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  دانشجوي دكتراي برنامه ريزي درسي دانشگاه شيراز

  

  چكيده 

انـد كـه داراي    هر كدام از اعضاي جامعه عضوي از پيكـرة امـت اسـالمي   ) ع(از منظر امام علي   

تربيت اجتماعي نيز در پي     . باط عميق و صميمي و داراي حقوقي متقابل نسبت به يكديگرند          ارت

آن است تا بين مسلمانان همبستگي و اتحاد به وجود آيد، افراد نسبت به امور جامعـه اهتمـام                   

خواهي حقوق ديگران را رعايت نمايند، در انجـام امـور اجتمـاعي               بورزند، با انصاف  و عدالت     

  .تعاون داشته باشند و به برقراري روابط مهرآميز و معاشرت با ديگران بپردازندهمكاري و 

هـاي تربيـت اجتمـاعي از منظـر           به همين سبب، در اين نوشتار مفهوم، اهداف، اصول و روش          

  .گيرد البالغه مورد بررسي قرار مي نهج

  

  هاي كليدي واژه

  .يتهاي ترب تربيت اجتماعي، اهداف تربيت، اصول تربيت، روش
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 دمهمق

کنـد   انسان موجودي است که در تعامل با جامعه و روابط و مناسبات اجتماعي رشد مـي   
گذارد، ايـن آثـار و        و به همان نسبت که از نظر آثار وجودي خويش بر اجتماع تأثير مي             

آورد که    ک موجوديت اجتماعي را پديد مي     يل هويتي مستقل،    يخواص وجودي، با تشک   
با توجه به چنين تعاملي     . دهد  تأثير و تربيت خويش قرار مي        تحت به نحو مقتضي فرد را    
به تأثير تربيتي محيط اجتماع پرداخته و اهميت و نقـش آن را             ) ع(است که حضرت امير   

 به حارث همـداني وي  يا که در نامه چنان. در سازندگي شخصيت فرد يادآور شده است    
  توجه داده و نقش تربيتي آن        ياجتماعرا به نوع روابط اجتماعي و تأثير آن بر مناسبات           

ـ  فرماين باره حضرت مـ يدر ا . ز مهم معرفي فرموده است    يرا ن  در شـهرهاي بـزرگ   «: دي
سکونت کن، زيرا مرکز اجتماع مسلمانان است و از جاهايي کـه مـردم آن از يـاد خـدا                     

کننـد،   دارند، و بر اطاعت از خدا به يکديگر کمک نمي           غافلند، و به يکديگر ستم روا مي      
  ).۶۹البالغه،  نامة  نهج(» بپرهيز
ک زندگي سالم اجتمـاعي افـراد قـوانين، حـدود و حقـوق يکـديگر را محتـرم         يدر  

ورزنـد، بـه      يآورند، به يکديگر مهر مـ       يشمارند، عدالت را امري مقدس به حساب م         يم
مـسئول اجتمـاع خـويش       را متعهـد و    اطمينان دارند، هرفـردي خـود      يکديگر اعتماد و  

کند کـه در مألعـام    يترين نهانخانه همان تقوا و عفاف از آنها بروز م         مارد، در سري  ش  يم
خيزنـد و بـه       يکنند، در مقابل ظلم و ستم بپـا مـ           يطمعي به يکديگر نيکي م      درنهايت بي 

هـاي اخالقـي را محتـرم         دهنـد، ارزش    ي و افـساد نمـ     يستمگر و فسادگر مجال ستمگر    
  ).۱۳۷۹مطهري، (باشند  يپيکر متحد ومتفق م ي يکشمارند، وبا يکديگر مانند اعضا يم

گمان روابط سالم اجتماعي و مناسبات معتدل و عاطفي بر پايـة کرامـت انـسان و              بي
توأم با عدالت و انصاف تأثيري سازنده بر تربيت مردم دارد؛ و روابط ناسالم اجتماعي و                

