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 چکیده

انسان  تعلیم تربیت جهت در البالغه نهج شناخت و اخالقی اصول با آشنایی پژوهش این از هدف

معنوي بشر است كه پیوسته در كنار  دو مفهوم كلیدي در حیات علمی و« تربیت»و « تعلیم»است. 

كیفی از كلیه منابع چاپی و روش استفاده از  با پژوهش در این هم به كار رفته، و همراه هم هستند ،

الکترونیکی در دسترس، مبتنی بر اهداف و سؤاالت پژوهش براي جمع آوري اطالعات، استفاده شد 

ویژگی ها ي تربیتی نظام اسالمی بررسی و تربیت، ف تعلیم وسعی بر آن است كه ضمن تعریاست، 

سپس با استفاده از بیان فصیح و بلیغ امیر المومنین )ع(اهداف تربیت،آداب تعلیم وتعلم وشیوه هاي 

 بررسی شود.تربیتی مد نظر آن حضرت 
 
 

 تربیت، نظام اسالمی، نهج البالغه واژگان كلیدي:
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 مقدمه -
رو، از دیرباز این امر مورد اي كه در طول حیات خود، پیوسته بدان نیازمند است. از اینست به گونهتعلیم و تربیت نیاز ضروري بشر ا

اي موارد، موجب عدم توجه مربیان بزرگ و مصلحان اجتماعی بوده است. با این حال، عدم توجه به ماهیت این دو مفهوم در پاره

گاهی اوقات، با تمركز و اهتمام بر یکی، از اهتمام و توجه به دیگري غفلت  گیري از ظرفیت و جایگاه بایسته هر یك شده است:بهره

شده و احیاناً به تفکیك و جدایی این دو از هم و در نتیجه، بروز پیامدهاي نامطلوب در روند رشد افراد جامعه شده است. در برخی 

و یا به بهانه اهتمام به امر تربیت، از كیفیت آموزش مراكز تمركز بر آموزش شده و از پیامدهاي ضمنی تربیتی آن غفلت شده است 

سوي خدا و آراستن وي به صفات و اخالق الهی است اسالم مکتبی است الهی كه هدف نهایی آن هدایت انسان به .كاسته شده است

به ذات ذوالجالل او  هاي طاغوتی نفی شود و انسان با عبادت پروردگار بر تقرب هرچه بیشترجز خدا همه قدرتبدان سان كه به

داشتن آن بر هر نوع ها و مقدمهاي اسالمی، ایجاد آگاهی و شناخت در انسانترین ابزار تحقق آرمانبیفزاید. در این مکتب، مهم

اعمال خشونت و زور معرفی شده است؛ زیرا اسالم بر آن است كه عقل و اندیشه و همه نیروهاي خالق و سازنده آدمی را از قیود 

 (.۶ .1379پرستی و دیگر زنجیرها آزاد كند و راه تکامل و سعادت را بر آنان هموار سازد )حسینی، و خرافه، موهومجهل 

 توانایی كه اوست منتهاي بی قدرت نشانه واالترین و موجودات اشرف و متعال خداي آفریده انگیزترین شگفت عنوان به انسان

 تربیت با جز این و برسد قرب مقام به تا كرد خلق خود جانشین و خلیفه را او خداوند.دارد را الهی كماالت و صفات همه اتصاف به

 راه تنها تربیت و است گزیده سکنی خاكی عالم در نزولی مراتب طی با كه است ملکوتی انسان، حقیقت .شد محقق نخواهد صحیح

 آنان و آورند فراهم انسان وجود در را حقیقت این به رسیدن هاي زمینه تا آمدند الهی پیامبران.است حقیقت مقدس آن به دستیابی

 بر انسان اگر شك بی.گردند رهنمون هدایت نور سوي به ظلمات از تا دهند قرار متعال خداي مورد نظر تربیت صحیح مسیر در را

 سرنوشت در كه مهمی نقش دلیل به تربیت و اخالق.ماند خواهد باقی حیوانیت مرتبه در همان نشود تربیت الهی معیارهاي اساس

 مسیحیت یهود، دینی هاي آموزه اعظم قسمت .است بوده دینی پیشوایان و توجه اندیشمندان كانون دیرباز از دارد، جامعه و انسان

 میان در . دهد می تشکیل اخالقی تربیت را مختلف ادیان اولیاي هاي بیشتر فعالیت قسمت و اخالقیات، را ادیان دیگر و اسالم و

 تربیت تربیت، و تعلیم بخش ترین عمیق وحسینی، منش لحاظ آزاد آدمی تربیت شاكله منزله به اخالقی تربیت نیز فانفیلسو

  120:12)  ، ش (  1393 گوید می كانت كه روست این از و است شده  است اخالقی

 تربیت

است. از آنجا كه در پرتو دین اسالم و « پرورش»و معادل فارسی آن  «Education» عربی است. معادل التینی آن« تربیت»واژه 

برگزیدن آن از سوي پارسیان، تداخل و تعامل زیادي میان واژگان فارسی و عربی ایجاد شده است و واژگان عربی به طور وسیع، به 

توان ادعا ه است. حتی میاي یافتزبانان جایگاه ویژهدر ادبیات فارسی« تربیت»زبانان راه یافته است، امروزه واژة حوزه ادبیات فارسی

شهرت یافته است. به هر حال، این واژه در زبان  «پرورش»، بیش از «آموزش و پرورش»نمود كه كاربرد آن، به ویژه در عرصه 

و در زبان عربی، به معانی متعددي « آموختن»، آداب و اخالق را به كسی «پروراندن»، «پروردن»فارسی، در معانی گوناگونی چون 

به  «تهذیب نمودن»و « رشد و نموّ كردن»، «تغذیه نمودن»، «تأدیب»، «تکمیل»، «تتمیم»، «تدبیر»، «اصالح»، «ضانتح»چون 

ترین تعاریفی كه از این واژه شده است به قرار زیر است: هاي مختلفی به عمل آمده است كه مهماز تربیت تعریف .كار رفته است

یا ربی، یرب می باشد. از ربا، یربوا به معنی افزودن، پروراندن و بركشیدن، برآوردن، رویانیدن  هاي ربا، یربواواژه ي تربیت از ریشه»

باشد. از ریشه رب، یرب به معناي پروریدن، سرپرستی، رهبري كردن، رساندن به فرجام، نیکو كردن، به تعالی و و تغذیه كودک می

دن و به اعتدال رسانیدن می باشد، و اگر منظور از تربیت، انسان باشد یعنی تکامل رساندن، ارزنده ساختن، از افراط و تفریط درآور

 (. 89: 1381دفتر حوزه و همکاري دانشگاه، « ) فرهیختن انسان
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تربیت عبارت است از پرورش دادن، یعنی استعدادهاي درونی كه بالقوه در یك شی ء موجود است به فعلیت در آوردن )مطهري، 

1378  :98 .) 

تعلیم یعنی رساندن متعلم به حدي كه حقیقت شی مورد نظر را طوري درک كند كه بتواند مفهوم مورد نظر را در نفس  تعلیم:

 خویش تصور كند. به دیگر سخن: تعلیم، انتقال عین معلوم به ننفس متعلم است. 

