دور کردن شر دشمنان از مردم

مدینه حریت یا جماعت

 .3اکافا کردن به شهوت خود به اندازه ضرورت
سایر

 .1طالب ثار بودن
 .2راحتطلبی

روشهای تربیت زمامدار در اندیشه خواجه نصیر
در اندی ه فی میتوا رف منی زیر را برای تربیت زمنمدار در نظر ررفت:
 -1تکریم و تعظیم
از جملووه رف موونیی کووه خواجووه نصوویر بوورای تربیووت زمنموودار موودنظر دارد ،تکووری ف تعظووی
زمنمدارا است .به طور م نل فی تأکید میکند که بنید مرزدارا را اکرام نمود ف از تکری ای ون
غ لت نکرد(.خواجه نصیر)622 :0201 ،
 -2مجالست با اهل نظر و مشورت با صاحبان عقل
زمنمدار بنید بن امن فضن ف نظر مجنلسوت کند(.خواجوه نصویر .)622 :0201 ،خواجوه در کنونر
اینکه تأکید دارد که زمنمدار بنید اسرار را پومیده دارد تن ب واند به ر تصمی بگیرد ،میرویود الب وه
اف بنید بن صنحبن عقن م ورت نمنید(.خواجه نصویر )625 :0201 ،ممچنوین الزم اسوت بوه منگونم
تصمی ریری ،دف طرف موروع در رد ف اثبونت ت را در نظور بگیورد تون تصومی به وری را اتخونذ
نمنید(.خواجه نصیر)625 :0201 ،
 -3تحمل سختیها و پرهیز از راحتی
خواجه نصیر مع قد است که مهم رین عنمن فسند رأی پندمنمن این است کوه در فکور راح وی
خود بنمند ،در حنلی که بنید زمن منی مربوط به امور ررفری مننند خورد ف خوابید ف  ...را نیل
کنمش دمد(.خواجه نصیر )625 :0201 ،بننبراین میتوا ر ت تقمن سخ یمن ف پرمیول از راح وی
از رف منی تربت زمنمدار در اندی ه فی میبنمد.
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 -4تشویق و صله
خواجه توصیه میکند که حنک بنید در اعطنی صله ف ثننی کسوی کوه در جنوگ موجنع ی از
خود ن ن داده است ،تأکید ف مبنلغه کرد(.خواجه نصیر )629 :0201 ،پ

ت وی ف صوله از دیگور

رف منی تربیت زمنمدار در نگنه خواجه نصیر است.
 -5شایستهگزینی
منیس هرلینی از رف منی تربی ی برای زمنمدارا است که خواجه نصیر به ت توجه میدمود.
در نگنه اف یکی از مالک منی منیس ه رلینی ،توجه بوه رتبوه رینسوت ف زمنموداری اسوت .خواجوه
میروید رِی

مدینه فنرله بنید به مر ک

م ننسب بن خود اف رتبه رینست ین خدمت دمد .بعضوی

از اروام املیت رینست نخوامند دامت(.خواجه نصیر)620 :0201 ،
فی در این زمینه تأکید میکند یک ن ر را نبنید به کنرمنی مخ لف رمنرد ،چو کنرمن مخ ون
میمنند(.خواجه نصیر ) 627 :0201 ،ارر یک ن ر در دف کنر تخصص دام ه بنمد ،اف را به کنر برتر
رمنرد ف از دیگرا منع کند .فر ی مر ک

به کونری کوه مننسوب اف بنمود ،م وغول موود ،تعونف

حنصن خوامد مد(.خواجه نصیر)622-627 :0201 ،
 -6نصیحت و نظارت مردمی
خواجه می روید مقبت رعیت نسبت به پندمنه ،بنید مقبوت فرزنودی بنمود .بوه تعبیوری دیگور
رعیت نسبت به پندمنه مننند پسرا عنرن ،بنیود اطنعوت ف نصویقت ف تعظوی دامو ه بنموند(.خواجه
نصیر ) 665 :0201 ،بر این اسن

مردم بنید بن نصیقت ف الب ه در کننر ت بن تعظی ف مقبت نسبت به

زمنمدار جهت تربیت فی رنم بردارند.

