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  69- 91: 1392 بهار، 18، دوره جدید، شماره مو یک بیستپژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، سال 

  السالم هیعل یامام عل دیدگاهاز  یمدن تیترب یبررس
 بر نهج البالغه دیکأبا ت 

  * نژاد یسبحان يمهد
  ** اکبر رهنما

  *** بهرام یعل احمد
  12/8/92: پذیرش نهایی     28/3/92 :دریافت مقاله

  
  چکیده

در این پژوهش محورهاي تربیت مدنی از دیدگاه امام علی علیه السالم، به همراه عوامل و 
روش . هاي مصداقی آنها با تأکید بر نهج البالغه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته استزمینه

      و حکمتهاي منتسب به امام علی ها ها، نامهپژوهش تحلیل محتوا و طی آن تمام خطبه
ابزار پژوهش، . السالم در نهج البالغه بود که همه آنها مورد بررسی قرار گرفته استعلیه

محاسبه ضریب  بافهرست وارسی بود که روایی آن به وسیله صاحبنظران و پایایی آن نیز 
 وبوده  84/0دیگر برابر با  هاي حاصل از تحلیل اولیه با تحلیل مجرايداده .تأیید شد همبستگی

نتایج تحقیق نشان داد که در تربیت مدنی . ها مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار گرفته استداده
از دیدگاه امام علی علیه السالم عوامل مطرح در قالب چهار محور تحکیم ایمان و عقیده، 

  .ترویج اخالقیات در جامعه، عدالت و حقوق شهروندي است
جامعه  ةتربیت اسالمی و نهج البالغه، ادار تربیت دینی در نهج البالغه، تعلیم و :هاواژه کلید

  . اسالمی بر اساس نهج البالغه
  
  
  
  
  
 

  
  msnd47@gmail.com                                          دانشگاه شاهد یتیگروه علوم ترب اریدانش* 

  rahnama_akbar@yahoo.com                         دانشگاه شاهد  یتیگروه علوم ترب اریاستاد** 

  ، دانشگاه شاهدو فلسفه آموزش و پرورش خیکارشناس ارشد تار :نویسنده مسئول*** 
bahramf47@ gmail.com 
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  مقدمه
زندگی در جامعه امروز نیازمند کسب سلسله اي از دانشـها، مهارتهـا و نگرشـها در زمینـه هـاي      

تربیت تأثیري است که بزرگسال، یعنی فردي که از کمال نسبی . طور کلی تربیت استمختلف و به
برخوردار است بر خردسال، که معموالً با کمال فاصله بیشتري دارد، می گذارد تا وي را در رسیدن 

  . به مدارج عالیتر کمال، یاري رساند
برقـراري رابطـه اسـت کـه     از نظر لغوي، تربیت به معنی بیرون کشیدن چیزي، گسـترش دادن و  

از تربیت توصیفهاي مختلفـی بـه عمـل    . نشاندهنده وابستگی هاي اساسی بین اشیا و یا رویدادهاست
برخی از مهمترین تعاریفی که براي تربیت عرضه شده  است نشان می دهد که تربیـت،  . آمده است

، )بـویژه مدرسـه  (مضـبوط  گزیند و علمی اجتماعی است که اشخاص را زیر تأثیر و نفوذ محیط می
شـعاري  (قرار می دهد تا شایستگی اجتماعی کسب کنند و به هدفهاي رشد و تکامل فـردي برسـند   

  ).1364نژاد، 
با بهره گري از تربیت مدنی است که افراد مشارکت در کارهاي اجتماعی و پایبندي به حقـوق  

. جتماعی و مصـلحت عـام اسـت   تمامی آرمانهاي مدنی، دفاع از زندگی ا. شهروندي را می آموزند
هدف تربیت مـدنی آمـاده کـردن شـهروندان بـراي زنـدگی در عرصـه هـاي اجتمـاعی، سیاسـی و           

  . اي، ملی و بین المللی استفرهنگی در سطح منطقه
اثبـات وجـود طـرح     هـاي اسـالمی و  با وجود اهمیت مسلم وآشکار تربیت مدنی بر پایه آمـوزه 

تربیت و ابعـاد مختلـف آن تـا کنـون پژوهشـی جـامع درخصـوص        منظم امام علی علیه السالم براي 
  . تربیت مدنی با عنایت به نهج البالغه مورد بررسی واقع نشده است

براي تعریف تربیت مدنی از دیدگاه امام علی علیه السالم باید به وظایف، آرمانها، اهداف، خط 
عوامل و با یادآوري تعریفی کـه  با عنایت به این . مشی و شیوه حکومت و سیاست ایشان توجه شود

نظر گرفتن اینکه تربیت مدنی یکی از کارکردهـاي تربیـت اسـت، مـی      از تربیت عرضه شد و با در
  : توان تربیت مدنی را از دیدگاه امام علی علیه السالم به این صورت تعریف کرد

ـ         د بـه  تربیت مدنی جزئی از تربیت دینـی اسـت کـه هـدف آن تربیـت شـهروندانی آگـاه، متعه
ارزشهاي اسالمی و پرورش مسئولیت و مشارکت در آنهـا، ایجـاد مهارتهـاي مـدنی و اجتمـاعی در      

هـدایت حکومـت و    آنان براي دسـتیابی بـه رشـد وتعـالی الهـی و تقویـت کارکردهـاي مطلـوب و        
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  ) .1385علیین، (جلوگیري از انحراف احتمالی آنها است 
اسـت،  مسـلم اسـت کـه      »عبـد صـالح  «پـرورش   از آنجا که عمده ترین هدف تربیتی در اسالم

اهداف کارکردهاي گوناگون این تربیت از جمله تربیت مدنی نیز نمی تواند چیزي جدا از اهـداف  
جهت و راستاي همان هدف اصلی تربیت اسالمی باشـد؛   الجرم باید در کلی تربیت اسالمی باشد و

جهـت   نظر گرفته می شود، باید در ی دربه عبارت دیگر تمام هدفهایی که براي تربیت مدنی اسالم
  . تعالی و قرب الهی انسان باشد و در غیر این صورت در تربیت اسالمی فاقد وجاهت است

با توجـه بـه اهـداف    . حکومت امام علی علیه السالم، اسالمی و نشأت گرفته از منبع وحی است
ـ   سلّم است اهللا علیه و آله و مهمترین آن احیاي دین خدا و سنّت رسول اهللا صلیـ که   این حکومت

گیرند، باید به آداب تربیت اسالمی اي قرار میبدیهی است کارگزاران و مردمی که در چنین سامانه
  . مؤدب باشند؛ لذا براي تدوین هدفهاي تربیت مدنی، مبنا باید هدفهاي تربیت اسالمی باشد

هایی که بـه امـام علـی علیـه السـالم       برهمین اساس با مراجعه به سیره، احادیث، خطبه ها و نامه
ایـن اهـداف   . منتسب است، می توان هدفهاي تربیت مدنی اسالمی را از دیدگاه آن امام بیـان کـرد  

چنـین سـیره عملـی    تأکیدي است که امام علی علیه السالم ضمن احادیث، خطبه ها یا نامه ها و هـم 
  .اندآنها را بیان، و یا در تربیت عملی از آن استفاده کرده 

تربیـت جدیـد در تحقیـق جامعـه مـدنی، کـه در        اي تحت عنوان نقش تعلیم وذکاوتی در مقاله
فصلنامه فرهنگی اجتماعی شوراي عالی انقالب فرهنگی به چاپ رسیده با تشریح دو دیدگاهی کـه  
نسبت به مفهوم جامعه مدنی هست به این نکته اشاره می کند که در جامعه ما موضوع شکل گیـري  

وضع اولیه و ناپختگی به سر می برد و براي گذر از این مرحله باید زمینه فرهنگی و  جامعه مدنی در
  ). 1378ذکاوتی، (بینی کرد هاي مؤثري پیشدغیرفرهنگی را شناخت و راهکارها و راهبر

تحقـق  (نقـش نظـام آموزشـی در بهبـود رونـد توسـعه سیاسـی        «سجادي در مقاله اي بـا عنـوان   
در همایش آزادي و تحقق آن در دانشگاه تربیت مدرس عرضه شده به اهمیت نقـش   ، که»)آزادي