یهی است كه تعلیم اعم از تحفیظ است و یابد كه بتوان متعلم را نسبت به معلوم عالم نامید. بددر حقیقت تعلیم آنگاه تحقق می

اند كه تحفیظ ها تعلیم نیست. تعلیم وقتی است كه در عین مفهوم به قلب دانش آموز یا دانشجو آیات و احادیث بیانگر این نکته

 (.7۶:  1389منتقل شده و نقش ببندد )روستایی، 

رحله جلو برده شود و از طرفی متناسب با سن و شرایط و بایست قدم به قدم و مرحله به مبا توجه به تعریف فوق، متعلم می

اي باشند كه مورد نیاز و استفاده در زندگی آنان باشد و روحیات او تعالیم تنظیم و تبویب شوند و آموزه ها باید كاربردي و به گونه

 صرفاً یك سري مسائل تئوري و حفظی فراموش شدنی نباشد. 

است از شکوفایی استعدادهاي خدادادي در هر انسان، جهت ایجاد یك اعتدال در زندگی  ی عبارتتربیت اسالمتربیت در اسالم:  -1

تربیت یعنی پرورش دادن و به فعلیت »و با قصد رسیدن به اهداف و كمال مطلوب مورد نظر خداوند از دیدگاه استاد مطهري 

ا متربی بتواند به حد اعالي كمال خود برسد. تمامی تعاریف رسانیدن استعدادها و ایجاد تعاون و هماهنگی میان آن استعدادها، ت

 (. 1۴2:  1385)بهشتی، « علماي اسالمی حول همین تعریف و با تأكید بر هدف كسب قرب الهی بیان شده اند

 (. 81:  1385امام علی)ع( در مورد تربیت فرمود: هیچ بخششی از جانب پدر به فرزند، برتر از ادب و تربیت نیکو نیست )دهشیري، 

توان آنچه را اصطالحا تربیت اسالمی گفته می شود چنین تعریف كرد: شناخت خدا به عنوان رب یگانه ي انسان و جهان و می

 (. 92:  138۴برگزیدن او به عنوان رب خویش و تن دادن به ربوبیت او و تن زدن از ربوبیت غیر )باقري، 

 جایگاه تعلیم و تربیت در اسالم

م به همان اندازه كه آفرینش انسان در بین موجودات داراي اصالت و اهمیت است، تعلیم و تربیت او نیز كه سبب اتصال از نظر اسال

هایش از مرحله ي به مقصود و هدف نهایی آفرینش است، داراي اهمیت است. انسان تا در میدان تعلیم و تربیت گام ننهد، توانایی

 (. 111: 1375رسد، پس از سیر تکاملی محروم می ماند)محمدي، شکوفایی نمیي فعلیت و نهان و نهفته به مرحله

تعلیم عبارت است از سخن گفتن و القاي كلمات معنا دار، تا متعلم به معناي آن الفاظ پی ببرد و بدین وسیله استعداد تعلم "

ریجی موجود و تبدیل استعدادهاي درونی آن خویش را به فضیلت رساند و عالم شود و تربیت عبارت است از: پرورش و استکمال تد

 (. 28: 1392)امینی،  "به فعلیت

توان ادعا نمود ارزش هر مکتبی از تربیت شدگان آن مکتب فهم جا در تحول فرد و جامعه مؤثر است كه میتعلیم و تربیت تا بدان

ي عه دهد، این امر به دلیل داشتن برنامههاي بزرگ علمی و اجتماعی خود را تحویل جامشود، اگر مکتبی بتواند شخصیتمی

صحیح آموزش و استعدادها و روشن نمودن افکار وآحاد جامعه است. در تعلیم و تربیت اسالمی به صورت دقیق و حساب شده براي 

لحاظ شده، اي كه جنبه ي آلی و ابزاري بودن تعلیم براي تزكیه و تربیت تعلیم و تربیت جامعه برنامه ریزي شده است، به گونه

شود )مشایخی، ها به صورت همسان، هماهنگ و مناسب پرورش داده میي استعدادهاي جسمی، روحی، عاطفی و عقلی انسانهمه

1385 :38 .) 

مجموعه اعمالی كه بوسیله خانواده یا دولت براي ایجاد فضایل اخالقی مدنی در "به نظر ارسطو تعلیم و تربیت عبارت است از: "

داند كه می« فنی»می گیرد. پس این اعتبار شاید بتوان آن را بخشی از علم اخالق شمرد. ارسطو گاهی این مجموعه را افراد صورت 

 (. 177:  138۶)كاردان و همکاران،  "كندطفل براي كسب فضیلت )مدنی( آماده یا این فضیلت را به او القاء می
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 اهداف تربیت در اسالم

مند فراهم آورد و معراج او را به قدمات حركت و هدایت آدمی را به صورت آینده و زندگی سعادتهدف غایی تربیت آن است كه م

كمال انسانی آسان سازد. اهداف كلی تربیت مانند موجی از دریاي هدف غایی آن سر برمی آورد و همچون مجموعه اي هماهنگ و 

اند. از هدف هاي تربیت اسالمی آن است كه مقدمات حركت شي این هدف استوار، حول محورش در جنبمرتبط با یکدیگر بر پایه

ي كمال انسانی آسان سازد و راه بازگشت و هدایت آدمی را در صراط مستقیم پرستش پروردگار فراهم آورد و معراج او را به مرحله

مراحل و مدارج علم و ایمان  به احسن تقویمی را كه بنیاد آفرینش وي بر آن استوار است، هموار كند و به یاري عمل صالح از

بگذراند و هر لحظه بیشتر به خدا كه مقصد نهایی این سیر و سلوک است نزدیك كند. به عبارت دیگر، انسان باید چنان ساخته 

شود كه با دوري از رذایل و آلودگی ها، استعدادهاي عالیه ي روحی و ملکوتی اش شکوفا شده و چنان به كماالت علوي و فضایل 

تی آراسته گردد كه استعدادها و لیاقت قدم نهادن در آستان قرب ربوبی را كسب و با وصال به حق، به سعادت جاودان برسد ملکو

 (. ۶5: 1389)چراغ چشم، 

ي تربیت انسان، آگاهی از وضعیت جسمی، عقلی، ایمانی و استعدادهاي خدادادي است. یکی از مراحل اولیهپرورش استعدادها:  -1

و پرورش این استعدادادها مانند فضایل دیگر تربیتی مستلزم تمرین و ممارست و مجاهدت است كه با فراهم آوردن  راه تقویت

 هاي تعلیم و تربیت اسالمی این است كه انسان متفکر پرورش یابد )همان(. شود. یکی از هدفاندوخته ي علمی الزم، عملی می

ي ابعاد انسان اعم از جسمی و روحی، مادي معنوي، فکري و دس الهی به همهتعلیمات اسالمی نشان می دهد كه این مکتب مق

عاطفی، فردي و اجتماعی توجه عمیق داشته است و نه تنها جانب هیچ كدام را مهمل نگذاشته است، بلکه عنایت خاص 

 (. 9۶: 1378ي اینها روي اصل معینی داشته است )مطهري، همه«پرورش»به

تر تر و تمامقوام و دوام زندگی انسان روي زمین، بر فکر استوار است و هر چه فکر صحیحو تفکر در انسان:  ي ابتکارپرورش قوه -2

عبارت است از یاد دادن. از نظر تعلیم « تعلیم»مسئله علم همان آموزش دادن است، »باشد، زندگی بهتر و محکم تر خواهد بود. 

