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 عوامل مؤثر در تربیت فردی و اجتماعی جوانان

 (البالغه در نهج( ع)با تکیه بر فرمایشات امام علی)

 نسرین بیرانوند

 آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی  دانش 

 خانلو  اظمکناصر 

 استادیار دانشگاه پیام نور همدان

  زاده عاطفه عبداهلل

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور همدان 

 چکیده

تربیت جوان، چیزی نیست که در خأل به تنهایی صورت گیرد یا فقط تحت آموزش رسمی باشد بلکه حاصل تمامی نیروهای مادی و 

یر ابعاد شخصیت است، الزم است هر تربیت بعد فردی و اجتماعی جوانان در عین حال که وابسته به تربیت سا. معنوی محیط اوست

ی زندگی است بر ها هاین مقاله با عنوان که خود بزرگترین منبع برای تربیت در همۀ زمین .کدام خود به تنهایی مد نظر قرار گیرند

دینی  که در آن است که این عوامل مؤثر را برشمرده و نقش آنها را در تربیت فردی و اجتماعی با توجه به کالم گهر بار بزرگان 

را از ( فردی و اجتماعی)است مورد کنکاش قرار دهد و در آخر نقش و تأثیر و رابطه متقابل این دو تربیت ( ع)رأس آنها امام علی

 .تبیین نماید( ع)دیدگاه امام علی

 .، فرد، اجتماع(ع)تربیت، جوان، نهج البالغه، امام علی: ها کلیدواژه

 مقدمه

 دو چیز است که قدر و قیمتشان را( 2ج113غررالحکم،)« الشُبابِ وّ العافیه: ف فّضلِها اِال مِن فّقّد هُماال یّعرُشِیئّتانّ »(: ع)ال علی ق

 .شناسند مگر کسی که آن را دو را از دست داده باشند، یکی جوانی و دیگری تندرستی و عافیت است نمی

ها، یعنی سالمتی و عافیت ترین نعمتهی است که در کنار بزرگالبزرگ های  از این حدیث شریف برمی آید که جوانی یکی از نعمت

العاده دوران جوانی است که انسان هر قدر هم انش نشان دهنده ارزش و اهمیت فوقآمده است و اشاره به شناخت قدر آن بعد از فقد

. از این، از ایام جوانی بهره برده باشدتوانسته بیش  می از جوانیش استفاده مفید کرده باشد، پس از فقدان آن پی خواهد برد که

 .کند می ترین مرحله عمر خود را سپریفرد به هنگام جوانی در واقع حساسبنابراین هر 

این مرحله دوران سرور و شادی، قدرت و قوت، نشاط و امید، کار و تالش و شور و هیجان است تربیت صحیح جوانان سبب هدایت و 

بیت در از دید محقق زمان و نوع تر. تر به هدف خلقت الهی خواهد شددر راه رسیدن هر چه سریعراهنمایی این همه توانمندی 

برخوردار است، چرا که اگر تربیت صحیح و اصولی هم به کار گرفته شود؛ ولی در زمان الزم ای  هالعاددوران جوانی از اهمیت فوق

جوان هدر رفته و قوه آنان فعلیت نیابد و حتی در اثر های  بسا توانایی بار نخواهد آورد و چهه صورت نگرفته باشد نتیجه مطلوبی ب

 .جبران ناپذیری شودهای  بالقوه آنان سبب تخریب و ویرانیهای  تربیت ناقص یا عدم تربیت توانایی

بعی رجوع کنیم که دارد که برای تعلیم و تربیت این نسل به منا می اهمیت و ارزش تربیت انسان و به خصوص جوانان، ما را بر آن

رسد یکی از معتبرترین منابع برای طراحی نظام تربیتی صحیح، کلمات و  می بر این اساس به نظر. امکان تردید و شک در آنها نباشد

است هم او که وصی رسول خدا و محب رب بر خالیق و اسم اعظم خداوند ( ع)و در رأس ایشان علی ( ع)معصومین ۀ سیره ائم

ما پرورش یافته و ( 9،342:4951دشتی)« اسُ بّعد صِنائع لّنّانا وّ النِفّانِا صنائع ربّ»: فرماید می ود در نهج البالغهخوانده شده و خ

تواند مفسر کتاب خدا باشد؟ اوست  می و چه کسی جز آن حضرت. تربیت شده پروردگار خویش هستیم و مردم تربیت شده مایند

-اش در نهجاست لذا کالم او و سخنان حکیمانه( ص)اسبق به ایمان و اقرب به پیامبر اکرمنبوی و ة که اعلم به وحی و سنت و سیر

 .قدری در جهت طرح مسائل تربیتی انسان و خصوصاٌ جوانان باشدتواند منبع گران می البالغه

                                                           
3
،چاپاولاست(عج)،انتشاراتامامالمنتظر1381تمامیمطالباخذشدهازنهجالبالغه،ازکتابنهجالبالغهترجمهدمحمدشتی،
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 تحقیقة پیشین

اسالمی این نتیجه دست داد، که گرچه  به عمل آمده در آثار و تحقیقات انجام شده در زمینه تعلیم و تربیتهای  در پی بررسی

اند یا به صورت کلی به موضوع پرداختههتحقیق جامع و کاملی در رابطه با موضوع تحقیق انجام نگرفته است اما تحقیقاتی که ب

 : شود می اند موجودند، که  به بعضی از آنها اشارهجزیی از اجزای موضوع اشاره داشته

نیز معروف است که حاوی « المعجم المفهرس دشتی» البالغه به نسخه، این نسخه از نهج«البالغهترجمه نهج » محمد،، دشتی( 4

ن یروزتر گفتار موالی متقیان را تبیتر و بهتر و بهتخصصی است و توانسته هر چه واقعیجدیدترین اطالعات علمی و تخصصی و فوق 

 .کند

 91، این کتاب در دو جلد حاوی 4966نشر معارف اسالمی، هیئتتهران،  ،«جوان از نظر عقل و احساسات» فلسفی، محمد تقی،( 2

ت، عواطف و تمایالت سخنرانی خطیب نامی و دانشمند معاصر مرحوم محمد تقی فلسفی است که در آن ارزش جوانی، احساسا

رآن و معصومین و دانشمندان گیری شخصیت آنان را به صورتی شیوا و قابل فهم برای همه آحاد جامعه از دیدگاه قجوانان و شکل

 .معاصر بررسی کرده است

این اثر در دو . ، نوبت دوم4951حوزه علمیه قم، ، قم، دفتر تبلیغات اسالمی،«تعلیم و تربیت در نهج البالغه»زهادت، عبدالمجید،( 9

 .صفحه تألیف گردیده است 213بخش با عناوین، تعلیم و تربیت در 

 4931، تهران، چاپ سپهر، نوبت دوم، «در نهج البالغه سیری» مطهری، استاد مرتضی،( 1

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ، اراک پایان(ع)اه امیر المومنینبررسی تحلیلی اهداف تعلیم و تربیت از دیدگ» عطاری، علیرضا،( 3

 4961آزاد اسالمی،

-انشگاه شهید چمران، دانشکده روانه کارشناسی ارشد، دنامپایان ، اهواز،«تربیت اجتماعی در نهج البالغه»تابع الحجت، جاسم، (: 6

 4965شناسی،

 4963، تهران، انتشارات دریا، چاپ اول، پائیز،«موانع و مقتضیات نهج البالغه» دلشاد تهرانی، مصطفی،( 6

 مسئلهبیان 

ر اخالق و تنگاتنگ دارد و دی علمی ارتباط ها هترین مباحث علوم انسانی است، که با بیشتر رشتتربیت یکی از بنیادی مسئله

ی اساسی و زمانی به عنوان نتیجه و رهاورد مباحث ارزشمند انسانی مورد ها هسازی، گامی به عنوان پایسازندگی، خودسازی و جامعه

ربیت ت مسئلهی مختلف زندگی خود به ها هبدیهی است که سعادت فرد و جامعه، ترقی و تکامل انسان در زمین. گیرد می ارزیابی قرار

 .ها همگی به تربیت وابستگی دارندها و شقاوتها و فسادها، سعادتها، صالحسامانهها و نابطوری که سامانهشود و ب می مربوط

بر این اساس مسائل تربیتی جوانان از جمله مسائلی است که در تمامی جوامع بشری، ذهن دانشمندان و صاحب نظران تعلیم و 

و از دیر باز تا کنون در جوامع و محافل علمی و در کتب و تألیفات تربیتی آنرا از زوایای . داشته استتربیت را به خود معطوف 

نیز به طور پراکنده در این زمینه سخن به میان رفته ( ع)المومنینقرار داده اند، و از دیدگاه امیرمختلفی مورد بررسی و ارزیابی 

گذشت تا کنون پیرامون موضوع تحقیق، پژوهش جامع و کاملی به طور اختصاصی  تحقیقۀ ولی با توجه به آنچه در  پیشین. است

 .صورت نگرفته است

 اهداف تحقیق

در دیگر کتب درجه اول ( ع)در این مقاله هدف آن است که با مراجعه به کتاب شریف و گرانسنگ نهج البالغه و کالم حضرت علی

فردی و اجتماعی جوانان که  ترین عوامل موثر بر تربیتترین و مهمشاخصهای آن حضرت را در خصوص اهل تشیع و تسنن دیدگاه

استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و در آخر بحث به  پذیری و تشکیل شخصیت انسان است،ترین دوران تربیتمناسب

کارگیری عوامل موثر بر تربیت ه وانان با بتا ج. ارتباط و تأثیر متقابل دو قطب اساسی تربیت یعنی تربیت فردی و اجتماعی بپردازیم