تعلیم و تربیت در بروز تحوالت اجتماعی و سیاسی از قـدیم االیـام تـاکنون پرداختـه اسـت و بـروز       
سـجادي،  (مـی دانـد   اجتماعی را در جامعه مستلزم فـراهم آوردن مقـدماتی   هرگونه تحول سیاسی و

1378.(  
، که در مجلـه  روانشناسـی و   »امکان و فرایند تربیت مدنی در ایران«عنوان  مقاله اي باباقري در 

 است، طی بحثی درباره تربیت مـدنی بـه عنـوان یکـی از     علوم تربیتی دانشگاه تهران به چاپ رسیده
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فروع بحث جامعه مدنی آن را همچون مفهوم جامعه مدنی، مفهومی چالش برانگیز می داند و براي 
وي معتقد است جوهره اساسی مفهوم جامعه . به این چالش به تحلیل هر دو مفهوم می پردازدپاسخ 

  ). 1379باقري، ( مدنی را باید در برقراري توازن میان اقتدار و مسئولیت دولت جستجو کرد
ــر محمــدي  ــه ) 1377(مه ــز در مقال ــدنی «نی ــه م ــرورش در جامع ــوزش و پ ــه»آم ــه در مجل       ، ک

کند که تربیـت مـدنی از دیـدگاه    ی به چاپ رسیده است به این موضوع اشاره میهاي تربیتپژوهش
اسالم با وجود پیشینه درازمدت آن، تاکنون به طور مدون و مکتوب به صورت وسـیع مـورد توجـه    

حتی در دو دهه اخیر، که مباحث تربیتی رواج و رونق بیشتري یافته، ایـن مبحـث   . قرار نگرفته است
  .بررسی قرار گرفته استدر رده هاي آخر 

تربیت سیاسی در نظام آموزش و پـرورش جمهـوري   «مرزوقی در رساله دکتري خود به عنوان  
، که با راهنمایی خسرو باقري انجام شده به بررسی این موضوع براسـاس نظریـه هـاي    »اسالمی ایران

رن پرداخته اسـت  تربیت سیاسی در قالب نظریه هاي محافظه کار، انتقادي، دموکراتیک و پست مد
  ).1379مرزوقی، (

تعلـیم و تربیـت مـدنی در فراینـد تصـمیم      «نیز در مقاله هایی ذیل عنـوان  ) 2000،  1آلن راندي(
، که در مجله مطالعات اجتماعی واشـنگتن بـه چـاپ رسـیده اسـت، ابتـدا از دیـدگاه جامعـه         »گیري

ضـمن برشـمردن معایـب ایـن      شناختی به تحلیل الگوي تصمیم گیري سنتی می پردازد و در ادامـه، 
گونه تصمیم گیري به مقوله تصمیم گیري به عنوان فرایندي خالّق اشاره می کنـد و نقـش تعلـیم و    
تربیت مدنی را در شکل گیري شهروندانی مورد بررسی دقیق قرار داده است که از این شیوه بـراي  

  .کنندگیریهاي زندگیشان استفاده میتصمیم
 دلیل که از صدر اسالم تاکنون تنها حکومت پیامبر اکرم صلی اهللا و علیـه رسد به این به نظر می

و امام علی علیه السالم واجد تمامی شرایط به کمال رسـاندن جامعـه اسـالمی بـوده انـد، بایـد        و آله
هاي مدنی این بزرگواران درباره مـردم  مبانی نظري الزم را براي تربیت مدنی آحاد جامعه در آموزه

چنین از آنجا که حکومت امام علـی علیـه السـالم از نظـر وسـعت و      ن جستجو کرد؛ همو کارگزارا
داشتن کارگزاران متعدد بیشتر شبیه حکومتهاي فعلی در جهان معاصر است، نظام اسالمی می توانـد  
و باید با الگوگرفتن از حکومت علوي زمینه و شرایط الزم را براي تربیـت شـهروندان خـود فـراهم     

نظر داشتن اینکه تربیت مدنی از دیدگاه امام علی علیـه السـالم بـا آنچـه در نظریـه هـاي        با در. کند
 

1 - Allen Rondy 
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  . مدنی در دیگر مکاتب مطرح است، تفاوت دارد
براي درك و تبیین تربیت مدنی اسالم آن هم از دیدگاه امام علی علیه السالم نمـی تـوان بهـره    

د؛ لذا به منظور تبیین تربیت مدنی از دیدگاه چندانی از نظریه هاي تربیت مدنی اندیشمندان غربی بر
  :آن حضرت سؤالهاي پژوهشی ذیل تدوین شده و مورد بررسی قرار گرفته است

  ـ محورهاي تربیت مدنی در نهج البالغه کدام است؟ 1
  ـ عوامل هریک از محورهاي تربیت مدنی در نهج البالغه چه مواردي است؟ 2
  مدنی در نهج البالغه کدام است؟ ـ مصداقهاي هریک از عوامل تربیت 3
  

   روش تحقیق 
جامعه آماري پژوهش شـامل مـتن کامـل نهـج البالغـه، ترجمـه مرحـوم محمـد دشـتی، چـاپ           

اي از فرم وارسی دو مرحله. است 1383انتشارات مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین قم به سال 
البالغه استفاده شده اسـت؛ بـدین منظـور    باز و بدون پیش سازمان یافتگی براي تحلیل محتواي نهج 

این امر از طریـق مطالعـه آثـار    . ابتدا به تعریف دقیق مفاهیم مورد استفاده در مطالعه اقدام شده است
موجود انجام شده است که به بعضی از آنها در پیشینه اشاره شد؛ سـپس کـل خطبـه هـا، نامـه هـا و       

و مواردي کـه داراي مضـامین تربیـت مـدنی بـود،       حکمتهاي منتسب به امام علیه السالم تحلیل شد
، متن عربی، مـتن فارسـی و   )نامه و یا حکمت(نشانی خطبه : شناسایی، و طی چهار موقعیت از جمله

هاي پـژوهش در  در راستاي تحلیل داده. زمینه مصداقی در فرمهاي تحلیل محتوي منظور شده است
ت مدنی، عوامل هـر محـور و مصـداقهاي    خصوص سه سوال یاد شده، به تفکیک هشت محور تربی

  . آنها در جدولهاي مربوط، ذکر، و به شیوه کیفی، نتایج تحلیل شده است
  
  هاي پژوهش یافته

بنابر نتایج تحلیلها درخصوص محورهاي تربیت مدنی از دیدگاه امام علیه السـالم بـا تأکیـد بـر     
هار، چهار محور تربیـت مـدنی از آن   نهج البالغه و طبقه بندي آنها، طی جدولهاي شماره یک تا چ

حضرت بنا بر مفاد نهج البالغه تبیین شد کـه شـامل تحکـیم ایمـان و عقیـده، تـرویج اخالقیـات در        
در اینجا پس از ذکر مختصر هریـک از محورهـا، عوامـل    ؛ جامعه، عدالت و حقوق شهروندي است

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1392 بهار، 18 ، دوره جدید، شماره21سال   پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی/  74

  . شودهاي مصداقی هریک از آنها بیان میهر محور و سپس زمینه
  ـ تحکیم ایمان و عقیده  1

بندگی و عبودیت خداوند متعال صفتی است که  امام علی علیه السالم آن را اولـین برجسـتگی   
شهادت می دهم کـه محمـد   «: رسول خدا صلی اهللا علیه و آله می داند و در معرفی ایشان می گوید

امام علی علیه السـالم  ).  4پ ،27، ص2خطبه (» ...صلی اهللا و علیه و آله بنده خدا و فرستاده اوست 
در عصـر  «: بندگی خداوند را پیمانی میان مـردم و خـدا ذکـر مـی کنـد و در ایـن بـاره مـی فرمایـد         

جاهلیت بیشتر مردم، پیمان خدا را نادیده انگاشتند و حق پروردگار را نشناختند و برابر او به خدایان 
، 1خطبه(» داشت و از پرستش او جدا کرددروغین روي آوردند و شیطان مردم را از معرفت خدا باز

سفارشهاي مؤکّد امام علیـه السـالم در بـاب بنـدگی خداونـد متعـال، کـه در تمـامی         ). 2، پ25ص
سلوك ایشان مشهود است، نشان می دهد که محور اصلی تربیت مـردم از دیـدگاه امـام علـی علیـه      

