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 چکیده

 نهج شریف کتاب. دارد ای ویژه جایگاه اسالمی تربیت و تعلیم درنظام تربیتی، های شیوه بررسی و شناسی روش

 ی توشه ره آن بررسی و کشف که است گرفته کار به را هایی شیوه و ها روش ها، انسان اخالقی درتربیت البالغه

 مناسبت که همان گونه که فرزند، مال وشده، به این « میراث » تعبیر به «  علم » از. است ها انسان همة برای خوبی

دانش  از آن جا که در میراث برد، هر عالمی هم علم و دانش را از استادش به ارث برده. ثروت را ازپدر به ارث می

وراثة » :توصیف شده  خصوصیتی است که در میراث مال وجود ندارد، میراث علم به کرامت و ارزشمند بودن

بقای علم و فنای مال و ثروت است. مالی را که فرزند از پدر به ارث می برد در  ت،منشا این خصوصی .«کریمة 

.  .در امان است خطراتی که مال را تهدید می کند معرض فنا و نابودی است، در حالی که علم و دانش باقی و از

 دارد، قرار زمان و مكان حوادث و حاالت افكار، معرض در انسان كه است امر بيانگر اين انسان تأثيرپذيري مبناي

 و مناسب تربيت تا بتوانيم پردازيم مي انساني روابط و طبيعت شرايط اصالح به عوامل اين تأثيرات كنترل لذا براي

 ويژگي به اشاره انسان، تأثيرگذاري به ويژگي اشاره انسان، تأثيرگذاري مبناي. م كني اجرا انسان بر را دلخواه

 و متوجه را انسان پذيري، مسئوليت اصل طبق لذا دارد؛ دنيا عالم اجتماع و در انسان آفريني تحول و تأثيرگذاري

 و اصول مباني براساس كنيم مي ها ن انسا و دنيا بر مناسبش و مثبت هاي ي تأثيرگذار و ميزان نوع به متمايل

 .يافت اسالم مكتب نظر مورد و مناسب اجتماعي تربيت به توان مي مذكور

 تعلیم و تربیت، قرآن، امام علی، نهج البالغه كلمات كليدي:



 
 

 مقدمه

 سایر به نسبت کریم، قرآن اخالقی نظام همانند ولی نیست، محض اخالقی کتاب یك البالغه نهج که این با

 موارد در را ها انسان که این بر افزون زیرا است، برخوردار تری بیش گستردگی و وسعت از اخالقی، های نظام

 دستورالعمل اجتماعی، و فردی زندگی ابعاد تمامی دربارة و کند می سفارش نفس تهذیب و تزکیه به فراوانی،

 اخالقی نظام توان می اساس این بر. است کرده بیان نیز را اجتماعی و فردی اخالق تربیت های روش دارد، اخالقی

 :نمود تقسیم بخش دو به را البالغه نهج

 اخالقی مفاهیم -1

 اخالقی تربیت های روش -2

 قلمرو دارای اجتماعی اخالق میان، این در و گردد می تقسیم اجتماعی و فردی بندگی، اخالق به اخالقی مفاهیم

 .باشد می. . .  و اقتصادی اخالق سیاسی، اخالق خانواده، اخالق معاشرت، آداب و اخالق شامل که است وسیعی

 نهج شریف کتاب. دارد ای ویژه جایگاه اسالمی تربیت و تعلیم درنظام تربیتی، های شیوه بررسی و شناسی روش

 ی توشه ره آن بررسی و کشف که است گرفته کار به را هایی شیوه و ها روش ها، انسان اخالقی درتربیت البالغه

 تربیت» و «ها روش» مفاهیم با ،ها روش این بررسی از قبل که دارد جا رو، این از .است ها انسان همة برای خوبی

 :شویمآشنا   «اخالق»، «اخالقی

 برای که اند دانسته باطنی سرشت معنای به را اخالق برخی .معناست دو دارای لغت در و  «خُلق» جمع اخالق،

 چشم با درك قابل و محسوس صورت و شکل به که «خَلق» برابر در. باشد درك قابل بصیرت، دیدة با تنها انسان،