نسان و توأم با سـتمگري  مناسبات غيرمعتدل برخاسته از افراط و تفريط بر پاية حقارت ا        
به عبارت ديگـر، سـالمت ديـن و دنيـاي           . و تبعيض تأثيري مخرب بر تربيت افراد دارد       

از اين روسـت کـه تربيـت    ). ۱۳۷۹دلشاد تهراني،   (مردم به سالمت اجتماع بستگي دارد       
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افراد جز با اهتمام به تربيت اجتماع و ايجاد تحوالت در جهت اهداف تربيتي به درستي                
هـا و     ها، انحرافـات،  ناسـازگاري       چراکه زمينة بسياري از کجروي    .  ميسر نيست  ممکن و 
کند،   هاي اخالقي که در سطح وسيع روزگار حال و آينده نسل بشر را تهديد مي                انحطاط

  .حاصل اجتماع و محيط ناسالم است
 دارد کـه  شـامل       يز ابعـاد  يـ ت ن يبه تبع برخوردار بودن انسان از ابعاد گوناگون، ترب        

ن ابعـاد در    يـ ک از ا  يـ هر. شـود   يم...  و ي، اجتماع ي، جسم ي، عاطف يني، د يت اخالق يبتر
ن نوشتار به مقولة    ياند که در ا     مورد توجه قرار گرفته   ) ع(نيرة معصوم ي و س  يمتون اسالم 

  . شود يالبالغه پرداخته م  از منظر نهجيت اجتماعيترب
  

  تربيت

 در اين ريشه معناي زيادت و فزوني اخذ         .و باب تفعيل است   » ربو«واژة تربيت از ريشة     
بنـابراين  . توان اين معني را به نوعي بازيافت        گرديده است و در مشتقات مختلف آن مي       

واژة تربيت با توجه به ريشة آن به معني فراهم کردن موجبات فزوني و پـرورش اسـت                  
ل شده کـه بـه      عالوه بر اين، تربيت به معني تهذيب و تزکيه نيز استعما          ). ۱۳۸۴باقري،  (

معني زدودن خصوصيات ناپسند اخالقي است، با اين برداشت که تهذيب اخالقي مايـة              
. تـوان تهـذيب را تربيـت دانـست     فزوني مقام و منزلت معنوي است و از اين حيث مـي      

که در قرآن کريم از تربيت و پرورش و روح و روان انسان تعبيـر بـه تزکيـه شـده                       چنان
  : است
» لْنسا أَرـةَ             كَمكْمالْحو ـابتالْك كُملِّمعيو كِّيكُمزيا وناتآي كُملَيلُو عتي نكُموالً مسر يكُما ف

؛ چنانکه از ميان شما پيامبري فرستاديم که آيات ما را براي            ويعلِّمكُم ما لَم تكُونواْ تعلَمونَ    
آلودگي جهل و شرک پاک و منـزه گردانـد   شما تالوت کند و نفوس شما را از پليدي و     

بقره، آيـة   (» دانيد، بياموزيد   و به شما تعليم حکمت و شريعت دهد و از او هرچه را نمي             
عمران، آيـة     آل. (کنيم  ز برداشت مي  يو اين معني را در آيات ديگري از کالم الهي ن          ) ۱۵۱
  ).۲ و جمعه، آية ۱۶۴

کـه    گـردد؛ جـايي      را هم شامل مـي     اما تربيت در اصطالح قرآن، پرورش جسم و تن        
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  :دهد را بازشناخته و وي را مورد خطاب قرار مي) ع(فرعون حضرت موسي
»        نِنيس رِكمع نا مينف لَبِثْتا ويدلا وينف كبرن ؛ تو آن کودکي نيستي که ما پروريديم        أَلَم

رش نـسبت بـه پـدر و        و در سفا  ). ۱۸شعراء، آية   (» ها عمرت در نزد ما گذشت؟       و سال 
  : مادر آمده است

که پـدر و مـادر مـرا از     ؛ و بگو پروردگارا، چنان وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صغريا     «
  ).۲۴اسراء، آية (» کودکي به مهرباني پروردند، تو در حق آنها مهرباني فرما