  . السالم اعقتاد به خداوند متعال و دینداري است
از تربیت مدنی از دیدگاه امام علی علیه السالم یازده عامل به همراه مصداق آنهـا   در این محور
این عوامل در اینجا تشریح و مصداق عینی آنها در نهج البالغـه نیـز در جـدولهایی    . ذکر شده است

  :که در بحث آمده ذکر شده است
و کـردار انسـان  در همـه     باور توحیدي به این معنا که تمام رفتـار  :ـ ایجاد باور توحیدي  1ـ   1

احوال متوجه خدا و اطاعت و بندگی خداوند متعال باشد؛ بدین ترتیب نگاه کـردن، سـخن گفـتن،    
خوردن و به طور کلی همه رفتـار انسـان بـراي     سکوت کردن، گوش کردن، راه رفتن، نشستن، غذا

م بهتـرین بنـده خـدا را    امام علی علیه السـال . خدا به منظور بندگی ذات قدسی الهی باید انجام گیرد
  : کسی می داند که همواره به یاد خداست و در معرفی چنین انسانی می فرماید

اي بندگان خدا، همانا بهترین و محبوبترین بنده نزد خدا بنده اي است که خدا او را در پیکار با «
داست؛ چـراغ  آن کس که جامه زیرین او اندوه، و لباس رویین او ترس از خ. نفس یاري داده است

قلبش روشن شده و وسایل الزم براي روزي او فراهم آمده و دوریهـا و دشـواریها را بـر     هدایت در
خود نزدیک و آسان ساخته است؛ حقایق دنیا را با چشم دل نگریسته؛ همـواره بـه یـاد خـدا بـوده و      

  ).6، پ103، ص87خطبه (» اعمال نیکو، فراوان انجام داده است
اعتقاد به آخرت به دنیایی به غیر از این دنیا از یک سـو، هدفـداري   : رستاخیز ـ اعتقاد به  2ـ   1

آفرینش را اثبات، و از پوچ انگاري زنـدگی جلـوگیري مـی کنـد و از سـوي دیگـر دانسـتن اینکـه         
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حساب و کتـاب و پـاداش و عقـابی در آینـده در کـار اسـت از اجـراي هـر رفتـاري توسـط انسـان            
        دهنـد و  علیـه السـالم دربـاره عـالم آخـرت و رسـتاخیز هشـدار مـی        امـام علـی   . جلوگیري می کنـد 

آن زمان که پرونده این جهان بسته شود و خواست الهی فرا رسد و آخر آفریـدگان بـه   «: فرمایندمی
گاه آسـمان را بـه حرکـت آورد و از    آغاز آن بپیوندد و فرمان خدا در آفرینش دوباره در رسد، آن

ها از جا کنده شده و در برابر هیبت ؛ کوها به شدت بلرزاند و سخت تکان دهدهم بشکافد و زمین ر
سـپس هـرکس را    ؛و جالل پروردگاري بر یکدیگر کوبیده و متالشی شده و با خاك یکسان گردد

که در زمین به خاك سپرده شده در آورد و پس از فرسودگی تازه شـان گردانـد؛ پـس از پراکنـده     
گاه براي حسابرسی و روشن شدن اعمال از هم جدا سـازد؛ آنهـا را بـه    آن شدن، همه را گرد آورد؛
به گروهی نعمتها بدهد و از گروه دیگر انتقام گیرد؛ امـا فرمـانبرداران را در   : دو دسته تقسیم فرماید

جوار رحمت خود جاي و در بهشت جاویدان قرار دهد؛ خانه اي که مسکن گزیدگان آنـان هرگـز   
زندگی آنان تغییر نپذیرد؛ در آنجا دچار ترس و وحشت نشوند و بیمـاري در   کوچ نکنند و حاالت

اما گناهکاران را در بدترین منزلگاه درآورد، دست و پاي آنها را با غل و زنجیر بـه  . آنها نفوذ نکند
گردنشان درآویزد؛ چنانکه سرهاشان به پاها نزدیک گردد؛  جامه هاي آتشین بر بدنشان بپوشـاند و  

  ).  2، پ147، ص 109خطبه(» ....
با ذکر اوصاف قیامت و  آخرت از مـردم مـی خواهنـد کـه فریـب دنیـا را        علیه السالمامام علی 

شما را از دنیا می ترسانم؛ زیرا منزلگاهی است براي کوچ کـردن؛  «: نخورند و در فکر آخرت باشند
  ).2، پ153، ص 113خطبه (» نه منزلی براي همیشه ماندن

امام علـی علیـه السـالم در همـین      :یگزینی ارزشهاي الهی به جاي ارزشهاي غیرالهیـ جا  3ـ   1
: اندزمینه در بدرقه ابوذر هنگام تبعید، این صحابی بزرگوار پیامبر صلی اهللا علیه و آله به ربذه فرموده

ناك اي اباذر، همانا تو براي خدا به خشم آمدي؛ پس امید به کسی داشته باش که به خاطر او غضب«
این مردم براي دنیاي خود از تو ترسیدند و تو بر دین خویش از آنان ترسـیدي؛ پـس دنیـا را    . شدي

که به خاطر آن از تو ترسیدند به خودشان واگذار و با دین خود که براي آن ترسیدي از ایـن مـردم   
زي از آنچه آنـان  ندي و چه بی نیاااین دنیاپرستان چه محتاجند به آنچه تو آنان را از آن ترس. بگریز

تو را منع کردند و بزودي خواهی یافت که چه کسی فردا سود می برد و چه کسی بر او بیشتر حسد 
می ورزد؟ اگر آسمان و زمین درهاي  خود را بر روي بنده اي ببندد و او از خدا بترسد، خداوند راه 

جسـتجو کـن و جـز باطـل      آرامش خود را تنها در حق. نجاتی از میان آن دو براي او خواهد گشود
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  ). 3، پ175، ص 130خطبه (» چیزي تو را به وحشت نیندازد
آن را آسان می کنـد؛ هرچنـد عمـل سـخت      ،رفتار براي خدا :ـ اقدام به عمل براي خدا  4ـ   1
خوشـا بـه حـال آن    : حضرت در این خصوص به عثمان بن حنیف فرماندار بصره مـی فرمایـد  . باشد

در پیشگاه خدا به انجام رسانده و در راه خدا هرگونه سختی و تلخی  کس که مسئولیتهاي واجب را
را به جان خریده و به شب زنده داري پرداخته است و اگر خواب بـر او چیـره شـده بـر روي زمـین      

  ). 4، پ397، ص 45نامه ...(خوابیده و 
خـدا   در جاي دیگر درخصوص آسان شدن کارها در صـورتی کـه بـراي    علیه السالمامام علی 

» هرکس که براي خدا خشم کرد، باطـل را هرچنـد سـخت بـود از پـاي درآورد     «: باشد، می فرماید
همین خصوص امام علیه السالم در وصیت بـه فرزندشـان امـام حسـن      در). 475، ص 174حکمت (

گونـه کـه شایسـته اسـت تـالش کـن و هرگـز سـرزنش         در راه خـدا آن «: علیه السـالم مـی فرماینـد   
  .)5 ف، پ 371، ص 31نامه (» را از تالش در راه خدا باز نداردسرزنشگران تو 

توکل به خدا یعنی واگذاري کارها به خداوند متعال؛ یعنـی اینکـه امیـد     :ـ توکل بر خدا  5ـ   1
بـه همـراه داشـته    کاري انسان در هرکاري تنها به جانب خداوند متعال باشد و وکالت خدا را در هر 

باید مورد توجه باشد این است که توکل به خدا نباید باعـث شـود کـه     نکته اي که در توکّل. باشد
بـردارد، بلکـه بایـد انسـان هرآنچـه را در تـوان دارد بـراي محقـق          دستآدمی از تالش و کوشش 

کـه او وظیفـه را بـه انجـام رسـانیده و نتیجـه بـا         رساختن امر مورد رضایت خدا انجام دهد با این باو
لی است که در تربیت اسالمی در تمامی جنبه ها کاربرد دارد و باعث توکل از جمله اصو. خداست

  . بی اعتنایی انسان به غیر خدا می شود
هـرکس بـه او توکـل کنـد،     «: امام علی علیه السالم بسیار روشن و صریح در این باره می فرماید

علیـه   حسـن امام در وصیت خود به امـام  ). 3، پ109، ص90خطبه (» خداوند او را کفایت می کند
در تمام کارها خود را بـه خـدا واگـذار کـه  بـه پناهگـاه مطمـئن و        «: در این باره می فرمایند السالم