 راسخ نفسانی صفت معنای به ا ر خُلق دیگر برخی و( «خلق» مادة : تا بی اصفهانی، راغب) شود می گفته ظاهر

 شجاعت خُلق دارای که کسی شجاعت؛ مانند دهد؛ می انجام درنگ بی را آن با متناسب افعال انسان که دانند می

 مسکویه ابن مانند اخالق عالمان از بسیاری اصطالح، درنمی دهد.  راه خود به تردیدی دشمن با رویارویی در است

، اخالق را به همان معنای لغوی دوم (53، 3: ج.1416( و غزالی )1349:54(، مال محسن فیض کاشانی )1422:221)



 
به کار برده اند، یعنی معتقدند که اخالق حال یا ملکه ای برای نفس است که با داشتن آن، رفتار بدون فکر و 

 ادر شود. باشد ص دارای این هیئت نفسانی میسی که اندیشه و با سهولت و آسانی از طرف ک

در این حکمت استعاراتی به کار  .دانش، میراثی گرانبها و آداب، زینتی دایمی و فکر، آیینه ای است صاف و شفاف

 :رفته است

برد،  ارث میثروت را ازپدر به  شده، به این مناسبت که همان گونه که فرزند، مال و« میراث » تعبیر به «  علم » از

دانش خصوصیتی است که در میراث  از آن جا که در میراث هر عالمی هم علم و دانش را از استادش به ارث برده.

بقای  منشا این خصوصیت، .«وراثة کریمة » :توصیف شده  مال وجود ندارد، میراث علم به کرامت و ارزشمند بودن

ز پدر به ارث می برد در معرض فنا و نابودی است، در حالی که علم و فنای مال و ثروت است. مالی را که فرزند ا

 .در امان است خطراتی که مال را تهدید می کند علم و دانش باقی و از

 :در سایر روایات نیز از علم تعبیر به میراث و از علما تعبیر به ورثه شده است

واالعتبارمنذر ناصح وکفی   سان والفکر مرآة صافیةقال امیرالمؤمنین علیه السالم: العلم وراثة کریمة واآلداب حلل ح

 (. نهج البالغه) بك ادبا لنفسك ترکك ماکرهته لغیرك

انگیز بیم دهنده  دانش، میراثی ارزشمند و آداب، زیوری نیکو و فکر، آیینه ای درخشنده و شفاف و حوادث عبرت

 .پسندی ترك کنی نمیو اندرزگوست و برای تادیب خویشتن همین بس که آنچه برای دیگران 

و آنچه از خود  دانشمندان و علمای دینی وارثان پیامبرانند، زیرا انبیا از خود درهم و دیناری به ارث نمی گذارند

فراوانی برده؛ پس مواظب باشید  باقی می گذارند احادیثی است از احادیث آنها، هر که از آن احادیث برگیرد، بهره

در هر دوره جانشینان عادلی هستند که تغییر دادن  اهل بیت گیرید. همانا در بین مادانش خود را از چه کسی می 

 .می دارند نادانان را از دین بر تاویل افراطی ها و بدعت گذاری خرابکاران و

 جهان به تعاریف تفاوت. دارد متعددی تعاریف مختلف مکاتب دیدگاه از که است رایج اصطالحی تربیت و تعلیم

 و تعلیم مفهوم کردن آشکار و بیان بنابراین گردد؛ برمی آدم و عالم از بزرگ مربیان و فالسفه متفاوت های بینی

 و شناسی هستی و آفرینش نظام خداشناسی، دربارة( ع) علی امام بینی جهان شناسایی مستلزم البالغه نهج در تربیت

 .است شناسی ارزش و معرفت انسان، چنین هم



 
 جزئی، و کلی اهداف نهایی، هدف تربیت، و تعلیم تعریف و مفهوم استخراج به مذکور، موارد شناسایی از پس

 آموزشی های موضوع حاکمان، و عالمان و والدین وظیفة شاگرد، ة وظیف معلم، ة وظیف اصول، ها، روش مبانی،