د دهندة اسالم معرفي    ز در ستايش انصار، آنان را پروراننده و رش        ين) ع(حضرت علي 
هم واهللا ربو االسالم کما يربـي الفلـو مـع غنـائهم بايـديهم الـسباط و                  «: فرمايد  کرده، مي 

السنتهم السالط؛ به خدا آنان اسالم را پروراندند، چنانکـه کـره اسـب از شـير گرفتـه را                    
کمـت  البالغـه، ح    نهـج (» هاي بخشنده و زبانهـاي برنـده        پروراندند، با توانگري و دست    

آن حضرت در بيان انگيزه و هدف و فرستاده شـدن پيـامبران الهـي بـراي مـردم،         ). ۴۶۵
کنـد و     تربيت را نوعي شکوفا نمـودن اسـتعدادهاي درونـي و فطـري انـسان معنـا مـي                  

هـاي   خداوند پيامبران خود را مبعوث فرمود، و هرچندگاه متناسب با خواسته «: ديفرما  يم
ر پي اعزام کرد تا وفـاداري بـه پيمـان فطـرت را از آنـان      ها، رسوالن خود را پي د       انسان

هاي فراموش شده را به ياد آورند و با ابالغ احکام الهي، حجت را بر                 بازجويند و نعمت  
هاي قـدرت     ها را آشکار سازند و نشانه       هاي پنهان شده عقل     آنها تمام نمايند و توانمندي    

  ).۱البالغه، خطبه  نهج(» خدا را معرفي کنند
 توجه به معنا و مفهوم ياد شده در بحث تربيـت انـسان، واژة تربيـت بـر پـرورش              با

کنـد و در      استعدادهاي انساني يعني فراهم کردن زمينة رشد استعدادهاي آدمي داللت مي          
ترين نيازهـاي زنـدگي بـشري اسـت و            ترين و اساسي    ن حال مقولة تربيت از ابتدايي     يع
ندگي، که متن آن بوده و بلکه زنـدگي، از گهـواره تـا              ناپذير ز   تنها تربيت الزمه جدايي     نه

انسان تنها در پرتـو تربيـت صـحيح اسـت کـه بـه عنـوان                 . اي از آن است     گورش جلوه 
هاي خود دست يازيـده و قلّـة رفيـع            ورز به اهداف و آرمان      موجودي هدفمند و انديشه   

تن بـه   روي کردن بـه تربيـت صـحيح، پـرداخ         . نمايد  سعادت مطلوب خويش را فتح مي     
آوران الهـي تربيـت       ترين امور انسان و جامعه انساني است، و رسالت همه پيـام             ضروري
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ها بوده است، و اينکه موانع تربيت فطري را از سر راه آدميان بردارند و آنـان را از                   انسان
هـا بگـشايند و بـستر         اسارت غيرحق برهانند و غل و زنجيرها را از دست و پاي انـسان             

ت از منظـر    يـ گر، ترب يبه عبارت د  .  به سوي کمال مطلق را فراهم نمايند       مناسب سير آنان  
ـ ي ابعـاد و اقـدامات ترب  ي است و تمام  ي اله يريگ   و جهت  ي ربوب يري س ي دارا ياسالم  يت

  .رديل قرار گين و تحلييکرد مورد تبين روي براساس ايستيبا
  

  تربيت اجتماعي 

رآن اجتمـاعي بـودن انـسان در        انسان موجودي اجتماعي است و براساس آيات کريمه ق        
  : که در سورة حجرات آمده است چنان آن. ريزي شده است متن خلقت و آفرينش او پي

»    كُممفُوا إِنَّ أَكْـرـارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعجأُنثَى ون ذَكَرٍ واكُم ملَقْنا خإِن اسا النها أَيي
هـا قـرار    ها و قبيله ؛ اي مردم شما را از مرد و زني آفريديم و شما را ملت     معند اللَّه أَتقَاكُ  
ترين شما نزد خـدا بـا تقـواترين     همانا گرامي. وسيله يکديگر را بازشناسيد     داديم تا بدين  