باري است كه فقط معلومات در آن ریخته می شود ولی در آموزش، كافی نیست كه متعلم فقط فرا گیرنده است و مغز او همچون ان

ولی با رد این نظریه باید متذكر شد:هدف معلم باید باالتر باشد و آن این است كه نیروي فکري، متعلم را پرورش و « هدف این باشد

 (. ۴5: 1378ي ابتکار او را زنده كند )مطهري، استقالل بدهد و قوه

باشد. بزرگان اسالم و عالمان اسالمی حتی در اسالم تعلیم و تربیت تمام شدنی نیست و پایان پذیر نمیرورش روحیه ي علمی: پ -3

كردند، براي جواب در جنگ و كارزار با دشمن و یا در بستر مرگ نیز اگر سؤالی كه پاسخش در تربیت انسان ها مؤثر بود، مطرح می

 (. ۶1: 1389شتند )چراغ چشم، گذادادن به آن سؤال وقت می

اینکه در اسالم داریم كه تفکر عبادت است، غیر از این است كه تعلیم عبادت. این، دو مسئله است. ما یکی در باب تعلیم و تعلم 

در باب داریم كه تعلیم عبادت است، و یکی در باب تفکر داریم كه تفکر عبادت است و آنچه در باب تفکر داریم بیشتر است از آنچه 

(فرق است میان بودن و روح علمی داشتن. 55: 2)كافی، ج« افضل العباده التفکر، برترین عبادت ها، تفکر است»تعلم داریم. مثالً: 

اي بسا افرادي كه روح علمی دارند ولی عالم نیستند و اي بسا كسانی كه عالم اند و روح علمی ندارند. عالم واقعی آن است كه روح 

 شد با عملش. علمی توام با

روحی كه در قرآن به انسان اطالق شده، در همه ي موارد خدا انتساب پیدا كرده و این انتساب روح به حق تعالی پرورش روح:  -۴

اضافه ي ملکیت است و روح پدیده اي غیر از سنخ بدن است. روح چیزي است كه در چهارپایان و انسان ها وجود دارد. از امام 

 (. ۶1: 1378)مطهري، « قدرتی از ملکوت و عالم مجرد است»خصوص تفسیر روح سؤال شده فرمود: محمد باقر)ع( در 

چه در قرآن و چه از سوي معصومین -در اهمیت و توجه به حفظ و نگهداري و سالمت جسم در دین مبین اسالمپرورش جسم:  -5

دند: تن و بدن تو بر تو حقی دارد كه باید وظیفه خود را )ص( سفارشات فراوانی شده كه امانتی است در دست ما؛ پیامبر )ص( فرمو

http://www.tajournals.com/
http://dx.doi.org/10.21859/psychol-01021


 01-13، ص 1396 زمستان، 3، شماره 1دوره ،  روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتیفصلنامه علمی تخصصی 
ISSN: 2588-3976 

http://www.Tajournals.com 

 

5 

 10.21859/psychol-…… 

در اداي آن حق، ایفا نمایی. اداي حق بدن ایجاب می كند گه انسان در نگاهبانی و تأمین حوائج آن بکوشد و از تندرستی خویش 

 (. 1389پاسداري كند )چراغ چشم، 

: 1378وت پرستی را شدیداً محکوم كرده است، )مطهري، اسالم، تن پروري به معناي نفس پروري به معناي نفس پروري و شه

۶2 .) 

رشد مجموعه تغییراتی است كه با پیشرفت و ترقی همراه بوده و هدف مشخصی دارد. این تغییرات به طور منظم در طرح رشد:  -۶

كودكان بی سرپرستی كه اي است كه از قرآن مجید گرفته شده است. قرآن مجید در رابطه با معینی صورت می گیرد. رشد كلمه

اند و یتیمان كه سرپرست خود را از دست داده»فرماید: داراي ثروت هستند. این اصطالح را به كار برده است و در مورد یتیمان می

 (.82: 1389مملوک و ثروتی دارند، تا زمان بلوغ بر آنها سرپرستی كنید و ثروتشان را در اختیارشان قرار ندهید ) چراغ چشم، 

الزم است. در اصطالح متداول فارسی امروز به كسی رشید « رشد»لبته بلوغ شرط الزم است اما كافی نیست، زیرا عالوه بر بلوغ، ا

(. این رشد هم عبادي و 1378می گوید. )مطهري، « رشیق»ي داشته باشد و عرب این را گوییم كه اندام خیلی موزون و برازندهمی

 مل می شود. هم رشد فردي و اخالقی را شا

مقصود این نیست كه قبال نشاطی وجود داشته باشد تا عبادت شروع شود. بسا افرادي كه »رشد در عبادت یعنی بندگی خدا كردن؛ 

هیچ گاه نشاط پیدا نخواهد كرد. خود نشاط به تدریج با عبادت و انس با ذكر خدا پیدا می شود. عبادت اگر روي صورت گیرد به 

 (. ۶3: 1378پیدا می شود. )مطهري، تدریج انس و نشاط 

اولین رشدي كه انسان باید از آن بهره مند شود فردي و شخصی و اخالقی است. این سؤال پیش می آید كه آیا »در رشد فردي 

دي و اغلب می تواند این سرمایه را اداره و از آن بهره برداري كند؟ باور كنید كمتر كسی است كه چنانکه باید از سرمایه هاي فر

 (. 3۶5: 1372)كلینی. « شخصی خود بهره برداري می كند

 به منظور رسیدن به قرب الهی و نیز تأثیر بر دیگران جهت هدایت و راهنمایی آنها باید بدواً در فرد رشد صورت گیرد. 

  البالغه نهج در )السالم علیه( امام منظرگاه از را تربیت و اخالق

 البالغه نهج در یاخالق يها لتیفض و اصول -1

 گفته هم قبال كه چنان بلکه شود داده توضیح و شرح تربیتی و اخالقی لغات آن در كه نیست لغت كتاب یك طبیعتاً البالغه نهج

 امام اندیشگاه در .است شده بیان اخالقی مباحث و اجتماعی و سیاسی اعتقادات،اصول محور سه در مطالبش كه كتابی است شد

 مفصل ها آن پیرامون ایشان هاي حکمت و ها ها،نامه خطبه در كه دارد فراوان اهمیت اخالقی هاي و فضیلت اصول )السالم علیه(

 :كنیم می اشاره ها ترین آن مهم به اینجا در.شده بحث

 « رسیدن كه وشایسته صالح هاي انسان پرورش جهت .ست اخالقی هاي فضیلت بحث در )السالم علیه( امام سخنان كلید شاه- 1

 عزت و روحانى حیات تعالى لوازم عنوان به و آمده شمار به عامل مهمترین تقوي هاست آن آرمان مطلوب كمال تقوي به- :» ويتق

 به را شما خدا بندگان آخرت اى براي توشه و زاد و پناهگاه را تقوي 114 خطبه در ایشان. است معرفى شده آدمى آخرت و دنیا

 «. خطبه در داند نیز می :» مُنْجِح  مَعَاذ   وَ مُبْلِغ  زَاد   الْمَعَاذُ بِهَا وَ الزَّادُ  هِیَ  الَّتِی اللَّهِ  بِتَقْوَى اللَّهِ  عِبَادَ  أُوصِیکُمْ « » سفارش الهى تقواى

 كه كسى132 گرداند مى ایمن كه است پناهگاهى رساند، منزل به كه است اى توشه تقوا .است قیامت سفر توشه و زاد كه كنم، مى