  ).، پیشین31نامه (اي نیرومندي رسیده
با رضایتمندي از رضاي خدا، دل آدمی تسکین می یابد و  :ـ رضایتمندي به رضایت خدا 6ـ  1

! بـه یقـین بدانیـد   «: سـالم در ایـن خصـوص مـی فرماینـد     امام علی علیـه ال . انسان به آرامش می رسد
خداوند براي بنده خود هرچند با سیاست، سختکوش و با طرح و برنامه نیرومند باشد بیش از آنچـه  
در علم خداوند براي او رقم زده حایلی نخواهد گذاشت؛ هرکس این حقیقت را بشناسد و بـه کـار   
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که آن را واگذارد و در آن شک تري خواهد برد و آنگیرد از همه مردم آسوده تر است و سود بیش
  ).  497، ص 273حکمت (» کند از همه مردم گرفتارتر و زیانکارتر است

رضا و «: انددر تأکید بر نفع رضایتمندي به رضاي خدا امام علیه السالم در جاي دیگري فرموده
نیـز همــین روش را  و خـود  ) 445، ص 5حکمــت (» خشـنود بـودن بـه قضــا، نیکـو همنشـینی اسـت      

در برابر خواسته هاي خدا راضی و تسـلیم فرمانهـاي   «: انداند؛ آنجا که در این زمینه فرمودهبرگزیده
  ). 3، پ63، ص 37خطبه (» اویم

حضرت بارهـا در انجـام دادن کارهـا از خداونـد متعـال      : ـ توصیه به استمداد از خداوند  7ـ   1
یش مردم و به منظور فرهنگ سازي براي دعا  نزد مردم انجام فرمودند و این کار را در پاستعانت می

  :دادند در سخنانشان نیز به این مهم اشاره فرموده اند؛ از جملهمی
ایمانتان را با صدقه، سیاست و حفـظ نماییـد؛ دارییهایتـان را بـا زکـات دادن در پنـاه آوریـد و        «

  ). 471، ص 145حکمت ( »گرفتاریهاي پی در پی را با دعا و  درخواست دور نمایید
امام علی علیه السالم در موارد متعدد به نکـوهش دنیـاطلبی و    :ـ گذر از دنیا براي آخرت  8ـ  1

ایشـان ضـمن هشـدار بـه     . دنیادوستی پرداخته و دنیا را پلی براي رسیدن به آخرت معرفی کرده انـد 
مردم را بـه عـدم دل بسـتن بـه      و آحاد ،مردم و کارگزاران در موارد متعدد دنیا را فریب کار معرفی

گر مردم ازدنیاي حرام بپرهیزید که حیله«: کنند؛ از جمله در این خصوص می فرماینددنیا تشویق می
آسـایش  .  و فریبنده و نیرنگ باز است؛ بخشنده اي بازپس گیرنده و پوشنده اي برهنه کننـده اسـت  

  ). 2، پ333، ص 230خطبه (» تدنیا بی دوام و سختی هایش بی پایان و بالهایش دائمی اس
داستان دنیا چون داستان مار است که دست بر آن بکشی، نرم، و در «: در جاي دیگر می فرماید
فریب خورده نادان به طـرف آن مـی رود و خردمنـد پایـان بـین از آن      . اندرونش زهر کشنده است

اي مـردم،  « :فرموده انـد  و در همین باره امام علیه السالم) 465، ص 119حکمت (»دوري می گزیند
دنیا سراي زودگذر و آخرت خانه جاوید است؛ پس از گـذرگاه خـویش بـراي سـرمنزل جاودانـه،      

، 203خطبـه  (» توشه برگیرید و پرده هاي خود را  نزد کسی که بر اسرار شما آگاه است پاره نکنیـد 
  ). 2، پ303ص 

بر شما بـاد  « :این باره می فرمایندآن حضرت دنیا را محلی براي رسیدن به آخرت معرفی؛ و در  
دنیـا شـما   . به تالش و کوشش، آماده شدن و جمع آوري زاد و توشه آخرت در دوران زندگی دنیا

  ). 3، پ333، ص 230خطبه (» ...را مغرور نسازد و 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1392 بهار، 18 ، دوره جدید، شماره21سال   پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی/  78

اگر دین محور گذران کارها قرار بگیـرد و تـدبیر    :ـ تأکید بر جایگاه دین در همه کارها  9ـ   1
گاه است که همه رفتار انسان با به وسیله آن  انجام شود، انسان به سعادت خواهد رسید؛ آنزندگانی 

هر عملی که مطابق با آموزه هاي دینی باشد، توجیه پذیر است و . ترازوي دین ارزشیابی خواهد شد
رار امام علی علیه السالم در مورد حفظ دین و محور قـ . در غیر این صورت باید  از آن چشم پوشید

آن کس که خیرخـواهی او نسـبت بـه خـود بیشـتر      ! اي بندگان خدا«: دادن آن در کارها می فرماید
است در برابر خدا از همه کس فرمانبردارتر است و آن کس که خویشتن را بیشـتر مـی فریبـد، نـزد     

ه زیانکار واقعی کسی است که خود را بفریبد و آن کس مورد غبط. خدا گناهکارترین انسانها است
  ). 3، پ103،ص106خطبه (» است و بر او رشک می برند که دین او سالم است

مگر من در «: »آن حضرت درباره عمل خود در حکومت و دین محوري حکومتشان فرموده اند
عترت پیامبر اکرم صـلی اهللا و علیـه و   (عمل نکردم و ثقل اصغر ) قرآن(میان شما براساس ثقل اکبر 

ذاردم؟ مگر من پرچم ایمان را بـین شـما اسـتوار نسـاختم؟ از حـدود و مـرز       را در میان شما نگ) آله
حالل و حرام آگاهیتان ندادم؟ مگر پیراهن عافیت را با عدل خود به اندام شما نپوشاندم و نیکی هـا  

» را با اعمال و گفتار خود در میان شما رواج ندادم و ملکات اخالق انسانی را به شـما نشـان نـدادم؟   
  ) 4، پ105، ص  87خطبه (

تربیت شـده در مکتـب دیـن     :کاربردن فریب و نیرنگ در روابط با دیگرانـ پرهیز از به  10ـ   1
هرگز به فریب و نیرنگ در هیچ عملی متوسل نمی شود؛ چه اینکه فریب و نیرنگ از اساس در دین 

مسـئله در پاسـخ بـه    علیه السالم در نشان دادن الگویی عملی براي ایـن   امام علی. توجیه ناپذیر است
معاویـه از  ! سوگند بـه خـدا  «: کسانی که معاویه را شخصی سیاستمدار معرفی می کردند، می فرماید

اگر نیرنگ ناپسند نبود من زیرکتـرین  . اما معاویه حیله گر و جنایتکار است. نیست ترمن سیاستمدار
، 301، ص 200خطبـه  (» ولی هر نیرنگی گناه، و هـر گنـاهی نـوعی کفـر و انکـار اسـت      . افراد بودم

هرگز پیمان شـکن مبـاش و   «: در همین راستا امام علیه السالم در نامه به مالک اشتر نوشته اند). 3پ
در عهد خود خیانت مکن و دشمن را فریب مده؛ زیرا کسی جز نادان بدکار، برخـدا گسـتاخی روا   

  ).  2، پ419، ص 53نامه (» نمی دارد
صفین سخنانی فرموده اند کـه گـویی بـه زمـان مـا و عـاداتی        همین زمینه امام پس از جنگ در

امروز در محیط و زمانه اي زنـدگی  «: ایشان می فرمایند. اشاره دارد که در جوامع بشري رایج است
       د و افـراد جاهـل آنـان را اهـل تـدبیر     نـ کنیم که بیشتر مردم حیله و نیرنـگ را زیرکـی مـی پندار   می
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  چـه بسـا شخصـی تمـام پیشـامدهاي آینـده را       ! کنند؟ خدا بکشد آنهـا را چگونه فکر می. خوانندمی
داند و راه هاي مکر و حیله را می شناسد، ولی امر و نهی پروردگار مانع اوست و با اینکه قدرت می

اجراي آن را دارد آن را بروشنی رها می سازد؛ اما آن کس که از گناه و مخالفت با دین پروا ندارد 
  ). 4، پ65، ص 41خطبه (» اي نیرنگ بازي استفاده می کنداز فرصتها بر

