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  بررسي مباني، اهداف و روش هاي تربيت ديني در خطبه اول نهج البالغه
 3، عليرضا فرهاديان2، زينب نادري1محبوبه اسدي

  
در اين ميان دين مقدس اسالم به عنوان . بي شك رسالت تمام پيامبران الهي تعليم و تربيت بشر بوده است

و تربيت دارد به گونه اي كه اولين آياتي كه بر پيامبر مكرم  كامل ترين دين الهي؛ نگاه ويژه اي به امر تعليم
نيز تالش و كوشش فراواني در ) ع( ، ائمه معصومين)ص(بعد از پيامبر . اسالم نازل گرديد مؤيد اين نكته است

انب ائمه معصومين مربياني هستند كه از ج) 1388(به اعتقاد رستمي . زمينه تعليم و تربيت انسان انجام داده اند
خداوند متعال براي تربيت مبتني برهدايت الهي انسان برگزيده، تربيت و مأمور شده اند و خداوند عصمت و 

به عنوان اولين ) ع(حضرت علي . دانايي الزم را جهت انجام تعليم و تربيت الهي انسان به آنها عطا كرده است
در نهج البالغه گردآوري شده است به اين خود كه توسط سيد رضي ... امام معصوم در خطبه ها، نامه ها و

بر اين باوراست، اهميت تعليم و تربيت و علم آموزي از ديدگاه امام علي ) 1390(فرمهيني . مهم پرداخته اند
 خطبه اين مقاله، در. "هيچ شرافت و ارزشي همانند علم نيست": تا آن ميزان است كه ايشان مي فرمايند) ع(

اصول و روش هاي تربيت ديني از ديدگاه حضرت  ،ان مبنايي براي شناسايي اهدافاول نهج البالغه به عنو
ي و خداشناس خطبه اول نهج البالغه شامل يك دوره) 1388( ييطباطبابه تعبير . گرفته است قرار) ع(علي 

ن حمد و ثناي خداوند و ذكر صفات كمال و جمال خداوند شروع مى شود و اي با جهان بينى اسالمى است كه
شروع دريايي است عميق كه فرو رفتن در آن نيرويي عظيم مي خواهد كه جز با مدد اميرالمومنين، خطيب اين 

با عنايت به اهميت شناسايي مباني، اهداف و روش هاي تربيت ديني بر مبناي آموزه  .خطبه ميسر نخواهد بود
محمد رورش يافته مكتب حضرت به عنوان پ) ع(هاي دين اسالم از يك سو و جايگاه واالي حضرت علي 

اين مقاله به بررسي مباني، اهداف و روش هاي تربيت ديني در خطبه اول نهج البالغه  ؛از سويي ديگر) ص(
  .پرداخته است

اسالم مكتبي الهي است كه هدف نهايي آن هدايت انسان به سوي خداوند و آراستن وي به صفات و اخالق 
داوند؛ تمام قدرت هاي طاغوتي نفي شود و انسان با عبادت پروردگار بر الهي است، به گونه اي كه به جز خ

در اين مكتب، مهمترين ابزار تحقق آرمان هاي اسالمي، ايجاد . تقرب هر چه بيشتر به ذات ذوالجالل او بيفزايد
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عنوان البالغه كه به  در بين متون ديني، نهج). 1379حسيني، (آگاهي و شناخت در انسانها معرفي شده است 
به تعبير منصوري . يكي از غني ترين منابع اسالمي محسوب مي شود، توجه ويژه اي به امر تعليم و تربيت دارد

صرف نظر از (هر فردي . نهج البالغه درياي خروشان معارف است كه تشنگان فراواني دارد) 1384(الريجاني 
ود و به طراوت و صالبت سخنان و بيانات كه با مضامين ژرف و حقايق واالي آن آشنا مي ش) مذهب و مليت

موالي متقيان پي مي برد، اقرار مي نمايد كه صاحب اين سخنان و خطبه ها انسان معمولي نيست و همين مسأله 
از ديدگاه ) 1388(به اعتقاد هاشمي . در تاريخ است) ع(نيز يكي از داليل جاودانگي و ابديت حضرت علي 

و كمال او، به شش عامل اساسي معرفت نسبت به خداوند، توجه به عامل يقين و نهج البالغه در تربيت انسان 
نيروي نهفته در آن، خرد و خرد ورزي، علم، خودشناسي و تمسك به انسان كامل نوجه فراواني شده است كه 

رسيدن به  البته اين عوامل بايستي با هم مورد توجه قرار گيرد تا نهايتاً راهي براي رسيدن به كمال باالتر و
عواملي از قبيل جهل و ناداني، عجب و ) 1388(صالحي و تهامي . تربيت حقيقي براي انسان محسوب شوند

خودپسندي، حب دنيا، علم بي عمل و استفاده ابزاري از دين را از جمله موانع موثر در تربيت ديني از منظر 
 .البالغه عنوان مي كنندنهج

