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  رآمدي تربيت اخالقي با تمركز بر جايگاه التزام عملي مربيبررسي علل ناكا
 البالغه از منظر نهج 

  1علي خواجه جوزم
  

آيد  چه به نظر مي آن. ها و ابهامات بسياري روبروست تربيت اخالقي به عنوان يكي از شقوق تربيت، با چالش
عليمي در ارتباط مربي و متربي، اين است كه تربيت اخالقي، نسبت به شقوق ديگر تربيت و نسبت به وجوه ت

اند مربياني كه به معناي عملي و  به اين معنا كه اندك. هاي بيشتري است هاي ويژه و ناكامي دچار پيچيدگي
ترين مسائل و  حتي تربيت اخالقي، براي پدر و مادرها نيز يكي از مهم. عيني، در تربيت اخالقي توفيق يابند

اما نگاهي گذرا به اوضاع جامعه و سطح رضايت مربيان و .. رود به شمار مي ترين مسئله شايد بتوان گفت مهم
از رهگذر . بخش محقق نگرديده است دهد كه تربيت اخالقي به حد رضايت ها به ما نشان مي خانواده

هايي كه در تربيت اخالقي  توان به وجه اين مسأله توجه ويژه نمود كه اصول و روش رويكردهاي مختلف، مي
در اين پژوهش با مطالعة بيانات . ار برده شده است به خوبي احصا نشده يا به طور ناقص به كار رفته استبه ك

كه موجب ) عدم التزام عملي مربي(ترين اين عناصر  السالم سعي در پرداختن به يكي از مهم اميرالمؤمين عليه
  .ناكارآمدي تربيت اخالقي شده است داريم

  :هاي پژوهش پرسش
  البالغه چيست؟ مؤثر بر تربيت اخالقي از منظر نهج عناصر -
  البالغه چيست؟ ترين عنصر مؤثر در تربيت اخالقي از منظر نهج مهم -
  البالغه چيست؟ معنا، جايگاه و حدود التزام عملي مربي در تربيت اخالقي از منظر نهج -

غه، و استفاده از شروح اين كتاب شريف از البال السالم در نهج اين پژوهش با تكيه بر بيانات اميرالمؤمنين عليه
 لذا با استفاده از روش استنتاج. جمله شرح عالمه محمدتقي جعفري سعي در پاسخ به سؤاالت خود دارد

  .به اين پژوهش پرداخته شده است) رونده پيش/رونده پس(عملي
. مورد بحث قرار گرفته است در ميان مسائل مورد توجه در علوم تربيتي به قدر قابل توجه "تربيت اخالقي"

 "اخالق كاربردي"تحت عنوان ) 1386(توان به تالش اسالمي، دبيري و عليزاده  ها مي از جملة اين پژوهش
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افضل الملوك حسيني : تالش هاي ديگري كه در اين راستا صورت پذيرفته اند عبارتند از. اشاره نمود

  ).1391(ي، خسرو باقري و فاطمه زيباكالم ؛ راضيه بيروني كاشان)1390(؛ احمد سلحشور )1370(
هاي قابل تقديري از سوي  السالم، تالش مند اميرالمؤمنين عليه همچنين با نگاه ويژه به كلمات ارزش

و علي  379)1379(احمد اسالمي :  از جمله. كاران حوزة تعليم و تربيت صورت گرفته است پژوهش
 ).1379(بناري  همت

هاي صورت گرفته داراي حجم كمتري از  ايگاه مربي در تربيت اخالقي پژوهشاما در زمينة توجه به ج
  . را مثال زد) 1391(زادة نوري، بوسليكي و مرادي  باشد كه از اين جمله مي توان كارِ عالم توجه مي

 البته در نتيجة بررسي. البالغه كمتر مورد عنايت بوده است به طريق اولي توجه به اين عنصر از منظر نهج
بنيان اخالقي اصل تقدم تعليم و تربيت خويش بر تعليم و تربيت ديگران در "هايي از جمله  نگارنده، تالش

