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  سینا ابن ی اندیشه در و تربیت تعلین هصداق و هفهوم
 

 قادری هحود

 کردستاى فرٌّگیاى داًطگاُ اتتدایی، آهَزش پیَستِ کارضٌاسی هؼلن داًطجَ

 

 چکیده

است. ترای اقدام تِ ایي کار خطیر اٍلیي گام، تؼییي اّدافی است کِ قصد  گیر تٍقتؼلین ٍ ترتیت اهری پیچیدُ، پرداهٌِ ٍ 

ٍ اّداف تؼلین ٍ ترتیت  ّا ٍشراست. آگاّی از  ّا رٍشترسین ٍ رسیدى تِ ایي اّداف هستلسم استفادُ از  ّا آىِ دارین ت

ّدف از پژٍّص حاضر تررسی تؼلین ٍ ترتیت از  رٍ ازایياسالهی است.  ٍیژُ تِهستلسم ضٌاخت آراء هرتیاى ٍ فیلسَفاى تسرگ، 

را  سیٌا اتيتفادُ در ایي تحقیق تحلیلی استٌادی است کِ هحتَای هتَى ٍ ًظریات . رٍش هَرد استاضد هیسیٌا  اتَػلیدیدگاُ 

. تاضد هیٍ تحقیقات هرتثط تا هَضَع  ّا پژٍّص، هجالت، هقاالت، ٍ ّا ًاهِ پایاى، ّا کتاب. هٌاتغ تحقیق ضاهل ًواید هیتحلیل 

. ًوًَِ تاضد هیتَضیحات هکتَب ٍ هٌاتغ الکترًٍیک است. جاهؼِ آهاری ضاهل  ترداری فیصاز طریق  ّا دادُ گردآٍریاتسار 

ّدف تؼلین ٍ ترتیت را رسیدى فرد  تریي اصلیٍ  تریي هْن سیٌا اتي. تاضد هیآهاری توام هٌاتغ هکتَب ٍ الکترًٍیک در دسترس 

ف تؼلین ٍ ترتیت ایي اّدا تریي هْنٍ کسة فضائل اخالقی ًیس از  رٍی هیاًِ. کسة اػتدال ٍ داًد هیٍ جاهؼِ تِ سؼادت ٍ کوال 

تِ تؼد فردی ترتیت تلکِ  تٌْا ًٍِ اٍ  تاضد هیفیلسَف تسرگ است. تِ ًظر ایي فیلسَف الزهِ تؼلین ٍ ترتیت ضٌاخت هتؼلن ًیس 

هسلط تَدُ است. در ایي  کاهالًتِ تؼد اجتواػی آى ًیس پرداختِ ٍ تِ اتؼاد گًَاگَى تؼلین ٍ ترتیت ًظر داضتِ ٍ تر ایي کار 

ٍی پرداختِ ٍ  ازًظر، تِ اّویت تؼلین ٍ ترتیت هایِ گراىایي داًطوٌد  ّای اًدیطِالش ضدُ است تا تا تحقیق در پژٍّص ت

 اجوالی پرداخت.  تٌدی جوغٍ هراحل تؼلین ٍ ترتیت از هٌظر ایطاى تیاى ضَد ٍ در آخر در حد تَاى خَد تِ یک  ّا رٍش
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