امام علی علیه السالم رسیدن به هدف با  :ـ توجیه ناپذیري رسیدن به هدف با هر وسیله  11ـ   1
این نکته را می تـوان در سـیره ایشـان در    . هر وسیله اي را مجاز نمی داند گرچه هدف مقدس باشد

اي شکریان آن حضرت به آب رودخانه مسلط شدند، عـده هنگامی که ل. کردجنگ صفین مشاهده 
از لشکریان ایشان خواستار بستن آب روي معاویه و لشکریان وي شدند که امام علیه السالم این امر 

توانسـتند معاویـه را   را به این دلیل که از حدود الهی بیرون است، نپذیرفتند هرچند  با این وسیله می
اي بـه  ایشـان در همـین زمینـه در نامـه    . و یـا حتـی او را بـه تسـلیم وادار سـازند      رنـد تحت فشار گذا

براي گرفتن مالیات از مردم، لباسهاي تابستانی و زمستانی و مرکب : کارگزاران بیت المال نوشته اند
را نفروشید و براي گرفتن درهمی کسی را تازیانه نزنید و به مال کسـی  ) آنان(سواري و برده کاري 

، 401، ص 51نامـه  (نمازگزار باشد یا غیر مسلمانی که در پناه اسالم است، دست اندازي نکنید «که 
نظایر آن که در سیره امام علیه السـالم بـه فراوانـی هسـت، نشـان از یـک اصـل         این سخنان و). 4پ

توجیه علیه السالم، هدف وسیله را  اساسی در اسالم دارد و آن اینکه در اسالم و در مکتب امام علی
  .کندنمی
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  ـ  محور تحکیم ایمان و عقیده، عوامل و مصداقهاي آن 1جدول 
  زمینه ها/ مصداقها  عوامل  محور

  تحکیم 
  عقیده ایمان و

  6، پ103، ص87خطبه   ایجاد باور توحیدي

و  2، پ 147، ص109خطبه   اعتقاد به رستاخیز
  2، پ153، ص113خطبه 

جاي ارزشهاي جایگزینی ارزشهاي الهی به
  3، پ175، ص130خطبه  غیرالهی

  اقدام به عمل براي خدا
  و 4، پ397، ص45نامه 

  و 475، ص174حکمت 
  5، پ371، ص31نامه 

  3، پ109، ص90خطبه   توکل بر خدا

  رضایتمندي به رضایت خدا
  و 497، ص273حکمت 
  و445، ص 5حکمت
  3، پ63، ص37خطبه

  471، ص145حکمت   توصیه به استمداد ازخداوند

  گذر از دنیا براي آخرت

  2، پ333، ص230خطبه
  465، ص119حکمت 

  2، پ303، ص203خطبه
  3، پ333، ص230خطبه 

  3، پ103، ص106خطبه   کید بر جایگاه دین درهمه کارهاأت
  4، پ105، ص87خطبه 

  نیرنگ  کاربردن فریب وپرهیز از به
  در روابط با دیگران

  3، پ301، ص200خطبه 
  2، پ419ص ،53نامه

  4، پ65، ص41خطبه 

  4، پ401، ص51نامه   توجیه ناپذیري رسیدن به هدف با هر وسیله

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 81/  با تأکید بر نهج البالغه علیه السالم علیامام بررسی تربیت مدنی از دیدگاه 

 

  ـ  ترویج اخالقیات در جامعه  2
ق شدن به اخالق، ایجاد شناخت و برانگیخته شـدن احسـاس بـراي تضـعیف و      منظور ما از متخلّ

. این صفات ملکه انسان شودانهدام صفات منفی ومراقبت و پرورش هماهنگ صفات مثبت است تا 
خدا رحمت کند کسی را که چون سخنان حکیمانه « :امام علی علیه السالم در این مورد می فرمایند

 ؛نجات یابـد و  بشنود، خوب فرا گیرد و چون هدایت شود بپذیرد؛ دست به دامن هدایت کننده زند
صـانه گـام بـردارد؛ عمـل نیکـو       مراقب خویش در برابر پروردگار باشد؛ از گناهان خود بترسد؛ خال

انجام دهد؛ ذخیره اي براي آخرت فراهم آورد و ازگناه بپرهیزد؛ همواره اغـراض دنیـایی را از سـر    
با خواسته هاي دل مبـارزه کنـد؛ آرزوهـاي دروغـین را      ؛دور کند و درجات آخرت به دست آورد

توشه روز مردن گرداند؛ در راه طرد کند و استقامت را مرکب نجات خود قرار دهد و تقوا را زاد و 
روشن هدایت قدم بگذارد و از راه روشن هدایت فاصله نگیرد؛ چنـد روز زنـدگی دنیـا را غنیمـت     
شمارد و پیش از آنکه مرگ او فرا رسد خود را آماه سازد و از اعمال نیکـو توشـه آخـرت برگیـرد     

  ). 89، ص 76خطبه (
علی علیه السالم یازده عامل به همراه مصداق آنهـا  در این محور از تربیت مدنی از دیدگاه امام 

این عوامل در اینجا تشریح، و مصداق عینی آنهـا در نهـج البالغـه در جـدول ذکـر       .ذکر شده است
  .شده است

جهاد با نفس، که پیـامبر عظـیم الشـان اسـالم از آن بـه عنـوان        :ـ توصیه به جهاد با نفس  1ـ   2
امام علی علیه السـالم در مـورد پیـروي از    . متخلق شدن به اخالق استجهاد اکبر نام برده اند، کلید 

پیروي از هواي نفس، تو را به بدیها کشانده، و در پرتو گمراهی «: هواي نفس به معاویه می فرمایند
، ص 30نامـه  (تو را در هالك انداخته و راه هاي نجات را بر روي تو بسـته اسـت    قرار داده است و

  ).3، پ369
اداي واجبات از مهمترین وظایف هر مسلمان اسـت کـه    :ـ تأکید بر اجراي فرایض دینی 2ـ   2

          السـالم توصـیه   مامام علیـه السـالم در بسـتر شـهادت نیـز آن را بـه امـام حسـن و امـام حسـین علـیه           
د آن خدا را درباره خانه خدا؛ تا هستی. خدا را درباره نماز؛ چرا که ستون  دین شماست«: فرمایندمی

خدا را درباره جهاد با اموال . را خالی مگذارید؛ زیرا اگر کعبه، خلوت شود، مهلت داده  نمی شوید
و جانها و زبانهاي خویش در راه خدا، بر شما باد به پیوستن با یکدیگر و بخشش همدیگر؛ مبـادا از  

ر را تـرك نکنیـد کـه    منک امر به معروف و نهی از. هم روي گردانید و پیوند دوستی را از بین ببرید
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  ). 2، پ399، ص 47نامه (گاه هرچه خدا را بخوانید جواب ندهد بدها بر شما مسلط می گردند آن
قدر مذموم است که امام علیه السالم درباره خودپسندي آن :ـ پرهیز دادن از خودپسندي  3ـ   2

ئه و بدي که تو را اندوهگین سازد، نزد خدا بهتر اس«: آن می فرمایند ت از آن حسنه و خوبی کـه  سی
  ). 453، ص 46حکمت (» تو را به خودبینی و خودپسندي و سرافرازي وا دارد

امام علیه السالم در . ستم نیز یکی از صفات زشت اخالقی است :ـ تأکید بر پرهیز از ستم  4ـ   2
 کسـی کـه بـه بنـدگان خـدا سـتم روا دارد، خـدا بـه جـاي         «: این خصوص به مالک اشتر می فرماید

گاه که برگردد بندگانش دشمن او خواهد بود  و آن را که خدا دشمن شود، دلیل او را نپذیرد تا آن
سازد کند و کیفر او را نزدیک نمییا توبه کند و چیزي چون ستمکاري نعمت خدا را دگرگون نمی

مـام  ا). 2، پ405، ص 53نامه (که خدا دعاي ستمدیدگان را می شنود و در کمین ستمکاران است 
بدترین توشه براي روز قیامـت،  «: علیه السالم همین مضمون را در جاي دیگر چنین بیان کرده است

  ). 483، ص 221حکمت (» ستم بر بندگان است
. یکی از بدترین صفات مردم در قـاموس امـام، دروغگـویی اسـت     :ـ نهی از دروغگویی  5ـ   2