در تربیت جوانان مهم . باشد، و آن چیزی جز قرب و رضای الهی نیست می و توجه دائم به هدف غایی تربیت که همانا خلقت انسان

تر است چرا آسان آن است که جوان راه رسیدن به هدف نهایی را بداند و در آن راه قرار گیرد و گرنه استمرار در مسیر حقیقت کاری

 .که حرکت در این راه خود لذت آفرین و مشوق تالش و سعی بیشتر جوانان خواهد شد
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 و اصطالحات ها هتعریف واژ

 در این ریشه معنای زیادت و فزونی اخذ گردیده و در مشتقات مختلف آن. و باب تفعیل است( ربو)واژه تربیت از ریشه »: تربیت

 (ربو)شود زیرا نسبت به سطح زمین برآورده است نفس زدن را  می گفته( ربوه)مثالٌ به تپه . ی بازیافتتوان این معنی را به نوع می

بنابراین واژه تربیت با توجه به ریشه آن به معنی فراهم آوردن موجبات فزونی . گویند به سبب این که موجب برآمدن سینه است می

شود،  می رود اما عالوه بر این تربیت به معنای تهذیب نفس نیز استعمال می کارطفل به ۀ و پرورش است و از این رو به معنی تغذی

گویا در این استعمال، نظر بر آن بوده است که تهذیب اخالقی، مایع فزونی . که به معنی زودون خصوصیات ناپسند اخالقی است

 (13:4965ی، باقر)« توان تهذیب را تربیت دانست می مقام و منزلت معنوی است و از این حیث

شناخت خدا به عنوان رب یگانه انسان و جهان و برگزیدن »شود چنین تعریف کرد  می توان آنچه را اصطالحاٌ تربیت اسالمی گفتهمی

 (39همان،)« او به عنوان رب خویش و تن دادن به ربوبیت او تن زدن از ربوبیت غیر

ء ای درونی را که بالقوه در یک شیاز پرورش دادن، یعنی استعداده تربیت عبارت است» :گوید می استاد مطهری در تعریف تربیت

« ء باشدعنی تابع و پیرو سرشت و طبیعت شیتربیت باید تابع و پیرو  فطرت ی. موجود است به فعلیت درآوردن و پروردن

دبر وَ المُربی وَ القَیم وَ کَ وَ سَید و المِهّ عَلَی المالِطلق فِی الغُاّلرّب یِ»: گوید می راغب اصفهانی در تعریف تربیت( 36:4965مطهری،)

 .شود بر مالک، سید، مربی و سرپرست و نعمت بخش می در لغت عرب کلمه رب اطالق( 451راغب اصفهانی،)« نعمالمِ

ن تربیت در اصطالح هر مکتبی از دیدگاهی است که آن مکتب نسبت به انسان دارد یا قائم به هدف و غرضی است که مورد نظر آ»

به فعلیت رساندن قوای انسان و استعدادهای  :های اسالمی تربیت عبارت است ازباشد و از دیدگاه اسالم و با توجه به هدف می مکتب

او و ایجاد تعادل و هماهنگی در آنها در جهت رسیدن به کمال مطلوب او یعنی قرب خدا به عبارت دیگر تربیت متخلق شدن به 

 (41:4963تعلیم و تربیت اسالمی،.)آداب اهلل است اطالق الهی و مودب شدن به

. اندذکر کرده 26-45شد که سنین آن را به اهمیت دوران جوانی نباای  هاجتماعی حیات شاید هیچ مرحل -در بعد سیاسی : جوان

د و روایات و مذاق اسالمی اند ولی ما بر اساس اسنادانسته 25آن را ای  هو عد 21شناسان پایان سن جوانی را از روانای  هالبته عد

 (21:4966قائمی،.)دانیم می سالگی 26آن، پایان جوانی را همان 

 طور کلی فرهنگ جامعه خودها، قواعد و روابط و بهافراد از طریق آن به یادگیری نقشفراگردی است که » :اجتماعی تربیت

 (24:4965عالقه بند،) «پردازند می

یی از شخصیت آدمی است که مربوط به زندگی او در میان جامعه است تا از این طریق به ها هنبپرورش ج: مقصود از تربیت اجتماعی

نه و با عشق برای عمل کیشان و هم مسلکان خود شناسد و آگاهانوعان و همد را نسبت به دیگر همبهترین شکل حقوق و وظایف خو

 (443:4966حاجی ده آبادی،.)ها اقدام کندبه مسئولیت

گونه گردد که در راه خدا رسانیم که الیق مقام خلیفه الهی باشد و آنای  هبررسی ابعاد وجودی انسان تا او را به درج»: یفرد تربیت

در واقع تربیت فردی عبارت است از به فعلیت رساندن تمام قوا و استعدادهای فطری و ذاتی فرد، در ( 42:4965قائمی،)« تالش کند

 .جهت هدف خلقت الهی

فردی و های  فعالیتۀ کند و به کلی می ها، هنجارها و رفتارهاست که شیوه زندگی انسان را معیناز ارزشای  همجموع»: فرهنگ

 (9شماره4966:ملکی،)« دهد می جمعی او اهمیت

 :عوامل موثر بر تربیت فردی

 سبهمراقبه و محا( تقویت اراده   ه( تفکر  و( آزادی  س( محبت  د( یاد خدا  ج( ایمان  ب( الف

 عوامل موثر بر تربیت اجتماعی

 کار( ورزش   د( دوستان و همساالن   ج( خانواده   ب( الف

 (ع)عوامل موثر بر تربیت فردی از دیدگاه نهج البالغه و کالم مولی علی -4
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ن عوامل از عواملی که در تربیت انسان تأثیر گذار هستند، متعددند و شدت و حدت متفاوتی دارند و پرداختن به خیل کثیر ای

در نهج البالغه و دیگر کتب معتبر ( ع)حوصله این مقاله تحقیقاتی خارج است لذا محقق سعی دارد با مراجعه به نظریات مولی علی 

تربیت فردی جوانان در صورتی مفید خواهد بود و در واقع . به بعضی از مهمترین عوامل موثر بر رشد و تعالی فردیت جوانان بپردازد

های درونی خود را سیدن به هدف نهایی قرار خواهد گرفت که جوان گام اول را خود برداشته و استعدادها و توانمندیدر مسیر ر

بینانه به خود بنگرد بر این اساس به عوامل درونی موثر بر تربیت فردی جوانان در این سازد و به خود اعتماد کرده، واقعآشکار 

 .پردازیم می پژوهش

باشد همان ایمان  می ترین عامل تربیت که بال متوازن پرواز و سعود انسان به سمت هدف غایی خلقت است ایمانمهم :ایمان( الف

در تعلیم و تربیت جوانان اگر به موازات علم به عامل ایمان نیز توجه کافی . گرداند می نمایاند و هدایت را ممکن می است که جهت را

نخواهیم داشت .... کار، تجاوزگر، دزد و جانی وده افراد بزهوانان پرداخته شود نه تنها در آینشود و به تقویت هر چه بیشتر آن در ج

بلکه به همان میزان افراد تحصیل کرده و آگاه در اجتماع خواهیم داشت که همت و تالش آنان رشد و ترقی اجتماع را تضمین 

 .اما مومن را ایمانش حفظ کرده است( 342:25نامه نهج البالغه،)« اَما المُومِنُ فّیمُّنعه اهلّل بِایمانّهُ» .خواهد نمود

در فراز دیگری از نهج البالغه در خصوص نعمت بزرگ ایمان که خداوند به انسان ارزانی داشته، که الزم ( ع)مولی امیر المومنین

های شما از ترس آب شود، واز لر دخدا سوگند اگهب»: فرمایند می است جوانان در کسب و تقویت آن هر چه بیشتر بکوشند چنین

توانید در اطاعت از  می هایتان با شدت شوق به خدا یا ترس از او خون جاری شود و اگر تا پایان دنیا زنده باشید و تا آنجا کهچشم

 (413:32نهج البالغه،خطبه)« خصوص نعمت ایمان ناچیز استهبزرگ پروردگار، بهای  فرمان حق بکوشید، در برابر نعمت

 دارد چرا که بصیرت و هشیاری که از آن نصیب انسانیاد خدا عامل دیگری است که انسان را در راه راست نگه می  :یاد خدا( ب

خلوت نماید اگر در  می شود او را از سقوط در ورطه گمراهی و هالکت نجات داده و در راه رسیدن به اهداف غایی و نهایی یاری می

ی ها هترین فرصت برای جوانان پیش خواهد آمد تا بر علم و دانش و معرفت خود بیفزاید و بهراسبیاد خداوند حاکم باشد من

ی شیطانی که بر آنها حاکم شود ها ههای جوانان وجود نداشته باشد چه وسوسبسیاری از عمر خود ببرند اما اگر یاد خداوند در خلوت

گردد، بلکه گاهی غیر ممکن خواهد بود، با یاد خداست که نیتها  می یار دشوارو منشأ انحرافات بزرگ گردد، که نه تنها جبران آن بس

صدها و ...... گردند و عمل انسان از جمله مطالعه، بحث، تحقیق، تفریح و استراحت و می یابند و کارهای ناچیز، ارزشمند می پاالیش

دهند  می اجری عظیم برای اهل ذکر را ة دانند و وعد می ین ذکریاد خدا را بهتر( ع)امام علی . کنند می بلکه هزاران برابر ارزش پیدا

با (66:22نهج البالغه،خطبه)«دوا فی ذکُّر اهللِّ فانِّه احسُن الذِّکر و ارغبِّوا فیُها وَعد المِّتقین فِان وعِّده اصُّدق الُوعَضافیِ»: فرمایند می و

 .ستها ها وعده دادند آرزو کنید و همانا وعده خدا راست ترین وعدیاد خدا باشید که نیکوترین ذکر است و آنچه پرهیزگاران ر