 پیروز كارش در و شود آشکار او نیکوى كارهاى «.داند  می كارهایش در انسان پیروزي عامل را بپوشاند،ُتقوي قلبش بر تقوا جامه

 رهاكا دیگر بر مقدم خدا اطاعت و تقوا به را او اشتر مالك به :» طَاعَتِهِ إِیْثَارِ وَ اللَّهِ بِتَقْوَى أَمَرَهُ « از وفراوان 53 نامه ابتداي گردد ودر

 .اند گفته سخن اخالقی هاي فضیلت و اصول بناي زیر عنوان به دهد تقوا می فرمان

می  اسالم در موضوع مهمترین كه تقوى بحث از پس غالباً  نهج البالغه در كه است اساسى موضوعات جمله از نظم رعایت:نظم -2

 است فرموده توصیه آن رعایت به را مسلمانان همه و نشفرزندا خود، قصار كلمات و نامه ها خطبه ها، ضمن امام و مطرح شده باشد

 این در شاید تقوا به سفارش از پس نظم به ) علیه(امام زیاد سفارش هاي علت از یکی : فرمایند می 47 در نامه نمونه عنوان به
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 انسان براي را آخرت و دنیا در سعادتمندي و موفقیت به رسیدن هاي راه تواند می كه است زندگی در ریزي برنامه و نظم كه باشد

 موفق زندگی هاي عرصه تمام باشد، در منظم هم و متقی هم یعنی باشد، مجهز اخالقی فضیلت دو این به كس هر و نماید هموار

 .است

 سودمندترین را آن)السالم علیه( امام:خودشناسی- :» الْمَعارِف انْفَعُ النَّفْسِ معْرِفَةُ « باالترین به شناخت را خود كس هر كه 3-

 حال به خوشا176 است رسیده رستگاري :» النَّفْسِ  بِمَعْرِفَةِ ظَفِرَ مَنْ الْاكْبَرَ  الْفَوْزَ  نالَ  « خطبه در ادامه داند ودر می ها شناخت

 «.كسانی  چنین حال به خوش :فرمایند می :» النَّاسِ  عُیُوبِ  عَنْ  عَیْبُهُ شَغَلَهُ لِمَنْ طُوبَى «» از را او نفس، شناسى عیب كه كسى

 دارد باز دیگران جویى عیب

 بازداشته بینی بزرگ از را انسان كه است فروتنی و تواضع اخالقی هاي وفضیلت پسندیده صفات شریفترین از :فروتنی و تواضع -۴

ودند فرم كه است شهادت بستر در )ع( امیرمؤمنان وصیتهاي از : گردد می هالكت هاي دره به انسان سقوط مانع از و

 بِالتَّوَاضُعِ 224 (» است عبادت بزرگترین از آن كه فروتنی، به باد تو بر « حکمت در یا و 119:72 ،ج 1403 الْعِبَادَةِ أَعْظَمِ »مجلسی،

 النِّعْمَةُ  تَتِمُّ «» شود كامل نعمت فروتنى، با «.فرمایند  می :»

 به ها آن از مهربانتر بلکه بستگان و اقوام جزء انسان كه است وقت آن كرد رخنه فرد در اخالقی بارز صفت این وقتی:جوانمردي -5

 مِنَ أَعْطَفُ الْکَرَمُ  «» است مهربانتر خویشاوند از جوانمرد «. 239 حکمت در )السالم علیه(امام فرموده طبق درست می رود، شمار

 از پوشی چشم به سفارش :» بِیَدِهِ  اللَّهِ یَدُ  وَ إِلَّا عَاثِر   مِنْهُمْ یَعْثُرُ  فَمَا عَثَرَاتِهِمْ الْمُرُوءَاتِ  ذَوِي أَِقیلُوا 20 حکمت در كه یا :» الرَّحِمِ 

 است نموده جوانمردان خطاي

 » مى بلند را او و اوست دست به خدا دست كه آن مگر لغزد نمى ایشان از كسى كه كنید، پوشى چشم جوانمرد، افراد لغزشهاى از

 ترتیب، بدین گردد، می آنان كمك و قلبی میل و مردم توجه جلب باعث كه است بزرگی فضیلت دي،جوانمر )كه یَرْفَعُهُ چرا «

 میثم، ابن( .كند می پیدا آمادگی خود، لغزش جبران و خواستن پا به همچنین و خدا، عنایت كند براي «) جوانمرد، خطاكار

 صبر،عفو دوستى، انسان معاشرت، حسن :به توان می یفشر كتاب این در موجود دیگر اخالقی هاي فضیلت جمله از  422:1375)

 گذشت،شکیبائى، و

 دوراندیشى، مردم، با آشتی و فروتنى،انصاف،صلح رازدارى، قناعت، قدم، در ثبات وفادارى، شجاعت، تواضع،شکرگزاري،جوانمردى،

 )السالم علیه(متقیان امام كه كرد اشاره...و گذشتگان احوال از عبرتگیرى مرگ، یادآورى عهد، به امور،وفاي در میانه روى، مشاورت

 سخن انسان اجتماعى و فردى زندگى در ها آن اهمیت درباره و فرموده مطرح خود قصار كلمات و خطب و ضمن مواعظ را ها آن

 جلوههاى كه است گفته

 نیست. ها آن به پرداختن مجال متاسفانه و هویداست شریفش كتاب سراسر در آن متنوع

 بیت در قرآن كاربرد تر

در مورد انسان نیز به كار رفته، كه « رب»از آن مورد توجه نبوده است. اشتقاقاتی از « ربو»یا « ربی»در كاربرد قرآنی تربیت، ریشه 

كودک است. یکی از صاحبنظران « بزرگ كردن»یکی از معانی آن، مفهوم رشد و نمود جسمی است. معادل این معنی در فارسی 

اد به مفهوم لغوي و ریشه اي تربیت، آن را در امور جسمانی منحصر می داند و دو آیه را دلیل آن می شمارد: بگو: اسالمی با استن

( فرعون گفت: آیا ما تو را در حال كودكی  2۴پروردگارا ! هر دو را رحمت كن به واسطه اینکه مرا در خردسالی تربیت كردند )اسرا/

  (. 81در میان خود نپروردیم؟ )شعرا/

(. 1385)بهشتی، « منحصراً به امور جسمانی اختصاص دارد »او معتقد است تربیت، چیزي بیش از پرورش جسمی نیست و 

 صاحبنظر دیگري با عنایت به همین آیات، معتقد است تربیت در قرآن به مفهوم بزرگ كردن، رشد و نمو جسمی است. 
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مفهوم رشد جسمی مطلق استفاده نمی شود. « الم نربك فینا و لیداً»و « راًرب ارحمها كما ربیانی صغی»حق این است كه از دو آیه 

به نظر می رسد نمی توان بزرگ كردن را به عنوان یکی از معناي تربیت، صرفاً به مفهوم رشد و نمو جسمی در نظر گرفت. در جمله 

ی است. فرعون نیز، مدعی تربیت و رشد دعائیه، تربیت عام جسمی و روحی مراد است كه یکی از ابعاد آن، رشد و نمو جسم

باید « ربو»موسی)ع( در ابعاد روحی، عقلی و جسمی بوده است و نه فقط تربیت جسمی به هر حال در كاربرد قرآنی به جاي ریشه 

فراروي ما  مورد توجه باشد. شاید بتوان اشتقاق اكبر را در اینجا مطرح كرد. نگاهی دقیق به قرآن كریم، این مطلب را« ربب»ریشه 