عوامل مؤثر بر تربیت زمامدار در اندیشه خواجه نصیر
در اندی ه خواجه نصیر ،عوامن زیر در تربیت زمنمدار مؤثر است:
 -1یاران و اعوان صالح
از نظر اف یکی از این عوامن مؤثر در تربیت زمنمدارا ینرا ف اعوا صنلح مس ند که به فسیله
ممت بلند ف علم ف اراده ف اس واری رأی ف صبر به دست میتید(.خواجه نصیر)679-672 :0201 ،
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 -2توانگری در مال
یک از عوامن مؤثر در تربیت زمنمدار توانگری است .توانگری بنعش میمود که در منل مردم
طمووع نکنوود .توووانگری از طری و ممووت بلنوود ف عوولم ف اراده ف اسوو واری رأی ف صووبر بووه دسووت
میتید(.خواجه نصیر)679-672 :0201 ،

موانع تربیت زمامدار در اندیشه خواجه نصیر
موانع تربیت زمنمدار در اندی ه خواجه نصیر به مرح زیر است:
 -1شهوتپرستی و لذتمداری
خواجه به نقد زمنمدار مدینه خست(بهعنوا یکی از مصندی مد جنملوه) مویپوردازد .در ایون
مدینه مردم در پی تم ع از لذات مقسوو

چوو خوورد ف تمونمید ف منکوحونت ف  ...مسو ند ف

مدف ت من کسب لذت است .زمنمدار در این مدینه کسی است که در این امور بی و ر کموککونر
بنمد(.خواجهنصیر ) 625 :0201 ،بننبراین یکی از موانع درفنی در جهت تربیت زمنمدار لذتمداری
است .چراکه یکی از فیژری سنِ
لذاتی که خن

ن

ظنل ت است که بنده مهوات خود است؛ لذا زمنمدار بنید بوه

فی مس ند ،توج ه نکند ف بن تهوذیب رووای ن سوننی ف تعودین غضوب ف رموع

مهوت صنحب ممت بلند رردد(.خواجهنصیر)622-672 :0201 ،
 -2رفاهزدگی
رفنه زدری مننع دیگری در تربیت زمنمدار است .این خصوصیت در زمنمودار مدینوه نوذالت(از
مصندی مد جنمله) برفز ف ظهور دارد .فیژری زمنمدار مدینه نذالت این است که توانونتر از بقیوه
در جمع ثرفت ف زر ف سی است ف این امر برای اف مدف است(.خواجهنصیر)625 :0201 ،
 -3محوریت مادیت و جسمانیت
مننع دیگر در مسیر تربیت زمنمدار این است که مدف فی افلایش تواننیی برای اک سنب موارد
ررفری جهت روام بد بنمد .خواجهنصیر این مورد را ذین تبیین زمنمودار مدینوه رورفری طورح
میکند .زمنمدار مدینه ررفری چو نیرفی بدنی اف بی ر از بقیه است ،به ر میتواند مردم مدینه را
به مدف ت من که ممن مقوریت جسمننیت بنمد ،نلدیک نمنید(.خواجهنصیر)622 :0201 ،
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 -4محوریت جالل و شکوه
از دیگر موانع در این زمی نه این است که زمنمدار طنلب کرامت بنمد یعنی اینکه بخوامد مودح
ف اجالل اف در رول ف فعن ،در دیگر امت من ف بعد از اف رایج بنمد ف از اف یند کنند .اف زمنمدار مدینه
کرامت است .اف از طری جمع ثرفت ف ان نق در پوی کسوب کراموت اسوت(.خواجهنصویر:0201 ،
 )671-622میبت ف مکوه برای زمنمدار در اندی ه خواجه مذموم نیست ،بلکه اصن ف مقور بوود
ت ننپسند بوده ف مننع تربیت فی میبنمد.
 -5عوامزدگی و الابالیگری
تزادی بی حدفحصر از دیگر موانوع تربیوت زمنمودارا اسوت کوه در مدینوه حریوت جلووهرور
میرردد .خواجه در مقنم نقد این مدینه میروید مر مخص در ت تزاد است کوه مور کونری کوه
می خوامد انجنم دمد .چو رِی
رِی