میل و رغبتی در درون آدمی او را به کسی یا چیزی که . نماید می است که محب را به  محبوب وصلای  همحبت رشت :محبت( ج

 تراشد رشته محبت قویتری برخوردار بطوری که هر چه قدر محبوب از درجه کمال بیشهکند ب می موافق طبع اوست متمایل

 شدیدترین محبت، محبتی است که نسبت به خداوند باشد عامل محبت. کند می شود و محبت بیشتر خود را بدان مشغول می

تواند در تربیت جوانان چنان تأثیری داشته باشد که کسب صفات نیکوی انسانی در حداقل فرصت امکان پذیر باشد خداوند  می

دی عشق و محبت ذاتی سیر به سوی کمال خود را ایجاد کرده است، بر جوانان است که عشق و محبت متعال در سرشت هر موجو

عامل محبت را ( ع)امام علی . باید مربیان در این جهت توجه بیشتری بخرج دهند می کمال یابی را در خود پرورش دهند و

دوستی کردن نیمی از ( 635:412نهج البالغه،حکمت)«دُ نِصفُ العَقلِالتّوَدُ»: فرمایند می دانند و می موثرترین عامل تربیت خردمندانه

 .خردمندی است

اَسعَدَ الناسُ »: فرمایند می (ع)ترین عامل برای اصالح جوانان و اتصاف آنان به کماالت است چنانکه امام علی محبت اولیای خدا مهم

فِی دار المَقامَه  ک مِنا و هوِل لَما بِها الِیه نَربَنا وَ اِنتَهی فَما عَنهُ نهَینا، فَذالِبنا وّ عمُلهُ بِنا وَاِخالص حَّمِن عَرَف فَضلناهُ وَ تَقَرب الیِ الّ

ترین مردمان کسی است که برتری مرتبت ما را بشناسد و به وسیله ما به خدا تقرب جوید و نیک بخت( 264:2غررالحکم،ج)« عَنامَ

ایم باز ایستد، پس چنین کسی از نهی کرده ایم عمل کند، و از آنچه او رااو را فراخواندهسازد، و بدانچه  محبت ما را در خود خالص
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کند و  می روح را آباد. کند می زداید و اراده و همت را تقویت می عشق و محبت صفات رذیله را. آخرت همراه ماستۀ ماست و در خان

 .کند می تحول و حرکت ایجاد

انسانی در یک فضای آزاد فکری های  موثر بر تربیت فردی جوانان آزادی است استعدادها و توانمندییکی دیگر از عوامل : آزادی( د

 آزادی در واقع رهایی از هر قید و شرطی است که مانع ظهور استعدادهای ذاتی انسان. کنند می و ارادی امکان بروز و ظهور پیدا

طلبد یک نوع آزادی مربوط به غرایز و امیال  می عد دارد دو نوع آزادی را همالزم به یاد آوری است انسان ار آنجایی که دو ب شود می

( ع)ممکن است سوال شود کدام آزادی، آزادی واقعی است؟ امیر المومنین علی. مادی است و نوع دیگر مربوط به ذات انسانی اوست

از دایره آن خارج نیست و خروج از آن در واقع ای  هفرمایند که هیچ آزاد می در جمله کوتاه و پر معنایی در معرفی و بیان آزادی

ی نفسانی را ترک ها هکسی که خواست( 923:4962محمدی ری شهری،)«مّن تّرِکّ الشّهوات کانّ حُراٌ».رقیت و بندگی است نه آزادی

 .کند، آزاد است

ارضای، رشد و شکوفایی غرایزی  ة، نوعی آزادی مشروط است مشروط به اینکه حرکت؛ نحو(ی و فطریاستعداد)آزادی نوع اول 

با حقیقت و ذات انسانی، هماهنگی و ... ..برتری طلبی، غضب، استعداد جنسی، ثروت خواهی، منفعت طلبی، استعداد علمی و: مانند

ۀ ولی آزادی نوع دوم که مربوط به ذات انسانی اوست عبارت است از آن آزادی که برای رشد و توسع. سازگاری داشته باشد

کند، هیچ مانعی وجود نداشته باشد و انسان بتواند با فراغ  می بعد انسانی که او را به قرب الهی دعوتهای  دادها و توانمندیاستع

مّن قامّ »: فرماید می حقیقت آزادی را چنین تبیین( ع)المومنین علی آزاد مرد جهان امیر. لی حرکت کندخاطر در جهت اهداف عا

 .آن کسی که به شرایط بندگی تن دهد سزاوار آزادی است( 3ج949غررالحکم،)« لعِتقبِشّراط العُّبودیه اهّل ا

ی راستین و اصلی ها هاند و خواستنیازها و غرایز تنها اکتفا نکردهبا این وصف جوانان که از اوج پاکی برخوردار هستند و هنوز به رفع 

کنند، الزم است این  می ، زیبایی و جاودانگی مطلق را طلبانسان را چون وصال معبود و جمال او، علم و قدرت، حیات، محبت

آزادی واقعی را از طریق بندگی آن ذات پاک و مطلق خداوند کسب نمایند نه آن آزادی را که دنیای کنونی در پرتو تبلیغات 

 دقت در جامعه جهانیبا . دهند و حتی حق و قدرت انتخاب را از جوانان کسب نموده اند می گسترده به غلط به خورد جوانان

ها و در واقع به نام آزادی انسان. کشاند می ها را به تمسخر گرفته و آنها را به لبه پرتگاه سقوطدنیای معاصر انسان: توان گفت می

ن خویش گردانیده و خود غریزی و شهوانی او را به جای خود انسا.... ناهنجار سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اخالقی وهای  اسیر روش

د مطلق انسان تنها یک راه را برای نجات خویش و کسب آزادی انسان دارد و آن همراه شدن با کسانی است که به وجو. نشانده اند

 (491:4965زاده،امین.)گذارند می اند و طرد پندارهایی است که پیروی از نفس سرکش را پیش رویخداوند متعال پیوند خورده

 خوانند و تنها رضای او را می با کسانی باش که پروردگار خود را صبحگاهان و شبانگاه»: فرماید می طور که خداوند متعالهمان

 (25/کهف)« طلبند می

اطهار و خداوند رهنمون کند ۀ که بتواند آنها را به سوی ائمای  هبر این مبنا جوانان را باید ترغیب کرد که ابتدا به انتخاب الگوی زند

 .ترین ویژگی آنها اخالص در عمل است کاری مشکل نیستاین افراد که مهمبپردازند و راه شناختن 

سال  61تا  61ل تفکر، که در آیات و روایات اسالمی بر آن زیاد تأکید شده است به طوری که یک ساعت آن را معاد: تفکر( س

 حسابه عبادتی فوق عبادات تن ب شود و از طرف دیگر خود می اند، از یک طرف عامل موثر تربیتی محسوبعبادت مطرح نموده

« الفِکرُ مِراهُ صّافِیّهُ»: بیان زیبایی  در این مورد دارند( ع)امیر المومنین علی . کند می آید که ارزش و اهمیت آن را بسی افزون می

 . پاک و شفاف استای  هاندیشه آین( 621:3نهج البالغه، حکمت)

هیچ دانشی همچو )« وّ ال ّعِلمّ کّالتّفّکُر»: فرماید می تفکر را چنین بیانارزش و اهمیت واالی  449وی همچنین در حکمت 

 .اندیشیدن نیست

ایم ایم و هیچ از آن باقی نگذاشتهیم، در واقع تربیت را نابود کردهعامل تفکر در تربیت چنان است که اگر آن را از تربیت حذف کن

ن رسوخ کند عامل مهمی خواهد بود که بینایی و بصیرت جوان را در امور تفکر در صورتی که به شکل یک عادت دائمی در جان جوا

امیر سخن در . دارد می هایی که در پیش رو قرار دارد دورو او را از فرو غلطیدن در هالکت الزم زندگی متعالی، افزایش خواهد داد
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اندیشیدن و تفکر کردن بر بینایی ( 9ج946غررالحکم،)« تبارعُکّ اِستِبصار وّ یُکّسِبُ االتّفّکُرکّ یّفیِدّ»: فرمایند می این خصوص چنین

 .آورد می برایت فراهمای  هافزاید و پند مای می تو

توانند به عواقب کارهای خود آگاهی پیدا کنند و اگر عاقبت کار را خیر و روشن  می جوانان با تفکر و اندیشیدن در کارهای خود

ر عاقبت کار را شر و ظلمانی دیدند از انجام و اقدام به آن منصرف شوند که در این صورت ندامت دیدند به انجام آن اقدام نمایند و اگ

ی تفکر ها هناپذیر خواهد بود باید توجه داشت که زمینبلکه خوشحالی و رضایت فرد اجتنابو پشیمانی را در پی نخواهد داشت 

 .باشد.. ..خلقت، تفکر درباره نفس و تفکر در شناخت خالق جهان وتوانند شامل تفکر در تاریخ، تفکر در عالم  می متفاوتند که

باید  نمی است متعالی کهای  هسازی بپردازد و این وظیفقرار دارد که بیشتر باید به خود از آنجایی که جوان در سنی: تقویت اراده( و

شدت نیازمند هت در چنین کار خطیری بفرسا قهراٌ جوان برای موفقیلت ورزید و کاری است مشکل و طاقتاز آن غفای  هلحظ

 رمز موفقیت را در اراده قوی و خلل ناپذیر( ع)امیر المومنین علی . قوی و استوار است تا خود را به سر منزل مقصود برساندای  هاراد

هر کس تن به ( 651:293ه،حکمتنهج البالغ)« مّن اّطّاعّ التّوّانِیّ ضّیّعّ الحُقُوقّ»: فرمایند می دانند نه در سستی و بی حالی و می