بهره گیري و مشتقات گوناگون آن را بویژه در مورد انسان « ربب»نهد كه اتر و كاملتر طیف گسترده اي از آیات شریفه از ماده  می

ما را با فضایی « ربب»نباشد، بلکه توجه به ریشه « ربی»یا « ربو»به كار برده است. به نظر می رسد مفهوم تربیت اسالمی از ریشه 

دانسته است « رب»ر و كاملتر روبه رو می سازد. جالب این است كه صاحب المفردات نیز اشتقاق آن را ریشه فراختر و مفهومی زیبات

 (. 137۶؛ عبدالباقی، 1383)قائمی، 

است براي نشان دادن « ربب»، كه كاربرد قرآنی به چشم می خورد و از ریشه «ربانیت» و « ربیب» به نظر می رسد، مفاهیم 

آمده، رساتر و مناسبتر است. بر این اساس، تربیت اسالمی یعنی « ربو»، كه ریشه«تربیت»می نسبت به مفهوم ویژگیهاي تربیت اسال

 (. 1392ربوبی شدن و ربوبی ساختن آدمی )باقري، 

 تربیت در اسالم

قصد رسیدن به تربیت اسالمی عبارتست از شکوفایی استعدادهاي خدادادي در هر انسان، جهت ایجاد یك اعتدال در زندگی و با 

تربیت یعنی پرورش دادن و به فعلیت رسانیدن استعدادها و »اهداف و كمال مطلوب مورد نظر خداوند از دیدگاه استاد مطهري 

ایجاد تعاون و هماهنگی میان آن استعدادها، تا متربی بتواند به حد اعالي كمال خود برسد. تمامی تعاریف علماي اسالمی حول 

 (. 1385)بهشتی، « كید بر هدف كسب قرب الهی بیان شده اندهمین تعریف و با تأ

تربیت هدایت و اداره جریان ارتقایی و تکامل بشر است، به گونه اي كه به سوي )اهلل( جهت دهد. تربیت احیاي فطرت خدا آشناي 

 (. 1389انسان و پرورش ابعاد وجودي او در جهت حركت به سوي بی نهایت است )قائمی، 

ت به صراط مستقیم یکی از معانی تربیت است هر روز در نمازهاي یومیه دعا می كنیم، خدایا ما را به راه راست هدایت قرآن: هدای

 (. 7فرما )فاتحه، آیه

 (. 1385امام علی)ع( در مورد تربیت فرمود: هیچ بخششی از جانب پدر به فرزند، برتر از ادب و تربیت نیکو نیست )دهشیري، 

اصطالحا تربیت اسالمی گفته می شود چنین تعریف كرد:شناخت خدا به عنوان رب یگانه ي انسان و جهان و می توان آنچه را 

 (. 138۴برگزیدن او به عنوان رب خویش و تن دادن به ربوبیت او و تن زدن از ربوبیت غیر )باقري، 

محیط الزم است كه به هر دو جنبه، به یك جنبه روحی، دیگر جنبه اجتماعی و تناسب با وضع زندگی -تربیت دو جنبه دارد:یکی

میزان توجه شود تا زیانی حاصل نگردد با تربیت درست باید بین آن دو توافقی حاصل شود و فرزند، روحیه اي یابد كه در هر 

 جهت، سازگاري داشته باشد. به تعبیر دیگر، حدود تربیت چندین گونه است:

 تغییرات بدنی -الف

خالق و عادات و روحیات و در همه ي این موارد تربیت باید طرح اجرایی شایسته اي داشته باشد )مظلومی، تغییرات مربوط به ا -ب

138۶ .) 

تربیت داراي معناي گسترده و دامنه داري است كه طی آن، استعدادها و قواي گوناگون نهفته در نهاد انسان، برانگیخته و پرورش 

ود به میزان طاقت و توانایی خویش دست یابد. براي تربیت نیز بر حسب مکتب و بینش می یابد تا آدمی به منتهاي كمال نسبی خ

علماي تربیت، تعاریف اصطالحی متعددي ارائه شده است. معموال هر كسی از زاویه دید خاص نسبت به انسان، تربیت را تعریف 

 (. 1385كرده است )حجتی، 
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مه جانبه كه طی آن تمام استعدادهاي آدمی با استمداد از درون متربی و به تربیت فرایندي مستمر، همیشگی، تدریجی، پویا و ه

مدد كوشش هاي برنامه ریزي شده در قالب نظامی تعاملی میان مربی و متربی؛ شکوفا می شود و در این فرآیند ظریف به میزان 

 به كمال شایسته و مختارانه فراهم می سازد.  استعداد، توانایی و مساعی او موجبات رشد، پیشرفت و تحول مثبت او را براي رسیدن

 نکات مهم این تعریف به شرح زیر است:

 الف: تربیت، فرایندي مستمر، همیشگی و تدریجی است

ضمن اینکه این فرایند، مستمر و همیشگی است كه در بستر جامعه به معناي عام « خدا گونه پرور»و « رب محور»تربیت، فرایندي 

 اقع، ابعاد اساسی هویت فرد در تعامل با دیگران و از مسیر روابط گروهی و جمعی شکل می گیرد. شکل می گیرد. در و

حق این است كه در تعلیم و تربیت از یك سو، تعلیلی و توقف روا نیست، بلکه ویژگی رشد تعلیمی و تربیتی انسان، استمرار و 

تحوالت علمی و پیدایش نیازهاي جدید، همیشگی بودن تعلیم همیشگی بودن آن است. چه عالوه بر رشد فرد كه همیشگی است، 

و تربیت را بیش از پیش ضروري می سازد. از دیگر سو، نوعی تدریج و مرتبط شناسی همراه با رعایت تمکین متربی نیز الزامی 

 است. 

 ب: تربیت، فرایندي پویاست

اخت تواناییهاي متربیان نیازهاي آنان و نیز دلبستگی هاي آنان تربیت باید در برنامه ریزي زمانبندي شده و متوازن، مبتنی بر شن

انجام گیرد. در فرایند تربیت، باید به مقتضیات زمان و مکان توجه شود. در واقع، بین رشد و زمان نوعی سنخیت وجود دارد. در 

ت كنید كه با زمان زیست شما فرق دارد، مضمون حکمتی از مو ال)ع( بر این نکته اشاره شده است كه فرزندان خود را به آدابی تربی

 (. 137۶آفریده شده اند )نهج البالغه، فیض السالم، 

 ج: تربیت، فرایندي فراگیر و همه جانبه است

در فرایند تربیت، مجموعه تدابیر و روشهاي گوناگون براي به فعلیت بالقوه متربی، در این فرایند به شکوفا سازي استعدادهاي فرد 

رورش ارزش هاي دینی توجه می شود؛ فرآیندي فراگیر و عمومی كه به منظور تربیت افراد مسؤل و وظیفه شناس و رشد همراه با پ

 شخصیتی انسان اجرا می شود. 