ممن کنری را می کند که مردم بخوامند لوذا جمهوور مدینوه بور

غنلب میبنمند .مردم کسی را بوهعنووا زمنمودار مطلووب مویپسوندند کوه در تزادی موردم

کومش کند ف ای ن را تزاد بگذارد ف ت من را از مور دمومنن دفر بودارد ف در موهوت خوود بوه
اندازه ررفرت اک ن کند(.خواجهنصیر)672-676 :0201 ،
 -6راحتطلبی
خواجه مع قد است که مه ترین عنمن فسند رأی ف نظر ملوک این است که فکر کنود بنیود بور
سنعت راح ی خود بی لاید ،درحنلیکه بنید زمن مونی مربووط بوه اموور رورفری منننود خوورد ف
خوابید ف  ...را کنمش دمد(.خواجهنصیر )625 :0201 ،برایناسون

راحوتطلبوی یکوی دیگور از

موانع تربیت زمنمدار در اندی ه خواجهنصیرالدین میبنمد.
 -7تغلب و برتریطلبی
در مدینه تغلب که یک نوع از مد جنمله است ،تعنف ت من بن این مدف است که برای خو
ریخ ن ین کسب اموال ین به بندری ررف ن بر دیگری غلبه کنند .برای ای ن رهر ف غلبه بر تصرف بر
منل ف خو ف  ...موروعیت دارد(.خواجهنصویر )676-671 :0201 ،پو

موننع دیگور بورای تربیوت

زمنمدارا تغلب ف برتریطلبی است.
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 -8ساعیان و سخنچینان
سنعین ف سخنچینن ازجمله موانع بیرفنی تربیوت زمنمودارا مسو ند کوه خواجوه بوه زمنمودار
توصیه میکند که به سعنیت سنعین توجه نکند(.خواجهنصیر)622 :0201 ،

نتیجهگیری
در اندی ه خواجه نصیرالدین طوسی مدف غنیی تربیت زمنمدار سعندت ف تکمیون خلو اسوت.
مدف میننی در نگنه اف عدالت ف نین به خیرات عنمه(امنیت ف ترامش ف مودت بون یکودیگر ،عودل،
ع نف ،لطف ف ففن ف  )...است.
مبننی تربیت زمنمدار در اندی ه خواجه نصیر عبنرتنود از :فضویلت ،امنموت ،عودالت ،حکموت،
مقبت ف فحدت .اصول تربیت زمنمدار در اندی ه فی منمن برابری ف تعندل در ررفهمون ف طبقونت
مخ لف جنمعه ،تعدین مراتب به اندازه اس ققنق ف اس عداد مر فرد ،تسنفی در خیرات م رک پ
از تعدین در مراتب ،احسن بر مردم پ

از فراغت از روانین عدالت ،فضیلتمداری ،مقبت پدرانه

ف فرزندی ،ح س اتقند بن تبعیوت از مودبر مدینوه فنروله ،ثبونت اراده ف عولم ،عودم رودرتطلبوی ف
ت وقخوامی ،للفم ح س علت ف میبت پندمنه ف دممنمننسی ف دممنس یلی میبنمد.
بن توجه به اینکه خواجه نصیر فیژری منی زمنمدار مطلوب را در مصندی مخ لف در دف بخش
فیژریمنی ایجنبی ف سلبی اراِه میکند ،میتووا فیژرویمونی مقووری زمنمودار در نگونه فی را
ممن م ت فیژری ملک دانست که به بدین مرح ننم میبرد :ابوت ،ممت بلند ،اس واری ف م ننوت
رأی ،علم ف اراده روی ،صبر بر مداید ،توانگری ف ینرا ف اعوا صنلح.
رف منی تربیت زمنمدار در اندی ه خواجه نصیر منمن تکری ف تعظی  ،مجنلست بن امن نظر ف
م ورت بن صنحبن عقن ،تقمن سخ یمن ف پرمیل از راح ی ،ت وی ف صله ،منیس هرلینی ،نصیقت
ف نظنر ت مردمی است .در نگنه اف ینرا ف اعوا صنلح ف تووانگری در مونل جولف عوامون موؤثر بور
تربیت زمنمدار در اندی ه اف است .طبو اندی وه فی موهوتپرسو ی ف لوذتموداری ،رفونهزدروی،
مقوریت مندیت ف جسمننیت ،مقوریت جالل ف مکوه ،عوامزدری ف الابنلیروری ،راحوتطلبوی،
تغلب ف برتریطلبی ف سنعین ف سخن چینن جلف موانوع تربیوت زمنمودار در اندی وه خواجوه نصویر
است.
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طب ت چه ر ه مد ،میتوا الگوی تربیت زمنمدار در اندی ه خواجه نصیر را در نمودار زیر ن ن
داد:

نمودار  .0الگوی تربیت زمنمدار در اندی ه خواجه نصیرالدین

در مقنم جمعبندی اندی ه خواجه نصیرالدین میتوا ر ت الگوی تربیوت زمنمودار در اندی وه
فی بر پنج رکن اس وار است :فضیلت ،امنمت ،حکمت ،عدالت ف مقبت .فضیلت را میتوا مقور
سه رکن حکمت ،عدالت ف مقبت در نظر ررفوت .بوه عبونرت دیگور تربیوت زمنمودار در نگونه اف
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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«فضیلتمدار» است .اممیت فضویلت در سینسوت مطلوب(سینسوت فنروله) ،مدینوه مطلوب(مدینوه
فنرله) ف مه ترین رکن مدینه فنرله (امن فضنین) خوود را ن ون مویدمود .فضویل ی کوه در مقونم
تربیت زمنمدار در مرکلیت سه رکن حکمت ،عدالت ف مقبوت رورار دارد .اف عودالت را از اکمون
فضنین انسننی ف مه ترین کنرفیژه دفلت میداند .حکمت را مه میداند به طوری که رأ

نظونم

سینسی مطلوب فی ،حکی الهی است که روه تمییول ف ادراکوش از م ونمی ف معقووالت سینسوی ف
غیرسینسی در حکمت نظری ف عملی از مموه مردمون روویتور اسوت .اف مقبوت افضون از عودالت
میداند که موجب اس قکنم رابطه مردم بن یکدیگر ف مردم بن فرمننرفاین میرردد.
امن ممن طور که ر ه مد خواجه توجه فیژه به امنمت ف مخص امنم بوهعنووا رامبور ف موندی
جنمعه دارد ف در اندی ه اف امنم مقور تأمنفرزی نظنم سینسی مطلوب میبنمد .در نگونه اف ارتبونط
تنگنتنگ بین «فضیلت» ف «امنمت» م هود است .این درم تنیدری در تعریوف سینسوت فنروله مو
دیده می مود که ننم دیگر سینست فنرله را امنمت میرذارد .از طرف دیگر بین فضونین بون امنموت
نیل ارتبنط برررار می کند .ازجمله در نگنه اف عدالت حول مقور امنم ین رِی

افل مدینه بون نگور

میعی سنمن میینبد .بن توجه به نگنه میعی خواجه نصویر مویتووا امنموت را رلوه ف ترمون تربیوت
زمنمدار دانست.
پ

می توا ر ت حکمت ،عدالت ف مقبت بن مرکلیت فضیلت ،به سمت رلوه امنموت اندی وه

تربیت زمنمدار فی را مکن میدمند.