شود در  می در خصوص عاملی که مانع تسلط شیطان بر نفس انسان( ع)مولی امیر المومنین . سستی دهد، حقوق را پایمال کند

یقین  را  به پس آدم ( 96:4نهج البالغه،خطبه)« ه بِوّهنِهِالیّقِینّ بِشّکهِ، وّ العّزیمِ فّبّاعّ» :فرماید می داستان فریب خوردن آدم چنین

 .ی ناپایدار شیطان فروختها هتردید و عزم و اراده استوار را به گفت

. اراده در وجود آدمی بر خالف میل که وابسته به طبیعت انسان است وابسته به عقل است در واقع اراده همان قوه اجرایی عقل است

در خصوص ( ع)مولی الموحدین علی . به گناه کشانده شود اراده قوی مانع از آن  خواهد شد که جوان تحت تأثیر هواهای نفسانی

س حُمِلّ عّلّیها اّهلُهّا، وّ اّلّا وّ اِنّ الّخطّایّا خّیلُ شُمُ»: فرماید می تواند انسان را از آلوده شدن به گناهان مصون بدارد می اراده قوی که

مثل گناهان مثل ( 35:46نهج البالغه،خطبه )« قوی مّطایَا ذُلُل، حُمِلّ علُّیها ّاهُلهّام فِی النّارِ اّالّ و ّانّ التِلعت لُجُمُهّا، فّتُحقّحّمت بِهِخِ

رامی است که اختیارش در دست های  گیرند و مثل تقوا، مثل مرکب می چموشی است که اختیار را از دست سوار خودهای  اسب

 .سوار خود است

ق و وحشتناک پرت کرده و تمام هستی اش را نابود کند آدم ضعیف چطور ممکن است مرکب چموش سوار خود را در یک دره عمی

االراده در واقع به دست خویش اختیار را در کف مرکب ناهموار گذاشته و هر لحظه باید منتظر نابودی خودش باشد بر عکس آدمی 

جوانی از آن جهت  ت اراده در دورانتقوی. که مهار مرکب را در اختیار دارد، با خیال راحت در اندیشه رسیدن به مقصد نهایی است

اند و یا جوان از  بعضی از آنها هیچ اطالعی در جان و دل جوان ریشه ندوانیده نفسانی هنوزهای  العاده است که هواحائز اهمیت فوق

یاغی نشده طور که اسب اگر چموش و ندارد در این صورت حاکمیت و مالکیت جوان بر چنین نفسی کار سهل و آسانی است و همان

توان گفت این اسب رام است چون هنوز  مزه  می در واقع. باشد رام کردنش چندان مشکل نیست و بسا زحمتی هم نداشته باشد

 . پس نفس جوان نیز در ابتدا خود رام است و در اختیار گرفتن آن زیاد مشکل نخواهد بود. چموشی را نچشیده است

بگذاریم تا به نافرمانی خو بگیرد و بعد بخواهیم آن را تحت فرمان درآوریم همان قدر که ولی مشکل آنجاست که نفس را اول آزاد 

بوده مشکل است، مالک شدن انسان بر نفس خود نیز مشکل خواهد بود البته در بحث  نمی ها یارام کردن اسب چموشی که سال

همراه نباشد که مسیر را درست تشخیص دهد، چه بسا « مانای»اراده و عقل اگر با یک نیروی جهت دار به نام : ایمان اشاره شد که

 .راهه کشیده شود و انسان را از هدف نهایی دور کنندمی این نیروها و استعدادها به بینا خواسته در اثر سردرگ

کارهایی  که او را از  این عامل تربیتی عبارت است از آنکه فرد و جوان از خود مراقبت نماید که اوالٌ به انجام :مراقبه و محاسبه (و

سعادت باز میدارد مبادرت نورزد و ثانیاٌ مراقب باشد که به اعمال نیک و خیر اقدام کند و بعد حساب کند که چقدر در پس زدن 

 چقدر زیبا به این( ع)المومنین علیامیر. د خواهد کرد موفق بوده استرذایل اخالقی و چقدر در انجام اعمال خیری که او را سعادتمن

خود را ( 461:34نهج البالغه،خطبه)« حاسِبواوا، وّ حاسّبوا مِن قِبل اِن تِزّنوا اّنفّسکُم مِن قّبلُ اّن تّوازُن» :فرمایند می پردازد و می مسئله

بسنجید قبل از آنکه مورد سنجش قرار گیرید، پیش از آنکه مورد سنجش قرار گیرید، پیش از آنکه حسابتان را برسند به حساب 

 .برسیدخود 
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شود حساب و کتابی در کار خواهد بود و هنگامی که چنین باوری برای انسان ممکن باشد، در دلش  می از این کالم گهر بار معلوم

شود در سنجش بدان  می همیشه یک خوف و نگرانی خواهد بود که نکند خطایی از ما سر زده باشد و نکند تالش و فعالیتی که انجام

 .کند تا کار را به سامان برساند می یم و امید هست که آدمی را وادار به دقت در عملبها داده نشود این ب

مرحله متوالی است که از نظر تعلیم و تربیت اسالمی برای هر کسی در  3این عامل تربیت خود شامل  : مراحل مراقبه و محاسبه

 :تپذیر اسداوم و همیشگی به قرار زیر امکانطول یک شبانه روز به طور م

 (شرط کردن)مشارطه -4

 مراقبه-2

 محاسبه-9

 معاتبه-1

 معاقبه-3

ابتدا با خود شرط و . اگر جوانان به چنین روشی در زندگی خود عادت کنند، در واقع کار تربیت آنان سامان یافته و خودکار شده اند

کنیم  می چه کارهایی را انجام ندهیم، بعد مراقبتکنیم، که چه کاری را به چه نحوی انجام دهیم و  می ریزیکنیم، برنامه می قرار داد

ایم، ایم و چقدر عقب ماندهمان رسیدهکنیم که چقدر به اهداف برنامه می که نکند از برنامه و شرط عقب بمانیم، پس از آن محاسبه

رسد که نفس  می و مالمت کردنشویم، و اگر کاری از پیش نبرده باشیم نوبت به عتاب  می نهیم، و شکر گذار می تحقق اهداف را قدر

 کنیم چرا؟و چرا کوتاهی و قصور؟ پس از آن اگر دیدیم که مالمت کردن اثر نداشت خود را عقوبت و جریمه می را باز خواست

 الغهالبامیر مومنان در فرازی از نهج. یمان را در وقت شرط شده انجام ندادهکنیم مثالٌ حال که فالن مقدار را از تکلیف و درسما می

 .اندر برابر خداوند متعال مراقب خویشد( 421:66البالغه،خطبهنهج)« بهُرّاقّبّ رّ»: فرمایند می

 (ع)عوامل موثر بر تربیت اجتماعی از دیدگاه نهج البالغه و کالم مولی علی  -1

اگر تربیت فردی ناقص انجام برای تربیت اجتماعی ابتدا تربیت فردی الزم است زیرا تربیت فردی مقدم بر تربیت اجتماعی است 

ماند که ما ابتدا  می مانند آن. رود که سبب پیشرفت و تکامل اجتماعی یک جامعه شود نمی شود، هیچ انتظاری از تربیت اجتماعی

با حال  افراد جامعه را واکسینه نکرده باشیم تا جامعه به نوعی بیماری گرفتار شود بعد با تزریق سروم بر پیکر جامعه بخواهیم آن را

در کالم گوهر باری که در ارتباط با تقدم تربیت فردی بر تربیت ( ع)مریض لنگان لنگان به سر منزل مقصود برسانیم مولی علی 

وّ مّن اّحسّنّ ، دُنیاهُ مّن اّصلّحّ سّرِیرتّهُ اّصلّحّ اهللُ عّالنِیّتّهُ، وَ مّن عّمِلّ لِدِینهِ کّفّاه اهللُ اّمرّ» :فرماید می اجتماعی سخنی بسیار زیبا دارد و

کسی که نهان خود را اصالح کند، خدا آشکار او ( 691:129نهج البالغه،حکمت)« الناسِ مّا بیُنه وّ بینِّ فِیمّا بّینه وّ بّینّ اهللِ اّحسّنّ اهللُ

ود و خدا را نیکو گرداند، خدا را نیکو گرداند، و کسی که برای دین خود کار کند، خدا دنیای او را کفایت فرماید، و کسی که میان خ

 .میان او و مردم را اصالح خواهد کرد

باشد و بخش زیادی از  می مندتن با جمعی از همنوعان خود عالقهاز آنجایی که انسان یک موجود اجتماعی است و به زیس

ربیت فردی هم در حد اگر ت: ان گفتتو می صورتی کههنماید، ب نمی استعدادهای انسان جز با حضور در زندگی اجتماعی بروز و ظهور

گرفته باشد ولی فرد در اجتماع حضور پیدا نکند و با دیگران حشر و نشری نداشته باشد این فرد ناقص تربیت شده و  اعال هم صورت

تربیت  پس با توجه به ضرورت و اهمیت تربیت اجتماعی جوانان در این پرسش عوامل موثر بر. حتی باالتر اصالٌ تربیت نشده است

پردازیم الزم به یادآوری است که این عوامل متنوع و متعددند و هر  می (ع)اجتماعی جوانان از دیدگاه مولی الموحدین حضرت علی 

 .پردازیم می ترین این عواملتوانند موضوع یک پژوهش جداگانه قرار گیرند اما فقط به بعضی از مهم می کدام به تنهایی

ترین عاملی است که بر تربیت اجتماعی جوانان تأثیر مثبت و مفید دارد تجربه د خانواده اولین و مهمبدون تردی: خانواده( الف