از سوي دیگر، شخصیت انسان ابعاد اساسی عقالنی، اجتماعی، عاطفی، جسمانی و معنوي دارد. در تعلیم و تربیت همه جانبه و 

بعاد باید به طور هماهنگ رشد گیرد. انسانی كه در یك جهت خاص رشد می كند. انسانی تك بعدي خواهد بود مستمر همه این ا

كه هم براي خود و هم براي جامعه زیانبار است. تصمیم گیري هاي درست و عقالنی، رعایت استانداردهاي جمعی و هنجارهاي 

رسانی به خلق و كسب رضایت خالق و. .. در اثر تربیت همه  مناسب اجتماعی، تهذیب نفس و فرو خوردن خشم و غضب، خدمت

جانبه پدید می آید. اساساً چند بعدي بودن انسان موجب می شود كه تعلیم و تربیت اسالمی نیز همه جانبه باشد؛ به گونه اي كه 

 آ نی را بسازد. بتواند تمامی استعدادهاي نهفته در نهاد آدمی را شکوفا سازد و انسان تر از مکتب و جامعه قر

 د: در تربیت، استمداد از درون متربی الزم است 

در تربیت، زمینه هاي مناسب و مساعد توسط عوامل تربیتی ایجاد می شود تا متربی، خود شخصاً در به فعلیت رساندن 

تالش كند. اصوالً استعدادهاي نهفته خویش و كسب صفات و فضایل اخالقی در جهت دستیابی به كمال مطلوب و الیق انسانی 

قانون تربیت انسانی در طبیعت و فطرت متربی منقوش است و كار مربیان، این است كه زمینه ساز بسترها و فراهم كننده زمینه اي 

باشد تا خود متربی شخصاً به كشف و تحقق آن فضایل و صفات انسانی بپردازد. از این رو در تربیت، فعال نمودن خود متربی مهم 

» ، «مددیار» تکیه می شود و مربی، صرفًا « خود رهبري» و « خود انگیزگی»، «خودیابی» ، «خود جوشی» تربیت براست. در 

است. نقش مربیان و بزرگساالن در فرایند تربیت انسانی این است كه با زمینه سازي و فراهم « راهنما»و « برانگیزننده » ، «مشوق

انسانی، تمامی استعدادها و ذخایر تربیتی نهاده شده در درون متربی را تحقق بخشند آوردن امکانات مناسب براي رشد و تربیت 

 (. 13۶3)مجلسی، 
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مفهوم عام تربیت، بروز دادن، به فعلیت رساندن و شکوفا كردن استعدادها و قواي ذاتی گوناگون انسان در جهت مطلوب است. 

عوامل و عناصر تربیتی و منفیی میان مربی و متربی در جریان باشد و فرایندي تعاملی و پیوسته كه می تواند در دو بعد مثبت، 

البته بیشتر از درون متربی سرچشمه می گیرد؛ به دیگر بیان در پرورش استعدادهاي نهفته در نهاد فراگیران، باید كوشش و مساعی 

ا، عوامل و عناصر تربیتی خارج از افراد باید مدد آنان نبز با راهنمایی و كمك مربیان همراه گردد. در این صورت از محركها، زمینه ه

تربیتی فرد در آن نهاده می شود، محیطهاي مختلف  –و البته اصلی  –جست. این عوامل اعم از خانه یا خانواده، كه پایه هاي اولیه 

، آداب و رسوم اجتماعی، آموزشی متناسب با سن و. . .، هنجارهاي دینی كه در جمعیت هاي مذهبی و دینی ارائه می شود، اخالق

و نیز عوامل پیش بینی نشده اي است كه  -اعم از دیداري، شنیداري، نوشتاري و گفتاري -هنجارهاي گروهی، رسانه هاي جمعی

 (. 1387خودآگاه یا ناخودآگاه در طرز رشد و تربیت متربیان، مؤثر واقع می شود )نهج البالغه، دشتی، 

 البالغه نهج در یتیترب يها روش

 كدام هر كه برده گوناگونی نام تربیتی هاي روش از خود بار گهر هاي حکمت و ها خطب،نامه البالي در )السالم علیه(المومنین امیر

 سفره از این خود موقعیت فراخور به توجه با تواند می كس هر و است متفاوت افراد شخصیت و سن حال،موقعیت، مقتضاي به

 :شود می اشاره ها روش این از اي پاره هب جا این در.برگیرد توشه پركت

 محبت شیوه ادیان همه در بلکه اسالم در تنها نه اخالقی تربیت روشهاي ترین كاربردي و ترین اساسی از شك بی :محبت روش-1

 ارسازگ انسان اخالقی تربیت در محبت چون روشی هیچ و دارد انسانی سرشت و فطرت با را تناسب بیشترین كه چرا ورزي است

 .نیست

 از خود پیروان اخالقی تربیت در تنها نه و اند برده كار به بشر تربیت و هدایت براي اكسیر این از همواره )السالم علیهم(معصومین

 )السالم علیه(امیرالمؤمنین.اند برده را بهره نهایت شیوه این از هم خود مخالفان و دشمنان هدایت و جذب در بلکه استفاده كرده آن

 حقوق به توجه و داري حکومت زمینه در گستر عدالت سند ترین جاودانه عنوان به تاریخ، امروزِ  تا كه- اشتر به مالك خود مهنا در

 اداره در محبت نقش به ویژه نگاهی :» وال بهم، اللُطف و لَهم، المحبة و للرَّعیّة، الرَّحمةَ  قَلبكَ  اشعر با و – شده ماندگار بشر،

 الَّذي مِثلَ صَفحِكَ  و عَفوکَ مِن فَاعطهِم....اَكلهُم تَغتنمُ ضاریاً  سَبُعاً عَلیهم تَکوننَّ «) فرماید نامه می آن از فرازهایی در حکومت

 مورد در و ده قرار رعیت به لطف و محبّت و رحمت كانون را خویش قلب («. 53  صَفحهِ  و عَفوهِ مِن اهللُ یُعطیكَ  اَن تَرضی و تُحبُّ

 » ...شمارى، غنیمت را خوردنشان كه مباش اى هدرند همچون آنان

 گیرد آسان تو بر و ببخشاید را تو خدا دارى دوست كه گونه آن گیر، آسان آنان بر و ببخشاى را آنان «.

 و دارند اشاره مردم هاي دل جذب در محبت نقش به البالغه نهج :» أَقْبَلَتْ تَأَلَّفَهَا فَمَنْ وَحْشِیَّة   الرِّجَالِ قلُوبُ 50 حکمت در ایشان

 فرمایند  می

 عَلَیْهِ « » كند خوشرویى كه آورند روى كسى به است، گریزان مردم هاى دل «.

 شده برده نام تربیت هاي روش موثرترین از و شده ها واقعیت به بخشیدن عینیت سبب كه هایی روش از :الگو معرفی روش-2

 در تواند می ها به آن اقتدا كه برده نام اي شایسته الگوهاي از البالغه نهج جاي چند در )السالم علیه( امام.است الگو گیري روش

 و راه روش از بهترین از كه كرده )علیه اهلل صلی(پیامبر روش از تقلید به سفارش 110 خطبه در جمله از .باشد موثر انسان تربیت

است  تربیتی هاي :» السُّنَنِ  أَهْدَى فَإِنَّهَا بِسُنَّتِهِ  اسْتَنُّوا وَ الْهَدْيِ أَفْضَلُ فَإِنَّهُ مْ نَبِیِّکُ بِهَدْيِ اقْتَدُوا وَ  « » كه كنید پیروى پیامبرتان رسم

 ترین كننده هدایت كه دهید تطبیق ) سلَّم و آله و علیه اللَّه صلَّى( پیامبر روش با را رفتارتان است، هدایت راهنماى بهترین » و