 سازمان گرفتن شکل با نهایت در. شود می پرداخته امتحان و یابی ارزش نحوة ها، این از یك هر های ویژگی و

 بازخورد،اصالح، و یابی ارزش عمل سپس و یابد می ادامه و آغاز نظر مد تربیت و تعلیم اجرایی فرایند مربوطه،

 .یابد می تداوم و ادامه،

 منابع سایر که است ضروری ،البالغه نهج در تربیت و تعلیم گوناگون ابعاد و مفهوم کشف برای باره این در

 موضوع چه تربیت و تعلیم در که شود روشن تا شوند بررسی و مطالعه تربیتی مکاتب و نظریات ویژه به موجود،

 الزم های دانش همة موجود های کتاب است شده سبب موضوع همین به توجهی بی.  است بررسی درخور هایی

 تربیت نظریة طرح پی در تربیت و تعلیم فیلسوفان امروز دلیل همین به. نشوند شامل را تربیت و تعلیم باب در

 و تعلیم برای الزم های دانش به ساخت این در (.1380:31)ملکاوی،  اند نظریه این ساخت های ویژگی و اسالمی

 امام آثار و اسالمی تربیت و تعلیم با مرتبط آثار تمامی و تربیتی مکاتب همة با باید محقق. شود می توجه تربیت

 برآید مهم این عهدة از بتواند تا باشد داشته آشنایی امام دیدگاه از تربیت و تعلیم با مرتبط های پژوهش و( ع) علی

 این در چون گفت نباید البته ؛ است دشوار بسیار کاری کتابی چنین تألیف به رسیدن پژوهش پیشینة داشتن بدون. 

 ابعاد باب در توان می. نیست نقص بی و کامل اثری هیچ مسلما.  شد کار به دست نباید است زیاد کار سختی زمینه

 تربیت و تعلیم چگونگی به طریق بدین و گذاشت جای بر خوبی آثار و کرد تحقیق البالغه نهج در تربیت و تعلیم

 اسالمی تربیت و( ع) معصومین سیرة و دیدگاه البالغه، نهج در تربیت و تعلیم زمینة در. کرد کمك البالغه نهج در

 دو در اسالمی تربیت و تعلیم شناسی کتاب زمینة در اثری(  1377)  رفیعی. است شده انجام فراوانی تحقیقات

 است؛ آمده آن در البالغه نهج در تربیت و تعلیم به مربوط آثار از برخی که است کرده منتشر عربی و فارسی بخش

 :جمله از

 ؛(ع) علی امام نشر دفتر ،البالغه نهج در تربیت -1

 دانشگاهی؛ جهاد نشر ،(ع) علی امام دیدگاه از علم -2

 البالغه؛ نهج مؤسسة انتشارات ،البالغه نهج فی التربیة سعادة -3



 
 (.102:1377)رفیعی،  العربیه دارالکتب ،(ع) علی االمام عنده التربیة منهج -4

 و البالغه نهج در( ع) علی امام سخنان و قرآن از برگرفته تر بیش ؛احادیث و قرآن در تربیت و تعلیم مبانی

 در کاربردی های روش و اصول انسان، شناخت : از اند عبارت آن های موضوع و است درالکلم و غررالحکم

 نظام مهم های ویژگی رفتاری، قوانین و اخالق تربیت، و تعلیم محتوای تربیتی، اصل ترین مهم تربیت، و تعلیم

است  صالح انسان های ویژگی ة دربار کریم قرآن از مستنداتی که تربیت میوة و تربیت اهداف اسالم، تربیتی

 (.567:1378)فرهادیان، 

 عرصة در اقدامات ترین اساسی از یکی البالغه نهج در موجود اجتماعی تربیت اصول و مبانی تبیین و بررسی

 های نظام بلکه کشور، آموزشی نظام بر حاکم مهم اصول و اهداف از یکی و ایران شورمان ك اجتماعی تربیت

 هم و تربیت اهداف از یکی هم اجتماعی تربیت می آید. حساب به اسالم دین غنی معارف به مند عالقه آموزشی