  ).۱۳حجرات، آية (» شماست
هـا و افـراد       هاي خويش نـاگزير اسـت بـا گـروه           انسان اجتماعي براي رفع نيازمندي    

اين روابـط بـه دليـل پيچيـدگي شخـصيت و      . در جامعه روابطي را برقرار سازد  مختلف  
آورد کـه بايـد بتوانـد          مسائلي را به وجود مي     يماهيت اجتماعي و فردي انسان، براي و      

  .بهترين شيوه را براي برخورد با اين مسائل  بيابد و به آن عمل کند
ز شخصيت آدمـي اسـت کـه    هايي ا مقصود از تربيت اجتماعي، پرورش جنبه يا جنبه  

مربوط به زندگي او در ميان جامعه است، تا از ايـن طريـق بـه بهتـرين شـکل حقـوق،                      
مـسلکان   کيـشان و هـم   نوعـان و هـم   هاي خود را نسبت به ديگر هم     وظايف و مسئوليت  

ها قيام کند و بـه   خود بشناسد و آگاهانه و با عشق، براي عمل به آن وظايف و مسئوليت   
توان تربيت اجتماعي را آشـنا سـاختن فـرد بـا روحيـات اجتمـاعي و                   ميتعبيري ديگر،   

آموختن راه و رسم زندگي کردن با ديگران و سپس پرورش روحيه تعهد و التزام عملي                
  .به انجام وظايف خويش دانست

اسـالم ديـن    . تربيت اجتماعي از ابعـاد مهـم تربيـت در نظـام تربيتـي اسـالم اسـت                 
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ت، بلکه عالوه بر توجه به امور فردي، به مسائل اجتمـاعي      گزيني و فردگرايي نيس     عزلت
کـه در سـيرة       همچنـان . نيز توجه دارد و اين يکي از امتيازهاي بزرگ دين خـاتم اسـت             

نيز تربيت اجتماعي از جايگـاهي ويـژه و بـا اهميـت     ) ع(به ويژه امام علي ) ع(معصومان
  .برخوردار است

 اسالمي با يکديگر برادر بوده و ميان آنهـا  مسلمانان در جامعه) ع(از ديدگاه امام علي 
ولاَخيک عليک مثل الذي لک عليه؛ هرحقي تو به گـردن           «: حقوق و تکاليفي وجود دارد    

  ). ۹۲، ص۱۳۵۴حراني، (» برادرت داري، او هم برگردن تو دارد
ز با توجه به اصل اجتمـاعي شـدن بـه گـرايش افـراد نـسبت بـه                   ين) ص(پيامبر اکرم 

راس عقل، بعد از ايمـان،      «: ديفرما  ي با ديگران توصيه و تأکيد نموده و م        اجتماع و تعامل  
» هـاي خـوب و بـد اسـت          دوستي و معاشرت با مردم و خير رسـاندن بـه همـه انـسان              

با يکـديگر ارتبـاط   : فرمايد مي) ع(در همين زمينه امام صادق). ۳۹۲، ص ۱۳۵۳مجلسي،  (
گونه کـه خـدا فرمـوده،         ن باشيد، همان  داشته باشيد و به هم نيکي کنيد و دلسوز و مهربا          

  ).۳۹۹، ص۱۳۵۳مجلسي، (برادر نيکوکار باشيد 
شود که اسـالم نـسبت بـه اصـل            ياز احاديث مذکور و دهها حديث ديگر استفاده م        

پذيري و تربيت     هاي اجتماعي، و درنتيجه فرهنگ      اجتماعي شدن افراد و پرورش گرايش     
دانـد   سلمانان جهان را يک جامعه و امت مياسالم عموم م. اجتماعي عنايت خاصي دارد  

و هريک از مسلمانان فردي از جامعه بزرگ اسالم بلکه به منزلة عضوي از پيکـر اسـالم             
ـ انب(» إِنَّ هذه أُمتكُم أُمـةً واحـدةً وأَنـا ربكُـم فَاعبـدون            «. شود  محسوب مي  ـ اء، آ ي ). ۹۲ة  ي