بشری نمایان گر این است که سالمت، ثبات و پایداری نظام اجتماعی به توانایی و آمادگی جسمی، روحی و فکری افراد آن جامعه 

تقوا، بردباری، و برابری، گذشت، بخشش، ترحم، دلسوزی، . شود می ه گزاردهاساس سالمت افراد ابتدا در محیط خانواد. بستگی دارد

ایثار و گذشت، احساس مسئولیت کردن، مشورت کردن، تعاون و همکاری و تن به ، و شهامت داشتن جرئترعایت حقوق دیگران، 

سفارش کرده است و خانواده اولین نهادی بدان ( ع)جزو عوامل و اصول تربیت اجتماعی است که مولی الموحدین علی .... کار دادن و

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
372 

نشینند  می شوند و کودکان و نوجوانان و جوانان در رفتار اعضای خانواده آنها را به نظاره می است که این عوامل و اصول در آن تجربه

ر زندگی خانوادگی ببینند و چه محیطی مناسب تر و مطمئن تر از خانواده تا جوانان و نوجوانان الگوی عملی و نمونه عینی آنها را د

 .و در عرصه زندگی اجتماعی خویش آنها را به کار بندند

در فرازی از نهج البالغه تأثیر عوامل خانواده را در تربیت شخصیت افرادی که آینده جامعه و اجتماع از آنها ( ع)امیر مومنان علی 

ده ؛ ثِم اهلِ اَلنّجِو ّاالحسّابِ، وّ اهلِ البُیُوتاتِ الصالِحّه، وّ السّوابِقِ الحّسّنهُ ثُم ّالصّق بِذوِی المُروءّ اتِ»: فرمایند می تشکیل خواهد یافت

ی ریشه دار، ها هبا خانواد( 361:39نهج البالغه، نامه)«ماحه؛ فّانّهُم جِماعُ مِنّ الکّرّم، وّ شُعّبُ مِنّ العُرفِالشَجاعَه، و السّخاءِ وّ ّالسُ وّ

خاندانی پارسا، دارای سوابقی نیکو و درخشان که دالور و سلحشور و بخشنده و بلند نظرند، روابط دارای شخصیتی حساب شده، 

 .اندرا در خود گرد آوردهها  یبزرگواری را در خود جمع کرده، و نیکۀ نزدیک برقرار کن آنان هم

نواده باید شروع شود به این معنی که پدر و گونه موال ناظر بر این مطلب است که تربیت فرزندان حتی قبل  از تشکیل خاکالم وحی 

مادر هر کدام در زمان خواستگاری باید دقت داشته باشد که قبل از آنکه همسر مناسب خود را انتخاب کرده باشند در حال انتخاب 

 کند و مادر نیز سعی کند که برای فرزند یا فرزندان خود بهترین مادر را انتخاب می پدر سعی. پدر یا مادر برای فرزند خود هستند

ۀ یی ریشه دار هستند که فضائل اخالقی و اجتماعی و به گفتها هکند برای فرزندان خود بهترین پدر را انتخاب کند چنین خانواد می

نی فرزندا.... کنند اغلب قریب به اتفاق، والدین با فضیلت و سخاوتمند و شجاع و بردبار و می را در خود جمعها  یمولی همه بزرگوار

توان  نمی یی که سرگرم ارضای هواهای نفسانی خود هستند علی القاعدهها هشوند و بر عکس از خانواد می حامل این صفات را صاحب

 .انتظار داشت فرزندانی نیکو داشته باشند

اجتماعی کوچک گذار بر تربیت اجتماعی فرزندان و جوانان است خود یک واحد بر آنکه یکی از عوامل مهم و اثر خانواده عالوه

تواند از طریق مشورت کردن، سپردن  می خانواده. شود می اجتماعی متبلور و متمثلای  هطبیعی است که در آن زندگی نمون

های بلندی را بر مسئولیت و کمک به آنها در انتخاب دوستان مناسب به نوجوانان و جوانان خود در جهت اجتماعی کردن آنان گام

 :پردازیم می شرح مختصری از آنها دارند که در اینجا به

شود والدین باید به شخصیت و عقاید و افکار  می از زمان بلوغ که دوران جوانی و آزادی، فرزندان آغاز: مشورت کردن با فرزندان-4

فرزندان در این سن در . آنان بیش از پیش بها بدهند، او را در امور خانه و خانوانده شریک قرار دهند و از فکر و اندیشه او بهره ببرند

بر . و استعدادهای درونی خود هستندها  یمند به بروز شخصیت و نشان دادن توانایخانواده، بستگان و دوستان، عالقهبین افراد 

والدین است که بستر و زمینه مناسب برای آنان فراهم نمایند تا رشد و شکوفایی متعادل شخصیت آنان امکان پذیر گردد وقتی که 

مومنان کسانی هستند که در کارهایشان با همدیگر ( 95/شورا)« وَ امرَهُم شورا بَینَهُم» :فرماید می رآن کریم در خصوص مشورتدر ق

 .کنند می مشورت

هیچ پشتیبانی همچون مشاوره و ( 696:31حکمت البالغه،نهج)«  ظَهِیرَ کَالمُشَاوَرَةوَ الّ»فرماید  می امیرالمومنین در این راستا

گردد که یکی از عوامل پیشرفت و تعالی اجتماع مسلمانان تأثیر فراوان دارد مشورت کردن است پس  می معلوم. رت نیستمشو

 .فرزندان و جوانان هم که آینده سازان جامعه اسالمی هستند الزم است این آمادگی را در محیط خانواده کسب نمایند

 باشد خانواده می و عوامل تربیت اجتماعی جوانان، سپردن مسئولیت به آنان ها هیکی دیگر از را : سپردن مسئولیت به فرزندان-2

در انجام وظایف اجتماعی را برای جوانان فراهم آورد همان « پذیرش نقش»و « مسئولیت»ی ایفای ها هتواند در این جهت زمین می

خود های  ی از امور را نیز به آنها واگذار کرد تا تواناییخواهی و مشورت با جوانان باید انجام بعضآمده عالوه بر نظر 4ر که در بند طو

ی معقول و فرصت مناسب ها هاظهار وجود کردن و نشان دادن خود در دوران جوانی امری طبیعی است که اگر زمین. را نشان دهند

پیدا خواهد کرد که در این  در خانواده برای جوان فراهم آید تا خود را مطرح کند، و به خود باوری برسد جوان اعتماد به نفس

ی همسال خود را در بیرون ها هکند قرار نخواهد گرفت، بلکه گرو می صورت نه تنها تحت تأثیر عوامل منفی بیرونی که او را تهدید

 .تحت تأثیر افکار و عقاید خود قرار خواهد داد و عاملی خواهد شد برای راهنمایی و هدایت دیگران

 خواند تا حقوقی را که فرزندان بر پدران و مادران خود دارند به آنها بفهمانند چنانکه می صدای بلند فرا مردم را با( ع)امام علی 

لُ عما ولیُته مِن حُسن االدبِ و تعلم اِنَهُ مِنکَ، وَ مُضاف اِلیکَ فِی عاجِلّ الدُنیا بِخیرِهِ وّ شّرّه فّاِنّکّ مسئولدک فُاَما حَقَ وَ»:فرمایند می
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زین بحسن اثر فی عاِّجل مابّ، عّلی ذلِکّ وّ مُعاقب، فاعمُّل فِی امِره عمُّل المتَفسک فِّلَی ربِّه و المِّعونه له طاعتُه فیُّک و فُی نُّالدلِاله ع

حق فرزندت بر ( 252:4962ب،حسین ادی)« اهلله وّ اال قوِّه الِّا بیه والخِّذ منِّم علُّسن القیاُّالدِنیا، المعِّذور الِّی ربهِّ فیها بینِّک و بیُّنه بح

. باشد می تو پدر یا مادر در این است که بدانی فرزند تو از وجود توست و در زندگی دنیا با خیر و شرش مربوط و پیوسته به تو

او نسبت به حسن ادب و راهنمایی او به پروردگارش و کمک به ای  هدار شدت که والیت و سرپرستی او را عهدهبنابراین تو از آن جه

ات را در این راه خوب انجام دهی به ثواب الهی خواهی رسید و گرنه معاقب اگر وظیفه. خدا مسئول خواهی بود را در اطاعتش از

خواهی بود پس در تربیت فرزندت همانند کسانی که در این زندگی دنیا تأثیر نیک بر فرزندشان دارند عمل کن و از قصور در انجام 

قیام کنی از درگاه خدای تعالی پوزش بخواه و خالصه در این راه برای فرزندت از خدای مهربان کمک و نیرو  وظایفی که باید بدانها

 .بگیر که هیچ نیرویی برای خدمت و اطاعت و انجام وظیفه نیست مگر به کمک خدای توانا

جتماعی جوانان جمع گروه همساالن یا ترین عوامل موثر بر تربیت ایکی از مهم :یاری کردن فرزندان در انتخاب دوست مناسب-9

رسد در دوران جوانی هم با گسترش دوستان  و همساالن  می باشد این تأثیر که شدت آن در دوران نوجوانی به اوج خود می دوستان

تاری گروه را بینند، الگوهای رف می جوانان به دلیل اینکه افراد گروه را همدرد و همنوای خویش. کند می همچنان تأثیر خود را حفظ

گیرند البته شدت این گرایش بستگی به میزان ارتباط جوانان با والدین و خانواده خود  می پذیرند و تحت تأثیر آن قرار می به راحتی

نان اگر والدین بتوانند با شناخت نیازهای روحی و روانی آنها ارتباط عاطفی مطلوبی با جوانان و نوجوانان خود برقرار کنند و جوا. دارد

والدین را به عنوان دوست و پشتیبان خود احساس بکنند قطعاٌ از میزان وابستگی بی قید و شرط آنان به گروه کاسته خواهد شد 