 .(82، ص.1368)عسکریان،  آید می حساب به پرورش و آموزش بر حاکم مهم اصول از یکی

 بهره خود اهداف به رسیدن برای معرفت مختلف های حوزه از انسانی، علوم از بخشی عنوان به پرورش و آموزش

 تربیت نبود طرفی از. پذیرد می را تأثیر بیشترین دین و فلسفه از خود، اهداف و ها آل ایده تعیین در و گیرد می

 امر گرفتن عهده بر لذا شد، خواهد جامعه آن اد افر برای فراوانی معضالت به منجر جامعه یك در مناسب اجتماعی

 در( ع)علی حضرت. باشد می جامعه آن حاکمان وظیفه بلکه تربیتی، مسئولین وظایف جمله از اجتماعی تربیت

 شما میان را المال بیت و نکنم دریغ شما خیرخواهی از که است این من بر شما حق :فرماید می رابطه همین

)نهج  بدانید را زندگی رسم و راه تا کنم تربیت را شما و نمانید نادان تا دهم آموزش را شما و کنم تقسیم عادالنه

 (.60، ص.34البالغه، خطبه 

 

 

 

 



 
 مفاهیم بررسي

 تربیت مفهوم

 از کدام هر برای و اند دانسته ربو  و ربب ریشه از را تربیت لغت که دهد می نشان معتبر های نامه لغت مشاهدة

 رباءً  یربوا، ربا،  کلمات باب در خویش مفردات کتاب در اصفهانی راغب. اند آورده خاصی معانی ها، ریشه

 :نویسد می

 آن حرف یك که است بوده( ربب) رب  کلمه مضاعف از اصلش اند گفته و است ربوا واژه از( کردم تربیت) ربیت

 مربی و منعم سرور، مدبر، خالق، مالك، معنای به رب لغت. است شده تبدیل( ی) حرف به لغت در تخفیف برای

 از : »است عبارت و است پرورش و تربیت معنای به دراصل رب،. کننده تربیت و مالك یعنی رب پس.  باشد می

)الراغب االصفهانی، « برسد خود کامل و تام و نهایی حد به تا چیزی در دیگر ازحالتی پس حالتی کردن ایجاد

 (.26، ص 1379، به نقل از دلشاد تهرانی، 18ه. ق، ص. 1416

 

 اسالمي تربیت مفهوم

 با و زندگی در اعتدال یك ایجاد جهت انسان، هر در خدادادی استعدادهای شکوفایی از عبارتست اسالمی تربیت

 به و دادن پرورش یعنی تربیت» مطهری استاد دیدگاه از. خداوند نظر مورد مطلوب کمال و اهداف به رسیدن قصد

 خود کمال اعالی حد به بتواند متربی تا استعدادها، آن میان هماهنگی و تعاون ایجاد و استعدادها رسانیدن فعلیت

« اند شده بیان الهی قرب کسب هدف بر کامل تأکید با و تعریف همین حول اسالمی علمای تعاریف تمامی. برسد

 (.96)همان، ص 

 تربیت،. دهد جهت( اهلل) سوی به که ای گونه به است، بشر تکاملی و ارتقایی جریان اداره و هدایت ربیت،ت»

)قائمی، « است نهایت بی سوی به حرکت جهت در او وجودی ابعاد پرورش و انسان آشنای خدا فطرت احیای

 دنبال به اسالمی تربیت که شود می معلوم مسلمان علمای نظرات از شده انجام(. طبق بررسی های 27، ص1378



 
 ها انسان اخروی و دنیوی زندگی متعادل ارتقای و تکامل هدف تا هاست ن انسا مثبت استعدادهای تمام شکوفایی

 .شود نائل الهی رضوان از مندی بهره و الهی قرب به بشر و شود تأمین

 شناسي جامعه ديدگاه از اجتماعي تربیت مفهوم

 دیدگاه و گرایان جامعه و فردگرایان دیدگاه سه که شویم یادآور اجتماعی تربیت مفهوم بررسی از قبل است الزم