توانـد نـسبت بـه اوضـاع      سالمي وابسته است و نمي    بنابراين هر مسلمان به امت بزرگ ا      
دهندة لزوم توجه به نقش و اهميـت بعـد            تفاوت باشد و اين خود نشان       عموم جامعه بي  

  .تربيت اجتماعي در نظام تربيتي اسالم است
  

  هداف تربيت اجتماعيا

، )ع(، به ويژه امام علـي     )ع(با بررسي و تعمق در متون اسالمي و کالم و سيرة معصومين           
  :توان موضوع تربيت اجتماعي را براساس پنج هدف ذيل مورد بحث قرار داد مي
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 ۱۶۹              البالغه تربيت اجتماعي از منظر نهج

  
  همبستگي و اتحاد مسلمانان با يکديگر . ۱

ترين اهداف تربيت اجتماعي مورد تأکيد در اسالم ايجاد و پـرورش روحيـه            يکي از مهم  
فرقـه  اخوت و برادري و تفاهم و همدلي در بين مسلمانان و جلـوگيري از اخـتالف و ت           

نيز تأکيدات فراواني بر آنها صورت گرفتـه        ) ع(باشد که در قرآن و روايات معصومين        مي
  .است

شماري از قرآن ضمن امت واحـده خوانـدن مـسلمانان، عمـوم               خداوند در آيات بي   
: دهد  شمارد و نسبت به هرگونه تفرقه و دشمني هشدار مي           مؤمنين را از يک خانواده مي     

همانـا کـه مؤمنـان      نَ إِخوةٌ فَأَصلحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمـونَ؛           إِنما الْمؤمنو «
همه برادر يکديگرند، پس بين برادرانتان صلح دهيد و خداترس شويد، باشد کـه مـورد                

  ).۱۰ة يحجرات، آ(» رحمت الهي قرار گيريد
؛ و همگـي بـه رشـتة ديـن خـدا چنـگ زده و            عا والَ تفَرقُواْ  واعتصمواْ بِحبلِ اللّه جمي   «

  ).۱۰۳ة يعمران، آ آل(» پراکنده نشويد
ها، آنهـا را      خواند و براي مقابله با فتنه       ز مسلمانان را برادر يکديگر مي     ين) ع(امام علي 

مي ها، آنچه را که پيوند امـت اسـال          و در برابر فتنه   «: نمايد  به پيوند با يکديگر دعوت مي     
البالغـه،    نهـج (» هاي طاعت بر آن پايدار است، بر خود الزم شـماريد            بدان استوار، و پايه   

آوردهـاي آن را      آن حضرت با شکوه از تفرقه و نفاق در بـين مـسلمين، ره             ). ۱۵۱خطبة  
داند و ضرورت پرهيـز از آن را يـادآور       براي جامعه مسلمانان بسيار شوم و خطرناک مي       

درهم بـشکنيد و  ) بيت اهل(هاي نجات  ها را با کشتي   امواج فتنه ! ماي مرد «. گرديده است 
شان در تالش براي حفظ     يا). ۵البالغه، خطبة     نهج(» از راه اختالف و پراکندگي بپرهيزيد     

وحدت ميان مسلمانان، مباني وحدت امت اسـالمي را ايمـان بـه خـدا، پيـروي از ديـن         
  . نمايد في ميمعر) ع(اسالم و توسل به کتاب قرآن و اهل بيت
 مـسلمانان در جامعـه      يت وحدت و همبـستگ    يبا توجه به مطالب فوق ارزش و اهم       

  .ردي افراد مد نظر قرار گيت اجتماعيگردد که الزم است در امر ترب يآشکار م
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  ۱۳۸۶ وتابستانبهار/  ۴ش / دومسال  / تربيت اسالمي             ۱۷۰