يافت شده است كه به موضوع و دغدغة ) 1389(با تالش احد فرامرز قراملكي . "البالغه نهج 73پرتو حكمت 
  .بوده استرسد و طبعاً مورد استفادة نگارنده  اين پژوهش بسيار نزديك به نظر مي

اين پژوهش سعي كرده،  اوًال بر  نقش و جايگاه مربي در تربيت اخالقي تأكيد ورزد و ثانياً اولويت اين 
البالغه  جايگاه نسبت به ساير جهات در تربيت را اثبات نمايد و ثالثاً اين كار را با تأكيد و توجه ويژه بر نهج

  . هدصورت د) البته با نگاهي جامع به اين كتاب شريف(
در اين پژوهش اما منظور از اخالق . در تعريف علم اخالق، رويكردهاي مختلفي به ارائة نظر پرداخته اند

دانشي است كه از صفات و رفتارهاي نيك و بد و چگونگي اكتساب و اجتناب آنها و اصالح رفتارها در "
همچنين در اين پژوهش ). 1391اعرافي، ( "پردازد كند و به توصيف و تجويز مي عرصة خودسازي بحث مي

  . البالغة شريف نيز، بر همين بنيان استوار است هاي اسالمي است كه نهج مالك نيك و بد آموزه
شود كه بر نحوة رفتار تمام  مجموعة استانداردها و قواعدي گفته مي"اي، به  در معنايي اخص، اخالق حرفه

المللي، به نقل از اسالمي، دبيري و عليزاده،  نة بينكميتة حقوق بشردوستا( "شود اعضاي يك حرفه اعمال مي
چه بيان  در اين پژوهش اين معنا از اخالق نيز در نظر نيست و منظور، حوزة عمومي اخالق كه چنان). 1386

  .شد، مربوط به بايدها و نبايدها در صفات نيك و بد و چگونگي اكتساب آنهاست
در حالي كه اخالق . معين شود نسبت تربيت و اخالق استبحث ديگري كه بايد تكليف آن در اين قسمت 

دانش تربيت، دانشي "كند  دانشي است كه از صفات و رفتارهاي نيك و بد، و طريقة اكتساب آنها بحث مي
اما اين هر دو ). 1391اعرافي، ( "كند است كه با نگاهي جامع و چندوجهي فرايند تعليم و تربيت را مطالعه مي

از وجه موضوع و هدف، اخالق از . ضوع، هدف و روش در نسبت با هم قابل تنظيم استعلم، از جهت مو
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از وجه روش نيز اخالق جنبة . زاوية خودسازي و تربيت از زاوية ديگرسازي به سوي هدفشان در حركتند
سيار به هم ها از تمام اين وجوه تربيت و اخالق ب فارغ از اين تفاوت. ارزشي دارد و تربيت لزوماً ارزشي نيست

موضوع هر دوي اين علوم انسان و هدف هر دو جهت دادن رفتارهاي انسان به سمت . نزديك هستند
هاي عقلي و نقلي براي مطالعات خود  چنين اخالق و تربيت در استفاده از روش هم. هاي مطلوب است ارزش

  .اشتراك دارند
كه طي آن مربي سعي در تبيين صفات نيك و  لذا در اين پژوهش منظور ما از تربيت اخالقي، فرايندي است

  . كوشد بد و ايجاد آنها در متربي مي
  :هاي پژوهش يافته

. اند، سالمت اخالقي و معنوي مربي است اي نشان داده يكي از مواردي كه علماي اخالق به آن توجه ويژه
امر و حقيقت اخالقي باشد، كه قائل قول اخالقي و واصي فعل اخالقي، خود عامل و چه بسا واصل به آن  اين

و علماي ) ع(چه علي  با نگاه به آن. در لسان اميرالمؤمنين، توجه به اين عنصر و اين شرط بسيار بوده است
شود كه گويي در امر تربيت اخالقي، هيچ  نمايي مي است، ذهن انسان به اين حقيقت راه اخالق به ما آموخته