 دیدگاه. کند می ایفا آن تعریف و اجتماعی تربیت در اساسی نقش جامعه، یا فرد اولویت و اهمیت مورد در اسالم

 و هماهنگی برای هنجارها، و ها ارزش با فرد همنوایی معنی به شدن اجتماعی که است معتقد گرا، جامعه

 اجتماعی تربیت اساس همین بر و گیرد می شکل جامعه در افراد هویت پس است، جامعه دیگر افراد با سازگاری

 جامعه های فعالیت در بتواند تا ،است جامعه نظر مورد معیارهای با جامعه افراد شدن سازگار معنای به گروه این

 و گروهی های نگرش و هنجارها و ارزشها با فرد همنوایی و سازی هم معنی به پذیری جامعه کنند شرکت

 و ثانوی امری انسان بودن اجتماعی که است معتقد فردگرا دیدگاه (.91، ص1382)عالقه بند،  است اجتماعی

 می فرد دارد اولویت آنچه اما پردازد، می خود نیازهای ارضای به جامعه بستر در انسان و است انسان بر عارضی

 سنجیده و مفید صورت به را دیگران بتوانند است تا جامعه افراد نمودن مهیا مفهوم به نیز اجتماعی تربیت لذا باشد،

 ارزش پذیرفتن با و نائل هویت کسب به فرد آن که است فراگردی شدن اجتماعی فردگرایان دیدگاه از، کنند کنترل

 (.91، ص1382می شود )همان،  خود بالقوه استعدادهای تحقق به قادر زندگی های شیوه و ها، آرمان هنجارها، ها،

 

 اسالم در اجتماعي تربیت مفهوم بررسي

 یا و فطری و بودن اجتماعی مفهوم از روشن تصویری داشتن به وابسته اجتماعی، تربیت مفهوم بررسی چون

 فطرتًا را انسان اسالمی، دانشمندان غالب که شویم می یادآور را نکته این لذا است؛ انسانی اجتماع بودن غیرفطری

 نمی...  و توافق یا و حسابگری یا و اجتماعی جبر چون دالیلی خاطر به را انسان بودن اجتماعی و دانسته اجتماعی

 .دانند

 فطرتًا انسانی فرد هردارد.  خود در را جمع با زیستن به گرایش ذاتش در انسان که معتقدند اسالمی دانشمندان

)طباطبایی،  رسد می کمال حد به تدریج به اراده و علم نیروی دو کمك به اجتماعی، خصیصة این و است اجتماعی



 
 ه دیدگا که شود می مشخص البالغه نهج در شده م انجا های بررسی و فوق  نکات به توجه با (5، ص1360

 انسان که ای اجتماعی تربیت به حضرت.  است محورانه ا خد دیدگاه اجتماعی، تربیت به راجع( ع)علی حضرت

 را خدا و خود میان که کسی: فرماید می ایشان .است معتقد بکشاند، دیگران و خدا با اش رابطه اصالح به را

 اصالح را دنیایش امر خدا کند، اصالح را آخرتش امر که کسی و کرد خواهد اصالح را مردم و او میان کند، اصالح

 (.456، 89)نهج البالغه، حکمت  کند می

 

 اجتماعي تربیت مباني مفهوم

 اجتماعی تربیت مبانی از منظور لذا باشد، می انسان اختیار در امکانات و تها موقعی بیانگر پرورش و آموزش مبانی

 تربیت و تعلیم در مبانی. شود می رهنمون هدفی سوی به را او که است انسان در موجود های توانمندی تمامی نیز

، 1380)شکوهی،  کند می بحث انسان زندگی نیازهای و ها محدودیت و دسترس در امکانات از و آدمی موقعیت از

. علمی یا و فلسفی مبانی نه باشد می دینی مبانی صرفًا مقاله این در نظر مورد مبانی که است ذکر به الزم .(61ص 

 است این اسالم دین مبانی ویژگی بارزترین و است( ع) ائمه و( ص) پیامبر سنت و قرآن از برگرفته دینی، بنیادهای