گاه به نفع آنان نخواهد بود و امکان هم ندارد که آنها را البته الزم به ذکر است که فعالیت جوانان در گروه اجتناب ناپذیر است و هیچ

 .روه منع کرداز شرکت در گ

 باشد که به سختی می یکی دیگر از عوامل موثر در تربیت اجتماعی جوانان گروه دوستان و همساالن: دوستان و همساالن( ب

اخالق و رفتار گروه . توان اثر آن را کمتر از عامل خانه و خانواده قلمداد نمود و چه بسا به موزات خانواده بر روی جوان تأثیر دارد می

باشد تالشگر، منظم و فعال باشند، و در  می طوری که اگر گروهی که جوان عضو آنهگذارد ب می شدت بر جوان تأثیرهبدوستان 

کارهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی شرکت فعال داشته باشد جوانان عضو این گروه  هر کدام به تنهایی افرادی فعال و اجتماعی 

اجتماعی باشند افراد آن نیز در چنین های  و ناهنجاریها  یکارا فعال در بزهان بی حال و یخواهند بود و بر عکس هم اگر گروه دوست

مّن اِتّخّذّ اّخا مُّن غِیرّ اختیار اّلجاهُ اِالضطرار الِی المُرافِقّه » :فرمایند می (ع)در این خصوص امام علی . مسیری حرکت خواهند کرد

ه و نا آزموده با دیگران پیمان دوستی ببندد ناگزیر به رفاقت و دوستی با اشرار و کسی که نسنجید( 2ج633غررالحکم،)« االشرار

 .دهد می افراد فاسد تن در

پذیرند همان گروه دوستان و رفیقان است که  می پس اولین گروه اجتماعی که نوجوانان و جوانان عضویت آن را با شوق و اشتیاق

ر انتخاب دوست با کسانی رفاقت کنند که همنشینی و انس با آنان سبب خشنودی جوانان باید با دقت و داشتن معیار اصولی د

« و الصِّدیق الشّفیِقهّ و اّعانُّک عّلیّ العّمل فّهُالِّدار باقی مّن دُعاکّ الِّی» :فرمایند می در این خصوص( ع)امام علی . خداوند گردد

 .ه آخرت سفارش کند و در انجام عمل صالح تو را یاری رسانددوست دلسوز کسی است که تو را ب( 912:4962محمدی ری شهری،)

دهد باعث شده که انسان نتواند تنها باشد و در انزوا و بریدگی از جمع زندگی کند دوست  می آرامشی که در جمع به انسان دست

ش روحی و روانی خواهند شود که جوانان با دست یافتن به دوستان هم عقیده و هم فکر به یک آرام می یابی یک نیاز محسوب

( 396:94نهج البالغه، نامه)« وّ رُبّ بّعِید اّقرّبُ مِن قّریِب، وّ قّریبِ اّبعّدُ مِن بّعیِد وّ الغّریبُ مّن لّم یّکُن لّهُ حّبیبُ»(:ع)قال علی . رسید

از هر غریب و نا آشنایی دورتر باشند  و که از خویشاوندان نزدیکتر، و چه بسا نزدیکان و خویشاوندانی که ای  هچه بسا افرا دور افتاد

 .غریب و تنها کسی است که دوست و همدمی نداشته باشد

( 635:412نهج البالغه،حکمت)« اّلتِّودُدُ نِصفُ اّلعّقلِ»:فرمایند می و در فرازی دیگر از نهج البالغه امام در خصوص دوست یابی

مولی ناظر به این حقیقت است که اگر فرد فاقد دوست باشد حتی اگر از این کالم . دوستی و محبت نیمی از عقل و خردمندی است

 علم و دانش کافی برخوردار باشد او را کفایت نخواهد کرد ارزش و تأثیر دوستان بر تربیت اجتماعی جوانان تا آن اندازه است که

 :توان گفت می
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 ستیمن آنکه بگویاام که تو کیااا  تاااو اول بگو با کیااان زیساااتی 

های  شود اگر افراد از ویژگی می گروه دوستان به همان مقدار که سبب آرامش، تربیت اخالقی، رشد اجتماعی و عاطفی فرد 

نیز جوانان را از دوستی ( ع)مولی امیر المومنین علی . آوردند می شخصیتی سالم برخوردار نباشد موجبات گمراهی و سقوط را فراهم

او را های  و زشتیها  یدارند دوست باید آئینه دوست باشد زیبای می ل انسانی به دورند به شدت بر حذربا چنین افرادی که از فضای

در نامه خود به فرزند جوانش امام حسن در خصوص ( ع)یادآور شود به طوری که موجبات رنجش او را فراهم نیاورد امام علی 

از تو جدا گردد تو پیوند دوستی را برقرار کن، اگر روی برگرداند تو چون برادرت »: فرمایند می رعایت حقوق دوستان چقدر زیبا

گیرد تو آسان گیر، و به  می گزیند تو نزدیک شو، و چون سخت می مهربانی کن و چون بخل ورزد تو بخشنده باش هنگامی که دوری

مبادا دستورات یاد شده را با غیر . باشد یم باشی، و او صاحب نعمت تو می هنگام گناهش عذر او را بپذیر و چنان که گویا بنده او

دوستانت انجام دهی، یا با انسان هایی که سزاوار آن نیستند بجا آوری، دشمن دوست خود را دوست مگیر تا با دوست دشمنی 

گواراتر از  شیرین تر از آن ننوشیدم و پایانیای  هنکنی، در پند دادن دوست بکوش خوب باشد یا بد، و خشم را فرو خور که من جرع

 (391:94نهج البالغه،نامه.)آن ندیده ام

بی شک یکی از مسائل اساسی جوانی مرحله انتخاب و گزینش دوستان است جوانان باید توجه داشته باشند که دوستان دوران  

ت دچار خسران و جوانی نقش و اثر مهمی در پایه گذاری شخصیت و خصوصیات اخالقی آنها خواهند داشت لذا برای آنکه از این جه

زیان نشوند باید کمال دقت و توجه را در انتخاب دوستان مبذول دارند تا دوستانی که متصف به خصوصیات اخالقی هستند اختیار 

 .کنند

تواند به تنهایی سایر عوامل موثر بر تربیت  می یکی از کارکردهای همه گروههای مختلف جوانان ورزش است که: ورزش( ج

 جوانان تقویت و نهادینه نماید ورزش عالوه بر آنکه جسم و تن را سالم نگه میدارد و به جوانان اعتماد به نفساجتماعی را در 

ذیری، جمع پورزشی است که روحیه مشارکتهای  در میدان. کند می ی اجتماعی آمادهها هدهد نسل جوان را برای ورود به عرص می

مداری، رقابت سالم توأم با رفاقت، استقامت، تالش برای پیروزی، تقویت اراده، پذیرش پذیری، وحدت، قانونگرایی، تعاون، مسئولیت

گروهی، تا این اندازه بتواند در رشد های  رسد هیچ یک از فعالیت نمی به نظر. گیرد می شکست و تالش برای جبران آن شکل

لدین است تا نوجوانان و جوانان را در ارتباط با شخصیت اجتماعی جوانان تأثیر مثبت و مفید داشته باشد بر این اساس بر وا

ورزشی شرکت های  هایی هدایت کنند که در فعالیتمناسب و مفید هدایت و راهنمایی کنند و جوانان خود را به گروههای  موقعیت

 .ترین اثر را در عدم گرفتار شدن جوانان در دام اعتیاد دارددارند ورزش و فعالیت جسمانی مهم

کند بطوری  می ها به دست دشمنان و سود جویان روز بروز در بین جوانان گسترش بیشتری  پیدااین عامل هالکت انسان متأسفانه

ورزش و تقویت جسم از چنان اهمیتی برخوردار است که مولی الموحدین . که سن مبتالیان طبق آمارهای کنونی رو به کاهش است

خدایا جسم مرا در راه اطاعت و بندگی خودت »:فرماید می خ است در فرازی از دعای کمیل مقتدای پهلوانان و قهرمانان تاری( ع)علی 

 .«قوی گردان

شود عامل کار و شغل فرد  می یکی از عوامل مهم و موثر در تربیت اجتماعی جوانان که شاید کمتر به آن پرداخته شده و: کار(: د

زدیک ضرورتاٌ بدان خواهد پرداخت از جنبه  اجتماعی که به کار نگریسته نة است که یا در حال اشتغال بدان است و یا در آیند

 باشد چرا که فرد از حاصل کار دیگران استفاده می اجتماعیۀ یک وظیفۀ میشود، کار برای هر فردی که عضو اجتماع است بمنزل

ل  دیگران متعهد دانست و در جهت رفع نیاز کند و در غیر این صورت زندگی ممکن نخواهد بود پس باید متقابالٌ خود را در مقاب می

اجتماعی کار و ۀ اما آیا کار از نظر تربیتی هم تأثیر دارد و به عبارت دیگر اگر جنبه و وظیف. جامعه و اعضای آن تالش و کوشش کرد

 یک امر الزمی بود؟الزم برای رفع نیازهای فردی نبود، باز هم از نظر سازندگی و تربیت فردی  و اجتماعی ای  ههمچنین وسیل

. آینده خود را رقم خواهد زد، شغل و کاری است که فرد با آن رد جوان در طول زندگی خود انتخابمهم هر فهای  یکی از انتخاب

باشد و مخصوصاٌ اگر وقتی کسی از شغل خود رضایت داشته باشد و با نگرش  می شغل یکی از عوامل موثر بر کل شخصیت فردی

د تا احساس غرور، شخصیت، و اعتمادی به او دست خواهد داد که او را به یکی از اعضای مفید جامعه تبدیل مثبتی به آن بنگر

