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  نهج البالغه؛ با تاكيد برنه هاي تربيت اخالقيبررسي ابعاد و زمي
  2منصور مرعشي، سيد 1صاحبه ساالر

  
تأثير اين . دهد اسالمي را تشكيل مي  مباحث مربوط به اخالق و تربيت اخالقي، بخش اساسي و عمده معارف

ت بشر مباحث در زندگي فردي و اجتماعي انسان، چنان مهم و حياتي است كه خداوند براي هدايت و سعاد
و   هو الّذي بعث في االميين رسوال منهم يتلوا عليهم آياته" :هدف بعثت انبياء قرار داده است  ترين آن را اصلي

نخوانده، رسولي از   هاي درس اوست خدايي كه در ميان انسان" ؛"ييزكّيهم و يعلّمهم الكتاب و الحكمة
به همين دليل، ).  2: جمعه(" كند مي  را تزكيه خواند و آنها خودشان برانگيخت كه آياتش را بر آنها مي

  . اخالق، براي همه انسانها به ويژه زمامداران و انبيا الهي ضروري بوده است
غلط  ايتحت عنوان درست  ،يو جمع يفرد ياست كه بر رفتارها يياخالق شامل اصول و ارزش ها

جامعه اسالمي را مي توان در هدفهاي در يك نگاه كلي هدف اصلي از  ).1382 ،يركماليم(دارد  تيحاكم
تعليم و تربيت اسالمي خالصه نمود و هدف اصلي تعليم و تربيت اسالمي، رسيدن انسان به كمال مطلوب 

است، كه به معناي به فعليت رساندن استعدادها و متبلور شدن همه ارزشهاي واالي انساني ) قرب الهي(خويش 
است كه همه ارزشهاي متعالي  يبنابراين جامعه اسالمي، جامعه ا. ستدر رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان ا

  . كند راسالمي و فرهنگ اسالمي را در رفتار و شخصيت انسانها پديدا
ي اخالق ي در سايهاخالق تربيت ،ياسالمجامعه  جاديكار در ا نين حال مشكل تريو در ع نياز مهم تر يكي

انسان  لهيوس نيسالم است و بهتر ياجتماع يزندگ كيتون فقرات تمدن و س هيما رياخالق خم. است اسالمي
از مسائل حل نخواهد  ياريحل نشود بس يدر جوامع انسان يتا مسائل اخالق ليدل نياست، به هم ياله ريدر س
انسان، بر اثر  ياست كه برا يملكات و صفات هياخالق عبارت از كل ،يدانشمندان اسالم ي دهيعق طبق" .شد

دهد و در گفتار و  يم ليو منش او را تشك تيشود و شخص يفطرت حاصل م ايوراثت  ايعمل تكرار و 
ما آغاز  يو خصوص يفرد ياز زندگاخالق . )12، ص1374 ،يقربان( "بد دارد ايكردار و افكار او اثر خوب 

از جامعه و  هاين است ك م،يكه كمتر به آن پرداخت يزيكند، چ يم دايادامه پ ياجتماع يشود و در زندگ يم
 يريپذ تيمسئول نيخودمان كمتر يخصوص ياما در زندگ م،يخواسته ها را دار نيشترياطرافمان ب يآدمها
توجه به اخالق از اهميت ويژه اي در دين شريف اسالم برخوردار است و اخالق به اندازه اي در دين  .ميندار

                                                            

١
 sahebesalar@gmail.comدانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه چمران اهواز؛  
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د را مكارم اخالق قرار داده است، با اينكه نهج اسالم داراي اهميت است كه پيامبر اسالم اصلي ترين هدف خو
البالغه كتاب اخالقي محض نيست، ولي نسبت به ساير نظام هاي اخالقي، از وسعت و گستردگي بيشتري 
برخودار است و درباره ي تمام ابعاد زندگي فردي و اجتماعي دستورالعمل اخالقي دارد؛ از اين رو با توجه به 

ني بودن كالم حضرت امير در رابطه با تربيت اخالقي، در اين مقاله كوشش شده تا اهميت بحث مورد نظر و غ
ابعاد و زمينه هاي تربيت اخالقي براي داشتن زندگي اخالقي و رسيدن به سعادت دنيوي و اخروي مورد 

  .بررسي قرار گيرد
بيت اخالقي بر اساس با توجه به نكات فوق و اين نكته كه تربيت اخالقي مورد نظر در نهج البالغه، تر

كند تا با ارزشهاي اخالقي كه في نفسه خوب و مطلوب موازين دين اسالم است و به فرد و جامعه كمك مي
هستند آشنا شده و به انسان كمك مي كند تا ابعاد و زمينه هاي تربيت اخالقي را شناخته و بر اساس آن 

قي را تشخيص دهد تا در مسير تزكيه و تهذيب قرار زيربناي تربيت اخالقي و معيارهاي خوبي و بدي كار اخال
  .گرفته و از طريق عمل به آن، به اهداف زندگي اخالقي نزديك و نزديك تر شود