 محمد،حضرت حضرت(هستند زیستى ساده براى مناسبی هاي الگو كه برد می نام پیامبرانی از 160 خطبه در هاست نیز روش

 .))السالم علیهم(عیسی و حضرت موسی داوود،حضرت

 نحو بهترین به آن از قرآن كه است بشر اخالقی تربیت در كارآمد هاي روش از یکى )موعظه(اندرز و پند :موعظه و اندرز روش-3

 براي رحمت و هدایت و ها سینه براي درمانی را آن و كرده .» لَََِّمَا وَشِفَاء  رَّبَََِّكُمْ  مَََِّن مَّوْعِظَة  جَاءَتْکُم قَدْ النَّاسُ  أَیُّهَا استفاده یَا
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 بخش شفا__مواعظ همین پرتو در تواند می انسان .) 57 لَََِّلْمُؤْمِنِینَ وَرَحْمَة   وَهُدًى الصُّدُورِ  فِی «) /است یونس كرده بیان مومنین

خطبه  و 196 حکمت در الهی كتاب از تاسی به هم )السالم علیه(علی امام .كند حركت كمال سوي به و كرده طی را ترقی هاي پله

 موعظه ایشان.كنند می روش این از پیروي به دعوت را همگان البالغه نهج شریف كتاب در دیگر جاي چندین و 190،188،90 هاي

 می زدوده انسان از غفلت آن سبب به كه ) :» تنجلی بالمواعظ 31 دانسته دل ماندن زنده :» موعظةبال قلبك احی «) باعث نامه را

 (. 140:1366 الغفلة «) شود آمدي،

 غفلتند و فراموشی معرض در پیوسته ذهنی، درگیریهاي و مختلف شئون از برخورداري دلیل به ها انسان :یادآوري و تذكر روش-۴

 هایی كاستی دچار خود اخالقی تربیت مسیر در و میبرند یاد از نیازمندند آن به خود تکامل مسیر در كه را چیزهایی و ضروریترین

 شود می یادآور را نیاز ومورد مهم مسائل مختلف انحاء به )السالم علیه(علی امام لذا شود می رسیدنشان كمال به مانع شوند كه می

 را ها آن تربیت مسیر و بکاهد مشکالتشان از حدي خودتا پیروان كردن هوشیار و يیادآور با میخواهد شیوه از این استفاده با و

 آدمی براي را تذكر نیکوترین :» الذِّكْر أَحْسَنُ  فَإِنَّهُ اللَّهِ  ذِكْرِ فِی أَفِیضُوا «» ذكر نیکوترین كه باشید خدا یاد ایشان به .سازد هموار

 آدمی غفلت زیرا دارد، تربیت در ویژه جایگاهی مرگ یاد تربیتی، روش این در .) 110 است «) فرماید خطبه می و داند می حق یاد

 بِذِكْرِ  أُوصِیکُمْ 188 خطبه در خصوص این در )السالم علیه( علی مؤمنان امیر.است فساد و عصیان عامل بزرگترین و معاد، مرگ از

 فرمایند می :» الْمَوْتِ 

 لَیْسَ  عَمَّا غَفْلَتُکُمْ كَیْفَ  وَ عَنْهُ الْغَفْلَةِ  إِقْلَالِ وَ «» از چگونه .كنم می سفارش آن از یتانخبر بی كاستن و مرگ كردن یاد به را شما

 نیست غافل شما از و كند نمی رها را شما كه غافلید چیزي «.یُغْفِلُکُمْ 

 اسالم آسمانی دین .دارد ستردهايوگ فراوان كاربرد تربیت و اخالق قلمرو در كه است واژهاي عبرت :پندآموزي و عبرت روش-5

 تربیتی روش این هدف.است فراخوانده ها آن از گرفتن عبرت جهت دیگران درسرگذشت واندیشه تفکر به را فراوان، مسلمانان نیز

 امام .گردد آن در موجود پیام پذیراي و شود ایجاد او در درونی تحولی آید، می پیش برایش كه از حوادثی انسان كه است آن

 1366 داند می ها عبرت رساترین :» الْعِبَرِ  اَبْلَغُ فَإِنَّهُ بِهِ اعْتَبِرُوا وَ  الْقُرْآنِ  آیَاتِ تَدَبَّرُوا «) را خوانساري، قرآن آیات )السالم علیه(علی

 آخِرَهَا وَ بَعْضاً یُشْبِهُ بَعْضَهَا فَإِنَّ مِنْهَا یَبَقِ لِمَا الدُّنْیَا مِنَ مَضَى بِمَا اعْتَبِرْ وَ « حوادث همدانی از حارث به دیگر جاي در و .) 284:3 ،ج

 با روزگار حوادث كه گیر، عبرت آینده براى تاریخ، گذشته «) كند نامه می سفارش چنین :» مُفَارِق  حَائِل  كُلُّهَا وَ بِأَوَّلِهَا لَاحِق 

 گنجینه این از :» مَنِ 208 حکمت در ایشان.) 69است  نىرفت آن همه و پیوندد مى آغازش به دنیا پایان و بوده، همانند یکدیگر

 آن و گردید بینا گرفت عبرت كه هر «داند  می انسان دانش و فهم و بینایی باعث را آن و دارد می بر پرده آدمی تربیت در بها گران

 )السالم علیه(متقیان چنین موالي هم. عَلِم فَهِمَ  مَنْ وَ مَ فَهِ أَبْصَرَ  مَنْ وَ أَبْصَرَ  اعْتَبَرَ » ورزید دانش فهمید كه آن و فهمید شد بینا كه

 البته . فَأَبْصَر «داند  می خدا رحمت مورد پذیرند می عبرت كه را هایی انسان :» اعْتَبَرَ  وَ فَاعْتَبَرَ تَفَکَّرَ امْرَأً اهللُ رَحِمَ  103 خطبه در

 فراهم می را آدمی مطلوب تربیت زمینه امر همین و نگرند می عبرت هدید با دنیا به هستند عمیق ایمانی داراي كه هایی انسان

 :» الِاعْتِبَار بِعَیْنِ الدُّنْیَا إِلَى الْمُؤْمِنُ یَنْظُرُ  إِنَّمَا » به جهان به ایمان با انسان همانا 367 حکمت در )السالم علیه(موال كه چنان سازد

 نهج در )السالم علیه( امام از كه هستند هم دیگري هاي روش نامبرده هاي وشر از غیر به نگرد البته می عبرت دیده «.فرموده 

 اشتیاق،مراقبه و میل منکر،پرورش از نهی و معروف به خوشرویی،امر و تشویق،مدارا و تغافل، تنبیه و عفو :جمله از شده بیان البالغه

 شریف كتاب اصل به را آن طالبان و نیست ها آن بحث مجال كه دیگر تربیتی چند روش و چندین و شخصیت تکریم محاسبه، و

 خود اخالق تربیت با )السالم علیهم(متقیان موالي ویژه به بیت اهل تعالیم منور پرتو در بتوانیم همگان اهلل شاء ان.دهیم می ارجاع

 .نماییم هموار را خویش سعادت راه
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 روش تحقیق

ر اسالم ، و تربیت از منظر حضرت علی)ع( بود پژوهشگر از روش تحلیل محتوا از آنجاییکه در این پژوهش هدف بررسی تربیت از نظ

تحلیل محتوا یك شیوه پژوهشی است كه براي تشریح عینی، منظم و كمی محتواي آشکار پیام هاي ارتباطی استفاده كرده است. 