همانا سـتمگري و  «: وص به او هشدار می دهد کهامام علی علیه السالم در نامه به معاویه در این خص
سازد دروغ پردازي، انسان را در دین و دنیا رسوا می سازد و عیب او را  نزد عیب جویان آشکار می

حکمت (» ...هرگز دروغ نگفتم و «: امام درباره خود می فرماید ،در مقابل). 4، پ399، ص 48نامه (
  ). 477، ص 185

از زیباترین صفات پسندیده اخالقی، که امام علیه السـالم نیـز    :و تحملـ توصیه به صبر   6ـ   2
ایشان در ایـن خصـوص در   . بدان عنایت ویژه  داشته اند، صبر و تحمل و شکیبایی در راه حق است

براي حق در مشکالت و سختی ها شنا کن؛ «: وصیت نامه خود به امام حسن علیه السالم می فرمایند
به کمال رسان؛ خود را بـراي اسـتقامت در برابـر مشـکالت عـادت ده کـه        شناخت خود را در دین

 ).  3، پ371، ص 31نامه (» شکیبایی در راه حق پسندیده است

ترین صفاتی است که باعث ضایع شدن لجاجت از زشت :ـ سفارش به پرهیز از لجاجت  7ـ   2
پـس در  « :ک مـی فرماینـد  امام علیه السـالم در خصـوص عـدم لجـاج بـه مالـ      . اندیشه و  تدبیر است

در آنجا که مـدارا کـردن بهتـر    . مشکالت از خدا یاري جوي و درشتخویی را با اندکی نرمی بیاموز
، 397، ص 46نامـه  (» است مدارا کن و در جایی که جز با درشتی کار انجام نمی گیرد، درشتی کن

  ).5پ
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کینـه بـه دل نمـی گیـرد و     مسلمان هرگز به جز براي خـدا   :ـ ترغیب به عدم کینه جویی  8ـ   2
   امام علیـه السـالم درعهدنامـه مالـک اشـتر بـه ایشـان        . بخشایش را سرلوحه رفتار خود قرار می دهد

بر بخشش دیگران پشیمان مباش و از کیفر کردن شادي مکن و از خشمی کـه تـوانی از   «: فرمایدمی
  ).1، پ405، ص 53نامه (» آن رها گردي، شتاب نداشته باش

از صفات زشت و مذموم اخالقی، عیب جـویی   :دوري از افراد عیب جو و سخن چینـ   9ـ   2
امام علی علیه السالم ضمن تذکر بـه  . و سخن چینی است که نشان از کمی ایمان و مردگی دل دارد

: مردم و کارگزاران در دوري از این رذیله اخالقی صریحاً در عهدنامه مالک اشتر به او می فرماینـد 
  ). 3، پ405، ص 53نامه (» آنان که عیب جوتر هستند از خود دوري کن از رعیت،«

وفاي به عهد نشـانه ایمـان و پرهیزکـاري شـخص مسـلمان و      : ـ توصیه به وفاي به عهد  10ـ   2
امام علیه السالم در عهد نامـه مالـک در ایـن    . عدم پایبندي به عهد، نشان از ستمکاري شخص دارد

در بستن پیمان، دست از بهانه جویی بردار؛ مبادا مشکالت پیمـانی  «: خصوص به ایشان فرموده است
که بر عهده ات قرار گرفتـه و خـدا آن را بـر گردنـت نهـاده، تـو را بـه پیمـان شـکنی وادارد؛ زیـرا           
شکیبایی تو در مشکالت پیمانها که امید پیروزي درآینده را به همـراه  دارد، بهتـر از پیمـان شـکنی     

همان، (ی ترسی و در دنیا و  آخرت نمی توانی پاسخگوي پیمان شکنی باشی است که از کیفر آن م
  ). 3، پ419ص 

اي مردم وفا، همراه راستی است که سپري محکمتر و نگهدارنده «: در همین باره امام فرموده اند
  ). 4، پ65، ص 41خطبه (» تر از آن سراغ ندارم

حسنه اخالقـی اسـت کـه بـویژه بایـد در       رازداري از جمله صفات :ـ تأکید به رازداري  11ـ   2
کارگزاران باشد و امام علی علیه السالم در این خصوص در عهدنامه مالک اشتر بـه ایشـان فرمـوده    

مردم عیوبی دارند که رهبر امت اسالمی در پنهان داشـتن آن از همـه سـزاوارتر اسـت؛ پـس      «: است
ا است بپوشانی که داوري در آنچـه از تـو   مبادا آنچه بر تو پنهان است آشکار گردانی و آنچه هوید

پنهان است با خداي جهان است؛ پس چندان که می توانی زشتی ها را بپوشان تا آن را کـه دوسـت   
  ). 2، پ405، ص 53نامه (» داري بر رعیت پوشیده ماند، خدا براي تو بپوشاند
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  .جامعه، عوامل و مصداقهاي آن ـ ترویج اخالقیات در 2جدول 
  زمینه ها/ مصداقها  عوامل  محور

ترویج اخالقیات در 
  جامعه

  3، پ369، ص30نامه  توصیه به جهاد با نفس
  2، پ399، ص47نامه  تأکید بر انجام دادنفرایض دینی
  453، ص46حکمت  پرهیز دادن از خودپسندي

  2، پ405، ص53نامه  تأکید بر پرهیز از ستم
  483، ص 221حکمت 

  4، پ399، ص 48نامه   نهی از دروغگویی
  477، ص 185حکمت 

  3، پ371، ص 31نامه   توصیه به صبر و تحمل
  5، پ397، ص 46نامه   پرهیز از لجاجت

  1، پ405، ص 53نامه   ترغیب به عدم کینه جویی
  3، پ405، ص 53نامه   دوري از افراد عیب جو وسخن چین

  3، پ419، ص 53نامه   توصیه به وفاي به عهد
  4، پ65ص  ،41خطبه 

  2، پ405، ص 53نامه   تأکید به رازداري
  
  ـ عدالت  3

از دیدگاه امام علی علیه السالم اداره بهتر اجتماع و توسعه امنیت و رفاه عموم مردمـان، مرهـون   
تحقق عدالت و گسترش دادورزي در جامعه اسـت؛ زیـرا در عـدالت گشـایش بـراي عمـوم اسـت        

حضرت علی علیه السالم مهمترین اهداف تشکیل حکومـت را برقـراري   ). 3، پ39، ص 15خطبه (
ه شمرده و درعمل نیز تمام توجه خود را معطوف گسترش عدالت اجتماعی نمـوده  عدالت در جامع

  . است
در این محور از تربیت مدنی از دیدگاه امام علی علیه السالم پنج عامل به همـراه مصـداق آنهـا    

جـدول   این عوامل در اینجا تشریح، و  مصداق عینـی آنهـا در نهـج البالغـه نیـز در     . ذکر شده است
  : شده استر ذک  3شماره 
اینکه جامعه باید داراي حاکم و مجموعـه اي از قواعـد و قـوانین باشـد تـا       :ـ قانونمندي  1ـ   3
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بتواند به حیات خود ادامه دهد از بدیهیات عقلی است که همگان به آن اذعان دارند اما اینکه حاکم 
د چه باشد و از کجا چه کسی می تواند باشد و مجموعه قوانینی که براساس آن جامعه اداره می شو

امام علیه السالم در بـاب وجـوب وجـود حـاکمی کـه در      . نشأت بگیرد، محل بحث و بررسی است
مـردم بـه زمامـداري نیـک یـا بـد       «: سایه او باید نظام اجتماعی شکل گیرد و سامان یابد، می فرماید

د شـوند و مـردم در   نیازمندند تا مؤمنان در سایه حکومت او به کار مشغول، و کـافران هـم بهـره منـ    
به وسیله حکومت بیت المال جمع آوري می گردد و به کمـک آن  . استقرار حکومت زندگی کنند
  . با دشمنان می توان مبارزه کرد

امام علیه السالم با این بیان صریح، تنها قانونی را که مـی توانـد جامعـه را در کمـال عـدل اداره      
خـود راجـع بـه     میـت آن در اداره جامعـه اسـت و   کند، قانون شـرع برمـی شـمارد و خواسـتار حاک    

چون کار حکومت به من رسید به کتاب خدا و آنچه براي ما مقـرر  «: قانونگرایی خویش می فرماید
نموده و ما را به آن حکم کرده، نگریستم و از آ ن پیروي کردم و به سنتی که رسول خدا صـلی اهللا  