اي كه شايد بتوان گفت، شرط الزم براي تحقق امر  به گونه. ستتر از سالمت اخالقي مربي ني عاملي مهم
اخالقي همين سالمت نفس است و بس و باقي شرايطي كه در تحقق اين امر بيان و توصيه شده است همگي 

كه تمامي جهات  به اين معنا كه اگر سالمت نفس و عامليت قائل در كار نباشد، ولو آن. شروط كافي اين امرند
هاي خلّاقانة تأثير بر مخاطب و مقومات احساسي و عقلي در  هاي بيان مطالب و شيوه چون روش هممؤثر ديگر 

نادري كه فرد، خود با تالش و مگر در موارد . شود گاه متحقق نمي تأثير كالم در كار باشد، تربيت اخالقي هيچ
يك از  كند باشد اما هيچ برعكس اگر گوينده، فاعل به آنچه توصيه مي. تأمل دروني، مراتب را طي كند

ادعاي بزرگتر اين . توان اميد به اصالح اخالقي متربي و تحقق تربيت اخالقي بود شرايط ديگر فراهم نباشد، مي
است كه اگر شرط الزمي كه بيان شد محقق شود، جهات ثانوي براي تحقق تربيت اخالقي، در نتيجة سالمت 

اخالق، خود عامل و واصل باشد، نتيجتاً بر طبق فنون و اصول يعني اگر مربي . شوند نفس گوينده حاصل مي
  .تربيت اخالقي، رفتار خواهد كرد

در ميان فيلسوفان و عالمان علوم تربيتي، در كنار شرايط و لوازم ديگر، به اين عنصر از شرايط تربيت و به 
در زمينة اين شرط گفته چه  اما در مقام اجمال، تمام آن. طور اخص تربيت اخالقي توجه ويژه شده است

كه  حال آن. "مربي الزم است خود مهذب، عامل و متخلق به اخالق باشد"شود تفصيل اين گفته است كه  مي
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هاي تربيت  تعداد شرايط و عناصر ديگر تربيتي پرداخته شده در اين بحث، كه اكثراً هم از جنس اصول و روش

اين، عامل ديگر در تضعيف اين اصل، توجهات نابجا به  عالوه بر. اخالقي هستند، به جهت كمي بيشتر است
هاي مربي به تأمل و تالش شخصي در تربيت اخالقي فرا  است كه متربي را قطع نظر از ويژگي 1هايي توصيه

  .خواند مي
  . تربيت اخالقي، التزام عملي، مربي، اخالق :واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  .مؤسسه فرهنگي اشراق و عرفان: قم). تحقيق و نگارش سيدنقي موسوي( ها فرض يتي، مباني و پيشفقه ترب). 1391. (اعرافي، عليرضا -
  .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي: تهران. اخالق كاربردي). 1386. (اسالمي، محمدتقي؛ دبيري، احمد و عليزاده، مهدي -
پژوهشگاه : تهران. هاي پژوهش د رفلسفة تعليم و تربيت وشرويكردها ور). 1389( .باقري، خسرو؛ سجاديه، نرگس و توسلي، طيبه -

  .مطالعات فرهنگي واجتماعي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
مركز نشر پژوهشگاه : تهران. معنوي - نقش مربي در تربيت اخالقي). 1391. (زادة نوري، محمد؛ بوسليكي، حسن و مرادي، حسين عالم -

  .علوم و فرهنگ اسالمي
. البالغه نهج 73بنيان اخالقي اصل تقدم تعليم و تربيت خويش بر تعليم و تربيت ديگران در پرتو حكمت ). 1391. (املكي، احدفرامرز قر -

  .30نشرية علوم و قرآن و حديث، 
  

                                                            

 .اْنظْر الي من قال و التَنظُر إلي ماقال1
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