نمودار  .6ارکن اصلی تربیت زمنمدار در اندی ه خواجه نصیرالدین
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فهرست منابع
قرآن کریم ،ترجمه فوالدوند.
ابراهیمی دینانی ،غالمحسین ،)1311(،نصیرالدین طوسی ،فیلسوف فاگو ،ناشر هرمس.
ابنفارس ،أحمد بن فارس 1444(،ق) ،معجم مقاییس اللغة .قمف مکاب االعالم االسالمی ،ج ،2چاپ اول.
ابنمنظور ،محمد بن مکرم 1414(،ق) ،لسان العرب ،بیروتف دار صادر ج ،6چاپ سوم.
اعرافی ،علیرضا؛ موسوی ،سید نقی ،)1311(،تعریف تربیت و تلبیق آن بر حرکت فلسفی .تربیت اسالمی.)14(7 ،
امینی ،سمانه ،)1314(،ملالعه تلبیقی مبانی نظریوه حکوموت در آراء خواجوه نصویرالدین طوسوی و غزالی(اسوااد
راهنماف رضا رسولی شربیانی) ،پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه پیام نور اساان تهران ،مرکز پیام نور تهران.
باقر ناهید ،)1315(،بررسی اندیشههای سیاسی میرسیدعلی همدانی ومقایسه آن با اندیشههای خواجه نصیر و نجوم
رازی(اسااد راهنماف مهدی نجفی افرا) ،پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحود تهوران مرکوزی،
مجامع دانشگاهی ولیعصر(عج) ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
باقری ،خسرو ،)1314(،نگاهی دوباره به تربیت اسالمیف کاوشی برای تدوین چهوارچوب نظوری تربیوت اسوالمی،
تهرانف موسسه فرهنگی مدرسه برهان(اناشارات مدرسه) ،ج ،2-1چاپ بیست و شش.
پا  ،محمدرضا ،)1336(،درآمدی تاریخی بر حکمت سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی .نشریه اطالعات حکموت
و معرفت)11(2 ،ف .33-34
جنگلنورد ،اکورم ،)1317(،حکموت عملوی از منظور ابون مسوکویه و خواجوه نصویرالدین طوسی(اسوااد راهنمواف
محمدجواد شمس) ،پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،دانشکده علوم و تحقیقوات
اسالمی.
خراسانی ،رضا ،)1332(،پیوند اخالق و سیاست در اندیشه خواجه نصیرالدین طوسوی ،علووم سیاسوی)23(،ف -73
.33
خواجه نصیرالدین طوسی ،محمد بن محمد 1447(،ق) ،تجریداالعاقاد(،محققف محمدجواد حسینی جاللی) ،تهورانف
مکاب اإلعالم اإلسالمی.
خواجهنصیرالدین طوسی ،محمد بن محمد 1413( ،ق) ،اخالق ناصری ،بیجواف اناشوارات علمیوه اسوالمیه ،چواپ
اول.
دهخدا ،علیاکبر ،)1373(،لغتنامه دهخدا ،تهرانف مؤسسه اناشارات و چاپ دانشگاه تهران ،ج ،3چاپ اول.
راغب اصفهانى ،حسین بن محمد 1412( ،ق) ،مفردات ألفاظ القرآن ،بیروتف دارالشامیه ،چاپ اول.
رحیمی ،علیرضا ،)1331(،تعلیم و تربیت بصیرت راف ارائهی نظریهای تربیاوی مبانوی بور مفهووم بصویرت ،تهورانف
دانشگاه امام صادق (علیهالسالم).