  : پرسش هاي پژوهش
هاي در اين مقاله برآنيم تا به بررسي ابعاد تربيت اخالقي در دو بعد فردي و اجتماعي و نيز به بررسي زمينه

هر يك از اين ابعاد در كالم حضرت امير بپردازيم و در آخر راهكاري براي پرورش و رشد تربيت اخالقي در 
  .رشد اين ابعاد و زمينه ها ارائه گردد

. بوده و با استفاده از روش استنتاجي انجام گرفته است ينظر تيو از لحاظ ماه يفياز نوع كروش پژوهش 
 زمينه هاي  ابعاد وو سپس  يو ديگر منابع مربوط جمع آورمطالعه نهج البالغه  قيدر ابتدا اطالعات الزم از طر

  .مي گردداستخراج  ي از آناخالق تيترب

سقراط نخستين فيلسوفي بود كه در تاييد  آغاز شد، باستان يونان فلسفه از غرب در اخالقي هاي انديشه
رابطه سخن گفتند با و بعد از او افالطون و ارسطو در اين ). 157، ص 1388كاپلستون، (اخالق سخن گفت 

و توماس  ورود به دورة ظلماني قرون وسطي كه با طرح نظريات اخالقي فيلسوفاني مانند بوئيتوس، آنسلم
خصوص تفكر اخالقي   اخالقي كتاب مقدس با اخالق فلسفي يونان به گيرد، تركيب سنت آكويناس شكل مي

خورد كه  جديد در غرب كليد  سوم با فلسفةدورة ). 485، ص 1388كاپلستون، (ارسطو را مشاهده مي كنيم 
استواري را براي  فيلسوفان در اين دوره سعي داشتند تا مباني. گيرد از قرن پانزدهم تا قرن بيستم را در بر مي

  ).35-39، صص 1384معلمي، (گذاري نمايند  اخالق تبيين و بنيان
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و نصيحت كردن برداشته اند و فقط به در عصر جديد فيلسوفان طرفدار اخالق نوين دست از پند دادن "

كوشند تا مفاهيمي راكه هنگام قضاوتهاي اخالقي به كار مي رود روشن تحليل فلسفي مي پردازند و مي
  ).66، ص 1388فرمهيني فراهاني، ( "سازند

  :يافته هاي پژوهش
 دنيبه تعصب ورز پس اگر" :نديفرما ياخالق م گاهيدو در مورد جاونودصدويكدر خطبه ) ع( يامام عل

در  .)279 ، ص1390،يدشت( "ديخوب تعصب داشته باش يو كارها كويافعال ن ده،ياخالق پسند يبرا د،يناچار
 م،يو از آن عبور نكن ميكن يستادگيوا ميتعصب بورز يزيبه چ ياگر قرار باشد ما در زندگ) ع( يعل امامنگاه 

به بررسي ابعاد تربيت اخالقي در دو بعد فردي و اجتماعي و از اين رو در اين مقاله برآنيم تا  .آن اخالق است
نيز به بررسي زمينه هاي رشد تربيت اخالقي در هر يك از اين ابعاد در كالم حضرت امير بپردازيم، در بعد 

و در بعد اجتماعي ) 5، جذبه ي حسن4، مسئوليت فردي3، آزادي و اختيار2، كرامت1خدامحوري(فردي 
و در آخر راهكاري براي پرورش و رشد اين ) 10، عفو9، احسان8، مسئوليت اجتماعي7رزي، انديشه و6عدالت(

و اصل اسالمي  رديگ ياخالق در جامعه اسالمي از اسالم منشاء مو از آنجا كه  .ابعاد و زمينه ها ارائه گردد
مقاله  نيا ظورمن نيبد ،استخراج گردد) كتاب و سنت( ينيكه اخالق از متون د كند يبودن اخالق اقتضا م

به بررسي ابعاد و زمينه هاي تربيت اخالقي نهج البالغه به  يو آموزه ها ميدرصدد است تا با استفاده از تعال
  . بپردازد

  .تربيت اخالقي، نهج البالغه، ابعاد، زمينه ها: واژگان كليدي
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 .پيام عدالت: تهران. ترجمه نهج البالغه) .1390. (دشتي، محمد -

مباني ، ) (ع(بررسي تربيت اخالقي از منظر امام صادق). 1388. (فرمهيني فراهاني، محسن؛ ميرزا محمدي، محمد حسين و امير ساالري، علي -
 . 65-79 ، 36پژوهشي دانشگاه شاهد، - ماهنامه علمي). اصول و روش هاي تربيتي

 .انصاريان: قم. )ع(رساله اخالق و تعليم و تربيت اسالمي از امام علي نخستين ). 1374. (قرباني الهيجي، زين العابدين -

 .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: تهران. ، جلد اول)ترجمه سيد جالل الدين مجتبوي( تاريخ فلسفه). 1388. (كاپلستون، فردريك چارلز-

 .مركز جهاني علوم انساني: قم. . فلسفه اخالق). 1384. (معلمي، حسن -

 .201-221، 1 مجله روان شناسي و علوم تربيتي،. اخالق و مسئوليت اجتماعي در مديريت آموزشي). 1382. (ركمالي، محمدمي -
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