) 1388(ان مبناي اين پژوهش قرار گرفته است به تعبير طباطبايي شيرازي خطبه اول نهج البالغه كه به عنو
خطبه اي است كه در بستان كالم اميرالمومنين عليه السالم داراي رمزها و تركيب جمالت و كلمات زيبايي 

اين خطبه در باب آفرينش انسان است و با حمد و ثناي خداوند . است كه در شناخت خداوند بكار رفته است
در اين خطبه مي خواهد بياموزد و تعليم دهد و شاگرداني ) ع(معرفي خدا بيان گرديده است و امام علي  و

او مي خواهد معرفي كند و از . مبارز و شجاع طلب مي كند تا كالمش در اعماق وجودشان تاثير گذار شود
موالي متقيان در سخنان . بفهماند جهل و ظلمت، بشريت را بيرون آورد و نياز آنان را به بندگي كردن به ايشان

خود نشان مي دهد كه امام كيست و چه صالبتي دارد و قدرت بندگيش در بندگي كردن خدا چيست تا 
اين خطبه در ابتدا با ستايش خداوند شروع مي شود . بشريت او را بشناسند و پي به ضعف در بندگي خود ببرند

آنگاه به ذكر صفات سلبيه خداوند مي پردازد و با برهان . وزدهاي بزرگي را در توحيد به ما مي آم كه درس
امام هادي عليه . نظم و برهان علت و معلول، وجود خداوند را با شناخت از عالم خلقت به اثبات مي رساند

با  به راستي كه خداوند" بمواالتكم علمنا اهللا معالم ديننا": السالم در زيارت جامعه كبيره اينگونه بيان مي كنند
  . لسان مولي الموحدين اميرالمومنين عليه السالم شاگردان مكتب توحيد و معارف الهي را تعليم مي دهد
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  :پرسش هاي پژوهش
  درخطبه اول نهج البالغه چيست؟) ع(مباني تربيت ديني از ديدگاه حضرت علي . 1
  ت؟درخطبه اول نهج البالغه چيس) ع(اهداف تربيت ديني از ديدگاه حضرت علي . 2
  اند؟ البالغه كدام در خطبه اول نهج) ع(هاي تربيت ديني از ديدگاه حضرت علي  روش. 4

بدين ترتيب كه با نگاهي تحليلي، مباني تربيت ديني . تحليلي است –روش تحقيق اين مقاله روش توصيفي
  .ها و اصول تربيتي مرتبط با آن مباني ذكر گرديده است شده و آنگاه اهداف، روش استخراج

  : هاي پژوهش يافته
براساس نتايجي كه تا اين مرحله از تحقيق به دست آمده است، در قلمرو مباني؛ مباني هفت گانه ايمان به 

، ايمان به آيات الهي، ايمان به )معاد( ، ايمان به مالئكه، ايمان به آخرت)نبوت( ، ايمان به انبياء)توحيد( خدا
در حوزه روش ها نيز . ان متعلقات ايمان ياد مي شود، شناسايي گرديدكتاب و ايمان به غيب كه از آنها به عنو

روش هايي از قبيل قرائت آيات الهي بر فطرت، تفكر و تدبر در صفات خداوند و جداسازي آنها از صفات 
- مخلوقات، الگوسازي، يادآوري، عبرت آموزي، تمثيل وتفكر در پديده ها و موجودات هستي استنباط مي

اي توحيد؛ هدف، شناخت صفات خداوند، پرورش گرايش فطري خداشناسي و در نهايت تجلي در مبن. شود
ايمان به خدا از طريق ارائه آيات بر فطرت، تفكر در صفات خداوند و جدا كردن صفات مخلوق از خالق 

پيامبران و  ها در هدايت بشر از طريق معرفي در مبناي ايمان به انبياء؛ هدف، شناخت پيامبران و نقش آن. هست
با توجه به مبناي ايمان به مالئكه؛ انسان بايد از طريق شناخت نقش مالئكه در . عمل به فرامين آنها هست

بنابر مبناي ايمان به آخرت، آدمي بايد با عدم تبعيت از . تربيت و حفاظت امور عالم به كرامت خود پي ببرد
در پرتو ايمان به . ي در مقابل آفريدگار محيا سازدمكرهاي شيطان، خود را براي روز رستاخيز و جوابگوي

تواند اعضا و جوارح خود را همسو  ها و حقيقت خلقت خويش، مي آيات الهي، انسان با تفكر در خلقت پديده
مبناي ايمان به كتاب، انسان را از انحراف به . باهم در جهت شناخت كامل تر ذات اقدس الهي بكار گيرد

مبناي ايمان به غيب، . تواند در جهت هدايت خويش بهره گيرد با مدد جستن از كتاب ميدارد و انسان  دورمي
داند و اين خود مبنايي در جهت ايمان  ها را مي ها نسبت به آن عالم نيستند و خداوند آن اي است كه انسان نقطه
 .هست

  .نهج البالغه، خطبه اول، تربيت ديني، مبنا، روش، هدف :واژگان كليدي
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