رضوانی ،محسن ،)1331(،دولت کارآمد در اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی .نشوریه معرفوت)55(،ف -35
.46
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رم انی دانا ،سمیه ،)1311(،بررسی تلبیقی آموزه های تربیای دانشومندان مسولمان؛ ابون سوینا ،خواجوه نصویرالدین
طوسی و ابن خلدون (اسااد راهنماف احمد آقازاده) ،پایانناموه کارشناسوی ارشود ،دانشوگاه عالموه طباطبوائی،
دانشکده علوم تربیای و روانشناسی.
رم انیخردمردی ،حسین ،)1336(،مدیریت سیاسی از دید اه خواجه نصیرالدین توسی ،تهورانف دانوش و اندیشوه
معاصر ،چاپ دوم.
زنگیوند درویشوند ،زینب ،)1317(،فلسفه سیاسی از منظر اخوان الصفا و خواجه نصیرالدین طوسی(اسااد راهنمواف
محمد جواد شمس) ،پایاننامه کارشناسی ارشود ،دانشوگاه بوین المللوی اموام خمینوی(ره) ،دانشوکده علووم و
تحقیقات اسالمی.
شریعت ،جهانگیر ،)1313(،کارویژههای دولت از دید اه خواجه نصیرالدین طوسوی(با تاکیود بور امنیوت نظوامی)،
نشریه امنیت پژوهی)66(،ف .124-11
شریعت ،فرشاد؛ نادری باب اناری ،مهدی ،)1314(،جدال اخالق و سیاست در اندیشه خواجه نصویرالدین طوسوی
و نیکولو ماکیاولی ،پژوهشنامه علوم سیاسی)1(7 ،ف .116-37
شیروانی ،میثم ،)1316(،نخبه رایی کالسیکف ملالعهی فارابی ،ابن باجه و خواجه نصیرالدین طوسی(اسااد راهنمواف
احمد نقیب زاده) ،رساله دکاری تخصصی ،دانشگاه تهران ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
صادقی فسایی ،سهیال؛ عرفانمنش ،ایمان ،)1314(،مبانی روش شناخای پژوهش اسنادی در علوم اجامواعی؛ موورد
ملالعهف تأثیرات مدرنشدن بر خانواده ایرانی ،راهبرد فرهنگ ،شماره بیست و نهم.
عبداله زاده بغالنی ،بشری ،)1311(،بررسی و تحلیول حکموت عملوی در شواهنامه ی فردوسوی بور اسواس اخوالق
ناصری(اسااد راهنماف حسن حیدری) ،پایاننامه کارشناسویارشود ،دانشوگاه ارا  ،دانشوکده ادبیوات و علووم
انسانی.
علمالهدی ،جمیله ،)1331(،نظریه اسالمی تعلیم و تربیت ،تهرانف دانشگاه امام صادق علیهالسالم ،چاپ دوم.
عموعبداللهی ،فاطمه« ،)1313/3/24(،الگو» ،نقل در پایگاه مجازی دانشونامه پژوهوه پژوهشوکده بواقرالعلوم علیوه-
السالم.
قانعیفر ،علی ،)1316(،بررسی رویکرد اخالقی تربیای سیاست مُدُن در دو کااب اخالق ناصری و نصیحه الملوو
بر مبنای قرآن و روایات(اسااد راهنماف علی عابدی) ،پایوانناموه کارشناسوی ارشود ،دانشوگاه معوارف قورآن و
عارت ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی.
قائمیمقدم ،محمدرضا ،)1332(،روشهای آسیبزا در تربیت از منظر تربیت اسالمی(چاپ اول) ،قومف پژوهشوکده
حوزه و دانشگاه.
قنبری نژاد جهرمی ،مریم ،)1336(،فلسفه سیاسی ابن سینا و مقایسه بواآراء فوارابی و خواجوه نصیر(اسوااد راهنمواف
مهدی زمانی) ،پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه پیام نور اساان تهران ،مرکز پیام نور تهران.
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کائیان ،امیرحسین ،)1314( ،ملالعه تلبیقی نظریه دولت در اندیشوه مواوردی و خواجوه نصویرالدین طوسی(اسوااد
راهنماف اسمعیل حسینی لی) ،پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهوران مرکوزی ،دانشوکده
علوم سیاسی.
مجلسى ،محمدباقر بن محمدتقی ،)1443(،بحاراالنوار ،بیروت ،ج ،75چاپ دوم.
مرت ایی ،علی ،)1374(،فلسفه سیاسی ابون سوینا و آراء آن بوا خواجوه نصویرالدین طوسی(اسوااد راهنمواف جوواد
طباطبائی) ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی.
مصباحیزدی ،محمدتقی و نویسند ان ،)1314(،فلسفه تعلیم و تربیت اسوالمی ،تهورانف موسسوه فرهنگوی مدرسوه
برهان (اناشارات مدرسه) ،چاپ سوم.
ملهری ،مرت ی ،)1364(،تعلیم و تربیت در اسالم ،تهرانف اناشارات الزهرا.
مناظووری ،بهوورام ،)1336(،پیوسوواگی دیوون و سیاسووت در اندیشووه سیاسووی خواجووه نصوویرالدین طوسووی ،نشووریه
فرهنگ61(،و)62ف .454-445
میرهادی ،سیدمهدی ،)1372(،تأملی در تعریف و مفهوم تربیت .تربیت.)71(3 ،
نووادری بوواب انوواری ،مهوودی ،)1331(،نسووبت اخووالق و سیاسووت در اندیشووه خواجووه نصوویر الوودین طوسووی و
نیکولوماکیاولی(اسااد راهنماف فرشاد شریعت) ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشوگاه اموام صوادق علیوهالسوالم،
دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
نانسی ،نصرالدین؛ آذین ،احمد؛ لشنی ،علیرضا( ،)1316نظریه عدالت سیاسی در آرای خواجهنصیرالدین طوسوی،
سیاست ماعالیه)13(،ف .33-61
نجوم ،فراح الدین ،)1311(،نظریه ی حکومت در سیاست نامه ی خواجه نظام الملک ،نصیحه الملو غزالی ،لسواان
سعدی و اخالق ناصری(اسااد راهنماف محمد علی خالدیان) ،پایوانناموه کارشناسویارشود ،جامعوه المصولفی
العالمیه ،جامعه المصلفی العالمیه ،واحد ر ان.
یوسفیراد ،مرت ی( ،)1314اندیشه سیاسی خواجه نصیر ،در علیاکبر علیخانی و همکاران ،اندیشه سیاسی مافکران
مسلمان ،تهرانف پژوهشکده ملالعات فرهنگی و اجاماعی ،ج.4
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