 .استواری بر خواهد داشتهای  ناپذیری در جهت توسعه و پیشرفت جامعه و کشور خود گاماهد کرد، که با سعی و تالش خستگیخو
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کنند، با  می س و دقت الزم و کافی را داشته باشند تا شغلی را که انتخابجوانان در انتخاب شغل و کار باید وسوا  :کار مناسب

ها و در واقع کار و شغل میدان عملی است که فرد استعدادها، مهارت. هایشان متناسب باشدستعداد، عالیق، تجربیات، و مهارتا

ادش در خور چه کاری است، با توسعه ضمن کشف خود که توانایی و استعد. اطالعات کسب شده را به مورد اجرا درمی آورد

 .پردازد می خودهای  گسترش استعدادها و توانایی

نهج )« ملول مِنهُعّلّیهِ اّرجّی مِن کثِیر م قّلِیلُ تّدُومُ» :فرمایند می در خصوص اهمیت و ارزش کار کردن( ع)المومنین علی مولی امیر

 .ستوه آیی امیدوار کننده تر استه کار بسیاری که از آن بکار اندکی که ادامه یابد، از ( 636:265البالغه، حکمت

زمانی برای نیایش و عبادت پروردگار و زمانی برای کار و تالش و تأمین : مومن باید شبانه روز خود را به سه دسته تقسیم کند»

نشاید جز آنکه در پی این سه چیز خردمند را . هایی که حالل و مایه زیبایی استو زمانی برای واداشتن نفس به لذتزندگی ۀ هزین

 (621:931حکمت نهج البالغه،)« حرکت کند

 .نیکوکار از کار نیک بهتر  و بد کار از کار بد بدتر است( 691:92نهج البالغه، حکمت)« فّاعِلُ الخّیرِ خّیرُ مِنهُ، وّ فّاعِلُ الشّر شَر مِنهُ»

اساسی است لذا یک برنامه راهنمایی شغلی و تحصیلی مناسب در این دوره  اشتغال در تربیت  اجتماعی  جوانان بسیار مهم و مسئله

و عالئق جوانان آنها را به مسیرهای ویژه هدایت کند این امر در سازگاری اجتماعی افراد در آینده ها  یالزم است تا با شناخت توانای

همه ( 2ج961:4966فلسفی،)«ر  لِما خُلِق لّهُول فّکُل مسیاعِم»: فرمایند می (ص)پیامبر اکرم . فوق العاده حائز اهمیت و ارزش است

 .شما کار و کوشش کنید ولی توجه داشته باشید که هر کس برای کاری که آفریده شده الیق تر است

هر کند که جوان  می گذشته از این میل به استقالل از وابستگی اقتصادی، که به عنوان یکی از نیازهای دوره بلوغ مطرح است ایجاب

 .چه سریعتر به تناسب توانایی اش وابستگی اقتصادی خود را از شخصیت اجتماعی خود موثر بداند

 (ع)تأثیر متقابل تربیت فردی و اجتماعی جوانان بر یکدیگر از دیدگاه نهج البالغه و کالم مولی علی 

عالیق، خواستها، استعدادها، آرزوها، انتظارات از تمایالت، ای  هانسان ضمن آنکه فرد است با تمام خصوصیات فردی، از جمله سلسل

که خود این فردیت حاصل تالش پیگیر و مداوم علیه بعضی از نیروهای محیط خارجی و نیز تمایالت سرکش درون آدمی است ..... و

تنگاتنگ و زندگی برد و این ارتباط  می واقعیت زندگی هر فردی نتیجه و ثمره تالش او در تقابل با اجتماعی است که در آن بسر

نماید که در جهت رشد و تکامل طرف دیگر که خود بدان وابستگی  می آفرین که بیان فرد و اجتماع وجود دارد هر دو را موظف

دنیای پیرامونش های  گوناگون و واقعیتهای  تربیت افراد اجتماع جز با داد و ستد و بودن فرد با محیط. کامل دارد، کوشا باشند

 .اش رشد و توسعه نخواهد یافتو استعدادهای درونیها  یبود و نیز توانایممکن نخواهد 

دهد و او را به یک عضو  می تعامل با اجتماع است که فرد را از عزلت گزینی و خود محوری و اسارت در بند تمایالت منفی نجات

 مسئلهبرد، بر این اساس است که  می ز آن بهرهشود و هم محیط و اجتماعی را که افعالی که هم وظیفه سازندگی  خود را متعهد می

رابطه متقابل فرد و جامعه و سهمی که هر یک از لحاظ اجتماعی، فرهنگی و معنوی و پرورش، شکل دادن و به قالب درآوردن، 

اصالت »فداران توان و نباید گاهی همچو طر نمی .شود می دیگری دارد، در حوزه تعلیم و تربیت از جایگاه ویژه و اساسی برخوردار

« اصالت اجتماع»تنها فرد را در توسعه و ترقی جامعه انسانی موثر دانست و از نقش اجتماع غفلت کرد و یا همچو طرفداران« فرد

تنها اجتماع را در پیشرفت  و تکامل جامعه و موثر و مفید قلمداد کرد و از نقش فرد به عنوان سلولهای زنده تشکیل دهنده پیکر 

 .ت ورزید بلکه اهمیت فرد در سازندگی اجتماعی به همان میزان است که جامعه در سازندگی شخصیت فرد تأثیر دارداجتماع غفل

نهج )« وَ فَرّقَهَا اَجنَاساٌ مُختَلِفَات فِی الحُدُود و ّاالقدر،وَ الغَرائِزِ وَ الَهیَئَاتِ»: فرمایند می (ع)طور که امام علی همان

گوناگون تقسیم و استوار های  هیئتها و ها و قالبداوند موجودات را از نظر حدود، اندازه، غرائز و شکلو خ( 435:34البالغه،خطبه

 .فرمود

 ....شود دارای یک سری از استعدادهای روحی، روانی و جسمی از جمله فکر، هوش، حرکت، تحمل صدمات و می انسان وقتی متولد

ترین عامل اولین و مهم. گیرد می یط مادی، اجتماعی و فرهنگی که طفل را در خودولی چه زود عوامل موثر ناشی از مح. باشد می

دهد و کودک با بزرگتر شدن ارتباط خود  می های اولیه تولدش پرورشخانواده است که فرزند را در برابر آداب و رسوم خود، در سال

 .شود می تری واقعمحیط گسترده دهد و تحت تأثیر می های خارج از خانواده افزایشرا با افراد و گروه
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فرسوده  ۀ این کشمکش فردی و اجتماعی را در جامع( ع)المومنین علی بین فرد و اجتماع مولی امیرهای  در خصوص کش مکش

که کند و بل نمی با این حال خود را جدا از آن فرض. کند و با اینکه با جامعه آن روز را به هیچ وجه قبول ندارد می زمان خود تجربه

عادی و معمولی بر طبق مکتب الهی تحولی گسترده و های  گیرد تا با تالش و مجاهدتی افزون بر توان انسان می اش بر این قراراراده

عظیم  در اجتماع خود ایجاد کند لذا بر جوانان ماست که با تأسی به این امام همام و دیگر معصومین  که همگی بر صراط مستقیم 

ها حضور داشته باشند و در ارتباط با اجتماع و محیط خویش کنش و واکنشی هدفمند و دائمی داشته جمع انسان بودند، فعاالنه در

مقاومتش تحرک و یا کم تحرک هماهنگ کند، که سبب از دست رفتن د به هیچ وجه خود را با محیطی بیباشد جوان نه تنها نبای

 .وثر خود در اجتماع سبب رشد کل جامعه شودهای مفید و مها و تالششود بلکه باید با فعالیت

دهد و خارج از دریا از موج اثری نیست فرد هم  می کند و خود را قدرتمند و توانمند نشان می طور که موج در دریا معنی پیداهمان

ع هستند که با نیرو کند همین تک تک افراد اجتما می به تنهایی و خارج از اجتماع هیچ است بلکه در اجتماع است که فردیت پیدا

کند یا به عبارت دیگر خود را وقف خدمت به  می فردی که خود را در جامعه محو. بخشند می و توان علمی و فرهنگی به جامعه قوام

توان الگوی مناسبی برای جوانان باشد  می دهد در حقیقت آئینه دار گذشته و آینده است و می های بزرگ جامعه قراراهداف و آرمان

لمُومِنینَ مِن کانَ خَیرَ ا»: فرمایند می (ع)در کنار هم اهداف متعالی زندگی فردی و اجتماعی را تحقق بخشند مولی امیر المومنین تا 

بهترین مومنان کسانی هستند که وجودشان برای ( 216:4962حسین ادیب،)« مُومِنینَ وَ ال خَیر فِیِ مِمَن الیاف اِال یُولِفُمالَفَهُ للِ

 .گیرد و مردم با او انس ندارند خیری در او نیست نمی دیگر انس  و الفت باشد وکسی که با مردم انسمومنان 

سازی و تهذیب نفس کمال دقت را داشته باشد عیت است که اگر انسان در جهت خودبیانگر این واق( ع)این بیان زیبای امام علی 

ت ورزد و دامن عزلت ورزد خیر و برکتی در چنین زندگی نخواهد بود ولی از جهت دیگر تربیت که همان تربیت اجتماعی است غفل

امام در این کالم گهر بار خود هم بر ارزش و اهمیت تربیت فردی و اجتماعی تأکید دارند و هم بر اثری که این دو ترتیب بر هم 

خواهی کامل  می ربیت فردی، حال اگراگر مومن بودی و خوب تربیت شدی و آن هم بهترین ت» :فرماید می گذارد و می دارند صحه

شوی باید در اجتماع حضور فعال داشته باشی و آن هم حضوری مثبت که موجبات وحدت و تشریک مساعی آحاد جامعه را تحصیل 