در سال هاي اخیر این شیوه پژوهش ، بخصوص به كار می رود. این شیوه ابتدا در علوم ارتباطات به كار گرفته شد و در حال حاضر 

تحلیل محتوا به اعتقاد بیشتر صاحبنظران روش پژوهشی  .نیز مورد استفاده قرار گرفته استعلوم تربیتی در سایر علوم، از جمله 

ن را یك روش است كه براي بیان مفاهیم یا واژه هاي معینی در یك متن و یا مجموعه اي از متون استفاده می شود. برخی نیز آ

تجزیه و تحلیل داده ها می دانند. متن می تواند شامل كتاب، فصل یا فصل هایی از یك كتاب، نوشته ها، مصاحبه، گفتگو، عناوین 

و ارتباط بین واژه ها و یا مفاهیم را تربیت  و مقاالت مطبوعات و اسناد تاریخی باشد. پژوهشگر با استفاده از تحلیل محتوا مفهوم

 .نتیجه گیري می نماید تربیت، تربیت در اسالم، تربیت  از منظر حضرت علی )ع(ده و درباره تحلیل كر

 يریگ جهینت

مهمترین ویژگی هاي انسان، تربیت پذیري است كه از آغاز پیدایش شروع شده و در طول تاریخ ادامه داشته و خواهد داشت. تعلیم 

بزرگتر حاصل آموخته ها و تجربه هاي خود و گذشتگان را به نسل كوچکتر و تربیت یك نشو و نماي مداوم انسانی است كه نسل 

 منتقل می سازد. ترقی و تمدن انسان ها در ابعاد مختلف، معلول همین تعلیم و تربیت است. 

نسان، در دنیاي امروزه نیز نظریات و رویکردهاي تطبیقی مختلفی وجود دارد كه هر یك از این نتایج تحقیقات تعدادي در باب ا

یادگیري هاي وجود او تدوین گردیده است. یك دسته از تحقیقاتی كه می تواند شگفتیهاي دستورات و راهکارها و روشهاي دین 

مبین اسالم در باب انسان و تربیت او را نمایان سازد، مطالعات تطبیقی است كه به مقایسه رویکردهاي جدید علمی در مورد 

تربیت اسالمی و روشهاي آن می پردازد. یکی از این رویکردهاي جدید و علمی در دنیاي امروز در  روشهاي تربیت انسان با رویکرد

باب یادگیري و روشهاي تربیتی رویکرد تربیت مغز محور است، كه موضوع اصلی این پژوهش بر تطبیق این رویکرد و رویکرد تربیت 

 اسالمی قرار گرفته است. 

تعلیم و تربیت انسان ها مکتب خاصی دارد كه از نوع جهان بینی و انسان شناسی او سرچشمه  اسالم به عنوان كاملترین دین در

می گیرد. آفرینش انسان بی هدف و لغو نیست. بدین هدف آفریده شده تا با علم و عمل صالح و اخالق نیك روح انسانی خود را 

 اده سازد. پرورش و تکامل دهد و براي زندگی خوب و نورانی جهان پس از مرگ آم
 

 و ریزي،خودشناسی،تواضع و برنامه تقوا،نظم قبیل از شد بیان )السالم علیه(المومنین امیر دیدگاه از كه اخالقی فضایل و اصول

 شد ذكر كه هایی آن چه نموده اند بیان البالغه نهج شریف كتاب در بزرگوار امام این كه تربیتی هاي روش نیز و فروتنی،جوانمردي

 اسالمی غیر و اسالمی جوامع و ها ها،خانواده گشاي انسان گره و گشا راه توانند می امروزه نشد ها آن بحث مجال كه یهای آن وچه

 افراد مقتضیات و شرایط به توجه با ها این روش البته.بخشد نجات آمده وجود به رفتاري و اخالقی هاي بست بن از را ها آن و شده

 .گردد می اجرایی فرد هر نیاز با متناسب و داشته كاربرد ها نآ فهم و ظرفیت،توانایی تناسب با

 فهرست منابع 

 شیرازي مکارم اهلل آیت ،ترجمهمیكر قرآن-

 . 1366 االسالمی، االعالم لمکتب التابع النشر مركز قم، ،دررالکلم و غررالحکم فیتصن آمدي،عبدالواحد،-

 .ق 649 نا، ،بی 20 ج البالغه نهج ،شرحالحدید ابی ابن- .

 . 1375 اسالمی، پژوهشهاي بنیاد عارف،مشهد، محمدصادق ،ترجمهالبالغه نهج شرح الدین، میثم،كمال ابن-

 .ق 1414 دارالفکر، انتشارات بیروت، ،العروس تاج مرتضی، محمد الزبیدي، -

http://www.tajournals.com/
http://dx.doi.org/10.21859/psychol-01021


 01-13، ص 1396 زمستان، 3، شماره 1دوره ،  روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتیفصلنامه علمی تخصصی 
ISSN: 2588-3976 

http://www.Tajournals.com 

 

12 

 10.21859/psychol-…… 

 . 1391 حفیظ، نشر تهران، كالم، زیبا فاطمه ،ترجمهاخالق پرورش و آموزش و اخالق فلسفه بر يدرآمد رابین، بارو، -

 . 1366 تهران، دانشگاه انتشارات تهران، ،الکلم درر و الحکم غرر شرح محمد، الدین جمال خوانساري، -

 . 1380 اسالمى، پژوهشهاي بنیاد رضوي، قدس مشهد،آستان ،البالغه نهج ترجمهتقی، محمد تبریزي، جعفري-

 . 1379 نگار، صفحه قم، ،البالغه نهج دشتی،محمد،-

 . 1362 اسالم، نشر موسسه انتشارات قم، ،الحکمه هینها حسین، محمد سید اطبایی،طب-

 . 1374 اسالمی، انتشارات دفتر قم، همدانی، موسوي باقر محمد ترجمه زان،یالم ریتفس-

 .تا بیدار،بی انتشارات قم، ،راالعراقیتطه و االخالق بیتهذ علی، ابن مسکویه،-

 . 1372 صدرا، تانتشارا تهران، ،اخالق فلسفه -

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tajournals.com/
http://dx.doi.org/10.21859/psychol-01021


 01-13، ص 1396 زمستان، 3، شماره 1دوره ،  روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتیفصلنامه علمی تخصصی 
ISSN: 2588-3976 

http://www.Tajournals.com 

 

13 

 10.21859/psychol-…… 

Study of Education from Nahjolbalaghe's Viewpoint 

 

Dr. Seyyed Ahmad Hashemi 1 and Maryam Sosayesh Fard 2 

1-, Associate Professor, Department of Educational Sciences, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran 

2- PhD student in Islamic philosophy of education, Lamer unit, Islamic Azad University of Lamard, Iran 

t_setayeshfar@yahoo.com 

Abstract 

The purpose of this research is to familiarize oneself with the ethics and understanding of Nahj al-Balagha 

in order to teach human education. "Education" and "education" are two key concepts in the scientific and 

spiritual life of mankind, which are constantly working together. They are gone and they are together. In 

this research, using qualitative method, all available printed and electronic resources are used based on 

the goals and research questions for collecting information, is trying to In addition to the definition of 

education, the educational characteristics of the Islamic system are examined and then, using the 

expression of Fasyh and Bessam Amir al-Momenin (as) the goals of education, the teachings and 

teachings and educational methods of the Prophet. 
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