  ). 305، ص 205خطبه (» علیه و آله نهاده است، رفتم
از مهمترین تأکیـدات امـام علـی علیـه السـالم بـه        :ـ برابري مدنی براي همه آحاد جامعه  2ـ   3

آیـا بـه مـن دسـتور     «: ایشان در این زمینه فرموده انـد . کارگزارانشان رعایت مساوات بین مردم است
ستفاده کنم؟ دهید براي پیروزي خود از جور و ستم درباره امت اسالمی که بر آنها والیت دارم امی

کننـد  غروب می به خدا سوگند تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان از پی هم طلوع و
اگر این اموال از خـودم بـود بـه گونـه اي مسـاوي در میـان مـردم        . هرگز چنین کاري نخواهم کرد

ه اسـتحقاق  آگاه باشید بخشیدن مال به آنها کـ . تقسیم می کردم تا چه رسد که جزء اموال خداست
  ).2، پ169، ص 126خطبه (» ندارند زیاده روي و اسراف است

برخـورداري از مواهـب دولـت     :ـ تأکید بر برخورداري همه آحـاد از امکانـات دولتـی     3ـ   3
اسالمی براي همه کسانی که در زیر لواي حکومت اسالمی قرار دارند حق مسلم است و این حقوق 

سیره عملی امام  .در پناه دولت اسالمی زندگی کند، تفاوت نداردبراي مسلمان و یا غیرمسلمانی که 
در این مورد نقل است که هنگام تقسیم بیت المال حتی برادر . علی علیه السالم مؤید این نکته است

آن حضرت، عقیل، نسبت به مساوات اعتراض می کند و می گوید تو مرا  و یـک سـیاه پوسـت در    
اي تو فضلی نیست مگـر  بر: امام علیه السالم در پاسخ وي می فرماید. مدینه را مساوي قرار می دهی

دو زن آمدند که یکی عرب و : یا در مورد دیگر) 80: 11 وسایل الشیعه، ج(به سابقه در دین و تقوا 
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مـن  : زن عـرب اعتـراض کـرد و گفـت    . آن حضرت سهم مساوي به آنها داد ،دیگري غیرعرب بود
دان اسـماعیل نسـبت   در این فقره، فرزن: امام علی علیه السالم فرمود. عرب و آن دیگري عجم است

  ). 81، ص 11ج عه،یالش لیوسا) (عرب بر عجم برتري ندارد(به اسحاق برتري ندارند 
امتیازدهی از جمله آفتهایی است که در دسـتگاه حـاکم و یـا افـراد      :ـ نهی رانت خواري  4ـ   3

مردم را ذي نفوذ در جامعه می تواند مقدمه انحطاط جامعه را فراهم سازد؛ لذاست که کارگزاران و 
مبادا «: امام علیه السالم در این باره به مالک اشتر می فرمایند. باید از این صفت زشت بر حذر داشت

  ). ، پیشین53نامه (» چیزي را به خود مخصوص داري که بهره همه مردم در آن است
طـور کـه امتیـازخواهی صـاحبان نفـوذ باعـث بـی بنـد و بـاري          همـان  :ـ شایسته ساالري  5ـ   3

عدالت درآن است، امتیازدهی به ناحق حاکم و زمامدار نیـز   اقتصادي جامعه و برهم خوردن نظم و
می تواند باعث بروز همین وضعیت در جامعه شود؛ لذاست که امام علی علیه السالم در این مورد به 

ر همین باره امام علی علیه السالم د. کند و آنها را از این عمل برحذر می داردکارگزاران اخطار می
همانا زمامدار را خواص و نزدیکانی است که خودخواه و چپاولگرنـد و  «: به مالک اشتر می فرمایند
ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن بخشـکان و بـه هـیچ کـدام از     . در معامالت انصاف ندارند

ه قراردادي به سودشـان  اطرافیان و خویشاوندان زمین واگذار مکن و به گونه اي با آنان رفتار نما ک
هـاي آن را  منعقد نگردد که به مردم زیان رساند؛ مانند آبیاري مزارع یا زراعت مشترك، که هزینـه 

بر دیگران تحمیل کنند؛ در آن صورت سودش براي آنان و عیب و ننگش در دنیا و آخـرت بـراي   
  ).2، پ417، ص 53نامه (» تو خواهد ماند

  
  اقهاي آنـ عدالت، عوامل و مصد 3جدول 

  زمینه ها/ مصداقها  عوامل  محور

  عدالت

  3، پ129، ص 98خطبه   قانونمندي
  305، ص 205خطبه 

  2، پ169، ص 126خطبه   برابري مدنی براي همه آحاد جامعه
تأکید بر برخورداري همه آحاد از امکانات 

  80، ص 11وسایل الشیعه، ج  دولتی

  3، پ419، ص 53نامه   نهی رانت خواري
  2، پ417، ص 53نامه   شایسته ساالري
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  ـ حقوق شهروندي  4
شهروند فردي است متعلق به گروه که در مقابل این گروه داراي وظایفی است و حقوقی بـه او  

شهروند داراي حقوق مدنی است؛ بدین معنی که از آزادیهایی  کـه در قـانون بـه او    . تعلق می گیرد
این حقـوق بـه او اجـازه دخالـت در جامعـه و      . حقوقی استداده شده است، بهره مند است؛ داراي 

دهدکه به آن تعلق دارد؛ داراي حقوق اجتماعی است که به زندگی او در جامعـه  شهر و ملتی را می
هر شهروندي باید بتواند از حقوق خود بهره ببرد و وسـایل مـادي زنـدگی خـود را     . شودمربوط می
  . فراهم کند

مدنی از دیدگاه امام علی علیه السالم نه عامل به همراه مصداق آنها ذکر در این محور از تربیت 
شود و مصداق عینی آنهـا در نهـج البالغـه نیـز در جـدول      این عوامل در ابتدا تشریح می. شده است

  :  مربوط در ادامه می آید
ر شـأن انسـان جایگـاه ویـژه اي در میـان سـای       :ـ تذکر به حفظ شـأن و جایگـاه انسـانی     1ـ   4

کس حتی خود انسان نباید سبب نزول این جایگاه شود؛ از این مخلوقات خداوند متعال دارد و هیچ
جـا آورد حـق   هرکـه بـه  «: روست که امام علیه السالم در خصوص حفظ جایگاه انسانی می فرمایند

  ).475،ص 164حکمت (» جا نمی آورد او را بندگی نموده استکسی را که او حقش را به
عمل به وعده از نشانه هاي کارگزار مؤمن به خدا و نگهدارنده  :تذکر در عمل به وعدهـ  2ـ  4

: امام علیه السالم در هشدار به مالـک دربـاره خلـف وعـده مـی فرمایـد      . حرمت و عزّت مردم است
!... مبادا آنچه را انجام داده اي بزرگ بشماري یا مردم را وعده اي داده سپس خلـف وعـده نمـایی   «

مردم را برمی انگیزد که خداي بزرگ فرمود دشمنی بزرگ نسبت  ل کردن خشم خدا وخالف عم
  ). 419، ص 53نامه(» به خدا آن است که بگویید و عمل نکنید

در نظام حکومتی اسالم، مردم و حاکم نسـبت   :ـ تأکید بر حقوق متقابل مردم و حاکمان  3ـ   4
. م فقط حکومت کنـد و مـردم فقـط اطاعـت    به یکدیگر حقوق متقابل دارند و چنین نیست که حاک

اگر این نکته بخوبی براي زمامدار و مردم تبیین شود، قدرت حاکمان به خودي خود تحت ضـابطه  
  .قرار می گیرد و نیازي به اعمال مسائل جانبی براي این کار نخواهد بود

بر شما و شما را بـر  اي مردم مرا «: امام علی علیه السالم در این مورد خطاب به مردم می فرماید 
حق شما بر من آن است که از خیرخواهی شما دریغ نورزم و بیت المال . من حقی واجب شده است

را میان شما عادالنه تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تا بی سواد و نـادان نباشـید و شـما را تربیـت     
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ه بیعت من وفادار باشـید و در  کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید و اما حق من بر شما این است که ب
هرگاه شـما را خوانـدم اجابـت کنیـد و فرمـان دادم اطاعـت       . آشکار و نهان برایم خیرخواهی کنید