 اساسًا و ندارد تنافی دینی مبانی با است استوار انسانی فطرت بر که قواعدی . باشد می انسان فطرت با موافق که

)دفتر همکاری حوزه و  ندارد تعارضی شده گذاری پایه آن بر دین که اصولی و مبانی با دنیا بر حاکم اصول  و سنن

 (.43، ص1377دانشگاه، 

 

 اجتماعي تربیت اصول مفهوم

 می انجام موجود اصول آن به توجه و تکیه با کاری هر که است ای اساسی و پایه نظریات یا قواعد همان اصل،

 در اصول. باشند می متفاوت تعریفی دارای کاربردی و بنیادی اصول که است ضروری نکته این به توجه. شود

 که نظریی های گاه تکیه از است عبارت اصول. شود می استخراج انسان حیات از که است نظریاتی بنیادی، معنای

)هوشیار،  گرفت درنظر باید عمل مالك عنوان به را آن هم و است شده استخراج حیات در موجود عوامل از

 عین در و موقع به توانند می آن از استفاده با که مربیان برای است ابزاری تربیت، و تعلیم اصول (.56، ص1331



 
شکوهی، ند )ده انجام بخشی رضایت  نحو به را خود تربیتی وظایف و بگیرند تصمیم کافی بینی روشن با حال

 .(27، ص 1367

 نتیجه گیری

 گرف قرار بررسي مورد مبناي حسن و شرايط از تأثيرپذيري و شرايط بر تأثيرگذاري و كرامت مبناي فوق تحقق از

 توانمند يعني  عزت اصل كمك به لذا دارد؛ خلقت انسان بزرگي و شرافت ويژگي به اشاره كرامت مبناي. ت

 انسان تأثيرپذيري مبناي. كنيم مي حفظ را انساني شرافت  خودش انساني و ارزش كرامت حفظ در انسان نمودن

 تأثيرات كنترل لذا براي دارد، قرار زمان و مكان حوادث و حاالت افكار، معرض در انسان كه است امر بيانگر اين

 اجرا انسان بر را دلخواه و مناسب تربيت تا بتوانيم پردازيم مي انساني روابط و طبيعت شرايط اصالح به عوامل اين

 آفريني تحول و تأثيرگذاري ويژگي به اشاره انسان، تأثيرگذاري به ويژگي اشاره انسان، تأثيرگذاري مبناي. م كني

 ميزان و نوع به متمايل و متوجه را انسان پذيري، مسئوليت اصل طبق لذا دارد؛ دنيا عالم اجتماع و در انسان

 تربيت به توان مي مذكور و اصول مباني براساس.  كنيم مي ها ن انسا و دنيا بر مناسبش و مثبت هاي ي تأثيرگذار

 دهد مي نشان جمعگرا و فردگرا ديدگاه دو به راجع ها بررسي .يافت اسالم مكتب نظر مورد و مناسب اجتماعي

 خصوصيات را، انسان هاي واكنش و كنش عامل مهمترين و دانند مي اولويت و اصالت داراي را فرد فردگرايان،

 متصور جامعه براي ديگري نقش و دانسته انسان استعدادهاي شكوفايي بستر فقط را جامعه و دانند مي او رواني

 فرد كه معتقدند اي اجتماعي تربيت به و دانند مي فرد عمل و انديشه رو دنباله و طفيلي را جامعه گروه اين. نيستند

 وراثت طريق از فرد كه معتقدند گرايان جامعه. كند كنترل سنجيده و مفيد صورت به را ديگران تا سازد قادر را

 و باشد مي اجتماع جانبة همه تأثير تحت جامعه در فرد و ندارد نيز فطري تمايل هيچ و كند نمي كسب چيزي

 و باشد مي جامعه تابع فرد و است اصيل واقعيتي جامعه پس كند، مي اثر فرد اعمال و انديشه بر اجتماعي شرايط

 .كنند عمل آن به و شده هماهنگ جامعه قبول مورد معيارهاي با كند مي قادر را افراد اجتماعي، تربيت لذا
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