در این حال است که از هر جهت به تو خیر و برکت خواهد رسید و ثمره تالش خود را خواهی دید و ! و تقویت نمایی نه هر حضوری

 .نایل خواهی شد، ه اهداف کلی و نهایی تربیتب

تر است تا کسانی که سن و سالی از آنها برای نسل جوان آسان( ع)به کار بستن این توصیه و دستور العمل شفا بخش حضرت علی 

واعد منطبق آمادگی دریافت اصول و قها  یور نشدن در آلودگو پاک و ظریف جوانان به علت غوطهگذشته است چرا که قلب لطیف 

اگر جوانان لذت تهذیب . با فطرت انسانی خود را به سادگی پذیرا است اصل اساسی در این خصوص شروع کار توسط جوانان است

شوند و عالقه شان  می نفس و خودسازی را بچشند و بدانند که چه خیر و برکت عظیمی در آن است نه تنها در آن مسیر مصمم تر

د بلکه دیگر گرد خالف آن نخواند چرخید و هنگامی که پاداش برخورد اصولی و مناسب خود را از اجتماع یاب می در این جهت فزونی

با اجتماع هر چه بیشتر و  خود راهای  خواهد بود که سعی خواهند کرد برخورددارند، چنان بر آنها لذت بخش می و افراد آن دریافت

تر تر و سنجیدهالیت آگاهانهاست زیرا برای فع« خود»این نیز الزمه پرورش بیشتر که . تر از روی آگاهی بیشتر انجام دهندسنجیده

تواند به شدت تحت  می ی زندگی انسانها ه، نیازها، اهداف و شیوها هاز آنجایی که غرایز، انگیز. سازی و علم بیشتری نیاز استخود

 .جهت دهد و در نتیجه فرد را به سمت خیر و یا شر سوق دهد تأثیر عوامل اجتماعی قرار گیرد و اجتماع قادر است به آنها شکل و

از کلیه جوانان انتظار دارد که در برخورد با اجتماع به عنوان عضوی از کل، با پیوستن بدان رشد فردی خود را کاملتر ( ع)امام علی 

پیروی نکنند بلکه درصدد اصالح آن اجتماع نمایند ولی چنانچه اجتماع در جهت رشد و تکامل فرد گام برنمی دارد و نه تنها از آن 

های  یابد که افراد آن مقاصد و تالش می جامعه و ملتی وقتی به اوج موفقیت و ترقی دست. تالش و کوشش خود را مصروف دارند

یشرفته فرهنگ مترقی و پ. مشترک و هم جهتی را شروع کرده باشند و افراد نیز جامعه و فرهنگ حاکم بر آن را پذیرفته باشند

کامل، بر کل یک جامعه اثر شگرف و چشم گیری بر شخصیت افراد و مخصوصاٌ جوانان دارد این فرهنگ جامعه است که در تشکیل 

 .شخصیت، منش، رفتار، رشد و جهت آن در افراد تأثیر فراوان دارد
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د تنها به خود، خانواده، قبیله، نژاد و افراد شوند به طوری که هر فر« خودی»سبب توسعه ای  هاگر تعلیم و تربیت و فرهنگ جامع

ملیت خود نیندیشد بلکه خیر خواه همه مردم و همه افراد بشر در سراسر دنیا باشد چنین فردی دیگر در خود محدود نخواهد ماند 

سعی و  او به جامعه بزرگ جهانی و رشد و توسعه کل بشریت خواهد اندیشید و. و فقط در فکر پیشرفت و رشد خود نخواهد بود

تالش و کوشش خود را با جدیت هر چه بیشتر در راه تعالی انسان و انسانیت به کار خواهد گرفت و نتیجه این خواهد شد که جامعه 

رشد یافته و مترقی که در راستای اهداف غایی و نهایی خلقت انسان گام برمی دارد به طور مستقیم در رشد فردیت افراد آن جامعه 

 .همچنین رشد تعالی افراد یک جامعه در توسعه و پیشرفت آن اجتماع و فرهنگ تأثیر مستقیم و اساسی دارد موثر خواهد بود و

 استنتاج

در منابع معتبر دیگر مورد بحث ( ع)تربیت فردی و اجتماعی جوانان را از دیدگاه نهج البالغه و کالم مولی علی  مسئلهدر این مقاله 

تواند  با تربیت فطری در مسیری قرار گیرد که  می گیریم که انسان می یات و روایات چنین نتیجهاز بحث آ. و بررسی قرار گرفته شد

باشد را به دست بیاورد زیرا که استعداد چنین مقام عظیمی در او به ودیعه  می بزرگترین مقام انسانی خود را که خلیفه الهی بودن

ر صحیح برای پرورش و به فعلیت رساندن چنین استعدادها و توانمندی گذاشته شده است و کار تربیت یافتن و هموار کردن مسی

 .هایی است

تواند با بهره گیری از این زمینه  می جوانی بهترین فرصت و دوران تربیت بوده است جوان از نیرو و انرژی مضاعفی برخوردار است که

اعتقادات صحیح مبتنی بر واقعیات جهان هستی نماید و  آماده و انرژی کافی، بیشترین استفاده را در جهت کسب فضائل اخالقی و

 خود را الیق خلیفه الهی و مظهر همه اسما و صفات الهی گرداند و امانتدار صدیق الهی بشود و حقیقت امر تربیت هم چیزی جز این

 .تواند باشد نمی

ت هدف آفرینش توجه دارند چنین برمی آید که هدف در نهج البالغه، نیز که به غایت و نهای( ع)و از مجموع آیات و کالم مولی علی 

شود تربیت باید بر مبنای فطرت الهی استوار باشد  می تربیت انسان هم باید عقوبت و تقوی الهی باشد نه چیز دیگری و اینکه گفته

تواند چیزی جز  نمی ی همبه این دلیل است که انسان فطرتاٌ خداپرست و خداجو آفریده شده است و هدف غایی و نهایی تربیت انسان

فطری انسان، عالقه و میل او به برقراری رابطه و تشریک مساعی با دوستان های  و از آنجایی که یکی از ویژگی. عبودیت الهی باشد

نها آهای  شود که نیرو و توانایی می در جریان تربیت جوانان نیز باید به پرورش روحیه برادری و اخوت بدان جهت اهمیت داده. است

شود و این انرژی جمع شده جوانان نه تنها در راه خدمت و  می گروهی ضمن هم جهت شدن، تقویتهای  در کارها و فعالیت

رود و گاهی ابداعات شگرفی را در پی خواهند داشت و آنان را از تنهایی و بی حالی و انحرافات ناشی از  می سازندگی اجتماع به کار

 .کند می اطر آنان را تأمینتنهایی نجات داده و آرامش خ

سازان آن اجتماع تربیت جوانان خود که آینده مسئلهبنابراین اگر اجتماعی در فکر توسعه و پیشرفت خود باشد، ناگزیر است به 

ربیت ی منظم و منسجمی را برای تها ههستند، اهمیت و ارزش فراوانی قائل شود بر این اساس متوالیان امر تعلیم و تربیت باید برنام

که در راستای اهداف عالی انسانی گام برمی دارد ای  هعلمی، معنوی، فنی و هنری تدارک ببینند و نهایتاٌ جامعهای  جوانان با توانایی

طور موثری در رشد فردیت افراد آن جامعه موثر خواهد بود و همچنین رشد و تعالی افراد یک اجتماع در توسعه و پیشرفت آن هب

 .تقیم و اساسی داردجامعه تأثیر مس

 منابع و مأخذ

 قرآن کریم-

 قم، چاپ اول، انتشارات در راه حق انسان شناسی،، (4965)امین زاده، محمد رضا،-

 ترجمه محمد علی انصاری، قم، دار الکتاب، چاپ اول، انتشارات بی تا غررالحکم و دار الکلم،آمدی، عبدالواحد، -

 تهران، چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تربیت اسالمی، نگاهی دوباره به، (4965)باقری، خسرو،-

 موسسه در را حق، چاپ سلمان فارسی ( 4963)،تعلیم و تربیت اسالمی -

 ، تهران، چاپ اول، مرکز جهانی علوم اسالمیدرآمدی بر تربیت اسالمی، (4966)حاجی ده آبادی، محمد، -
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ترجمه سید محمد راد منش،تهران، چاپ اول،  ،(ع)و پرورش تربیت از دیدگاه امام علیراه ، (4962)حسین ادیب،علی محمد،-

 انتشارات انجام کتاب

 ، چاپ اول، قم، انتشارات امام المنتظرترجمه نهج البالغه،(4951)دشتی، محمد، -

 یالنی،بیروت دارالمعرفهتحقیق و ضبط محمد سید ک المفردات فی غریب القرآن،راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، -

 ، تهران، چاپ بیست و یک، نشر مردانیجامعه شناسی آموزش و پرورش، (4965)عالقه بند، علی، -

 نشر معارف اسالمی،  هیئت، دو جلد، تهران، چاپ اول جوان از نظر عقل و احساسات،، (4966)فلسفی، محمد تقی، -

 لیا و مربیان جمهوری اسالمی ایران، انجمن اوپیوند تهرانة نشری، (4966)قائمی، علی،-

 ، تهران، چاپ ششم، انتشارات امیریزمینه تربیت، (4965)،--------

 ، تهران، انتشارات معاونت پژوهشی9مجله تربیت شماره ، (4966)ملکی، حسن،-

 تهران، چاپ شانزدهم، انتشارات صدرا تعلیم و تربیت در اسالم،، (4965)مطهری، مرتضی،-

 چاپ اول، قم، انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی ، میزان الحکمه،(4962)ی، محمد، محمدی ری شهر-
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