  ). 2، پ61، ص 34خطبه (نمایید 
مردم و بویژه دانشمندان باید در تصـمیم گیریهـا و    :ـ مشارکت مردم در تعیین سرنوشت  4ـ   4

جالس مشاوره، قانونگذاري و انتخابات، نمودهایی از دخالت وجود م. سیاستگذاریها مشارکت کنند
امام علی علیه السالم در خصوص رعایت این حقـوق مـردم بـه    . مردم در سرنوشت کشورشان است

مبادا بگویی که به من فرمان داده اند و من اکنون فرمان می دهم ! اي مالک«: فرمایندمالک اشتر می
گر چنین بگویی چنین چیزي باعث تباهی شخصیت در دین و زوال و باید از من پیروي شود؛ زیرا ا

: امام علی علیه السالم در مورد سهیم شدن مردم در سرنوشت خودشان مـی فرمایـد  . حکومت است
هرکس که تنها به رأي خود اتکا کند نابود است و هرکس کـه دیگـران را بـه رایزنـی بخوانـد در      «

  ). 475 ، ص161حکمت (عقل ایشان سهیم شده است 
اعمال نظارت در هرکاري باعث می شود که انجام دهنده  :ـ تأکید بر حق اعمال نظارت  5ـ   4

آن خود را همواره در حال مراقبت ببیند و نهایت سعی و دقت را در درست انجام دادن آن کـار از  
  . خود نشان دهد

را به نحو بسیار مطلـوب و   کارامام علی علیه السالم در اعمال نظارت بسیار مصر بود و خود این
در این رابطه امام در خصـوص کـارگزاران و عمـال حکومـت بـه      . به شکل عادالنه انجام می دادند

اعمال آنها را زیر نظـر بگیـر و نـاظرانی از افـراد صـادق و وفـادار بـر آنهـا         «: مالک اشتر می فرمایند
» ایـت امانـت و مـدارا بـا مـردم مـی کنـد       بگمار؛ زیرا مراقبت پنهانی از اعمالشان آنها را وادار به رع

  ). 7، پ411، ص161حکمت (
برخورد محبت آمیز با مردم و احترام به آنها باعث  :ـ حق برخورداري از احترام و محبت 6ـ  4

نزدیکی حاکم و مردم بر یکدیگر می شود؛ به همین دلیل امام علی علیه السالم در این خصوص بـه  
 مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و«: کهمالک اشتر توصیه فرموده اند 

  ). 4، پ403، ص 53نامه (» مهربان باش
در جلب خشنودي مردم گسترده ترین «: در ادامه همین نامه، امام علیه السالم تأکید می کنند که

خشـنودي   باش که همانا خشم عمومی مردم، خشنودي خواص را از بین می برد اما خشم خواص را
  ). 3، پ405، ص 53نامه (» همگان بی اثر کند
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  ـ تأکید بر مسئولیت حاکمان در برابر مردم  7ـ  4
امام علی علیه السالم به کارگزارانش دستور می دهد که در صورت اشتباه باید به جبران مافات 

ن زمینه ایشان به بپردازند و از این بابت غرور به خرج ندهند و تاوان عمل خود را پس دهند در همی
اگر به خطا خـون کسـی ریختـی یـا تازیانـه یـا شمشـیر یـا دسـتت دچـار           «: مالک اشتر فرموده است

  . تندروي شد مبادا غرور قدرت، تو را از پرداخت خونبها به بازماندگان مقتول باز دارد
و  حفـظ اسـرار مـردم باعـث اعتمـاد مـردم بـه کـارگزاران         :ـ تأکید بر حفظ اسرار مردم  8ـ   4

امـام علـی علیـه    . حکومت می شود؛ از این رو کارگزاران باید در حفـظ اسـرار مـردم کوشـا باشـند     
مردم عیوبی دارند که رهبر امت در پنهان داشـتن آنهـا از   «: السالم در این مورد به مالک می فرمایند

  ). 3، پ405، ص 53نامه (» همه سزاوارتر است
سـو  بـا حضـور رهبـران در میـان مـردم از یـک       :مردمـ توصیه به حضور رهبران در میان   9ـ   4

رهبران از مشکالت مردم و نوع زندگانی و نیاز آنها آگاه می شوند و از سوي دیگر مردم احسـاس  
امـام  . کنند که حکومت از آن خودشان است و بین آنها و حکومت مانع و رادعی وجـود نـدارد  می

هیچ گاه خود را فراوان از مردم پنهان مدار کـه  «: علیه السالم در این مورد به مالک اشتر می فرمایند
نهـان شـدن از   . پنهان بودن رهبران نمونه اي از تنگ خـویی و کـم اطالعـی در امـور جامعـه اسـت      

  ).  2، پ417، ص 53نامه (» رعیت، زمامداران را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده است، باز می دارد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1392 بهار، 18 ، دوره جدید، شماره21سال   پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی/  90

  .ـ عدالت، عوامل و مصدقهاي آن 4جدول 
  زمینه ها/ مصداقها  عوامل  محور

  حقوق شهروندي

  475، ص 164حکمت   تذکر به حفظ شأن و جایگاه انسانی
  419، ص 53نامه   تذکر در عمل به وعده

  2، پ61، ص 34خطبه   تأکید بر حقوق متقابل مردم و حاکمان

  1، پ405، ص 53نامه   مشارکت مردم در تعیین سرنوشت
  475، ص 161حکمت 

  7، پ411همان، ص   تأکید بر حق اعمال نظارت

  4، پ403، ص 53نامه   حق برخورداري از احترام و محبت
  3، پ405همان، ص 

  2، پ405، ص 53نامه   مسئولیت حاکمان در برابر مردمتأکید بر 
  1، پ405، ص 53نامه   تأکید بر حفظ اسرار مردم

  2، پ417، ص 53نامه   توصیه به حضور رهبران در میان مردم
  

   يریگ جهیبحث و نت
 تیـ ترب ییاسـت و طبعـاً هـدف غـا     یقرب الهـ  يدر اسالم، پرورش عبد صالح برا تیترب تیغا
  .به کمال است دنیو رس یقرب اله یعنی یاسالم تیترب ییهم همان مقصد نها یمدن

 یپژوهش به آنها اشاره شد در عصـر امـام علـ    نیکه در ا یمدن تیمحورها و عوامل ترب اگرچه
و اصـالت آنهـا و    تیـ جامع لیمطرح شده اما به دل یآن روز جامعه اسالم تیدر موقعو السالم  هیعل
  .ردیمورد استفاده قرار گ اریتواند بس یکشور ما م رد ژهیدر همه دورانها بو دارد شهیر یدر وح نکهیا

تواننـد بـا الگـو قـرار دادن      یجامعه مـ  یتیترب و یآموزش يدستگاه ها یتیترب انیمسئوالن و مرب 
خود را در  يدیبشر، نقش کل تیهدا يمبنا نیالسالم به عنوان برتر هیعل یامام  عل یتیترب يمحورها

  . کنند فایاقشار مختلف جامعه به نحو اَحسن ا تیترب
 نما،یس ات،ینشر ما،یچون صدا و س یارتباط جمع يرسانه ها یبرخ یبر مؤسسات آموزش عالوه
 زیـ حاضـر در جامعـه ن   یو سرگرم یکمک آموزش ،یآموزش يکنندگان انواع برنامه ها هیتئاتر و ته

بشـر   نینو یاز زندگ یینمونه ها يدر قالب ها ادشدهیاز محورها و عوامل  يریالزم است با بهره گ
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السـالم   هیـ عل یامام عل رهیمطلوب از نص س يرفتارها یو رشد و تعال ینید تیترب جیبه ترو يوزامر
  . همت گمارند

 یگرفت که دستگاه آموزش و پرورش، که متول جهیتوان نت یپژوهش م نیمجموع مباحث ا از
 یبه جامعه مطلوب و اسـالم  دنیعوامل و رس نیشدن ا یاتیعمل يدر جامعه است برا تیو ترب میتعل
در نوشـتن   یکـه نقـش اساسـ    يو افـراد  یدرسـ  يو سـازمان کتابهـا   يحوزه ستاد زانیبرنامه ر دیبا

در تمام رشته ها ) دوره اول و دوم( رستانیرا در دوره دب یدارند، تالش کنند تا درس یسدر يکتابها
  .اموزندیرا عمال ب یمدن تیبگنجاند تا دانش آموزان عوامل ترب
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