  اهتمام به امور مسلمانان و داشتن روحية حساسيت نسبت به مسائل جامعه . ۲

تواننـد نـسبت بـه     وي از جامعه بزرگ اسـالم نمـي    افراد در جامعه اسالمي به عنوان عض      
ها و انحرافاتي که احيانـاً        آنها نبايد از کنار کجروي    . تفاوت باشند   اوضاع عموم جامعه بي   

تفاوت بگذرند، بلکه تا حد امکـان و          کنند، بي   از جانب ديگر اعضاي اجتماع مشاهده مي      
رافـات بکوشـند و در      مطابق با وظايف خويش، بايد در جهـت نفـي و زدودن ايـن انح              

همين راستاست که در اسالم تأکيد زيادي بر امر به معـروف و نهـي از منکـر و احقـاق                     
ولْـتكُن مـنكُم أُمـةٌ      «. حق و مقابله با ظالم و امور اجتماعي ديگر صـورت گرفتـه اسـت              

و بايـد از    كَرِ وأُولَـئك هم الْمفْلحونَ؛     يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمن       
شما مسلمانان برخي خلق را به خير و صالح دعوت کنند و مردم را به نيکوکـاري امـر                   
کرده و از بدکاري نهي کنند که بـه حقيقـت، واسـطة هـدايت خلـق هـستند و رسـتگار            

  ).۱۰۴ة يعمران، آ آل(» خواهند بود
معروف ونهي از منکر را يـادآور    ارزش واهميت امر بهبه کرات) ع(اميرالمومنين علي 

شده و آن را به عنوان يکي از مهمترين وظايف اجتماعي افـراد در جامعـه مـورد تأکيـد              
قرار داده و مسلمانان را در پرداختن به اين وظيفة مهم اجتماعي توصيه نمـوده اسـت و                  

آن حضرت  . دي ياد کرده است   کنند به ب    از کساني که در انجام اين امر خطير کوتاهي مي         
خواهد که امر بـه معـروف    فرزندان خود ازهمگان مي    البالغه دروصيت به    نهج ۴۷درنامة  

وي ترک اين وظيفـه مهـم را   . ها برآنان مسلط نگردد و نهي ازمنکر را ترک نکنند تا بدي      
خداونـد سـبحان مـردم روزگـاران        «: داند  بندگان مي   باعث رويگرداني خداوند نسبت به    

  .»گذشته را از رحمت خود دور نساخت، مگر براي ترک امر به معروف و نهي از منکر
هـا را بـه اهتمـام در          از طرف ديگر آيات و روايات زيادي نيز وجود دارد که انـسان            

ـ               اسـت از    يجهت اصالح و بهسازي امور اجتماعي هدايت کرده، که ازجملة آنهـا روايت
تفـاوتي و القيـدي        مسلمانان سخن گفتـه و از بـي        که از اهتمام به امور    ) ص(پيامبر اکرم 

هرکس نسبت بـه امـور مـسلمانان اهتمـام نداشـته باشـد مـسلمان               «: برحذر داشته است  
نيست، و هر کس صداي اسـتغاثة مـسلماني را بـشنود و بـه يـاري او نـشتابد مـسلمان                      

  ).۱۶۴، ص۲، ج۱۳۸۴کليني، (» نيست
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 ۱۷۱              البالغه تربيت اجتماعي از منظر نهج

دانـد و احـسان و        بنـدگان خـدا مـي     هـا را      اسالم حتـي فراتـر از ايـن، همـه انـسان           
در ايـن   ) ص(پيـامبر اکـرم   . دارد  رساني به آنان را يک ارزش بزرگ محسوب مي          خدمت

پس بهتـرين مـردم کـسي اسـت کـه           . خوار خدا هستند    ها روزي   انسان«: فرمايد  رابطه مي 
  ).۳۱۶، ص۷۴، ج۱۳۵۳مجلسي، (» نفعش بيشتر به مردم برسد

ج البالغه يکي از واجبات الهـي را يـاري دادن بـه              نه ۲۱۶ز در خطبة    ين) ع(امام علي 
وي در واقعـة    . آيـد   داند که جزء حقوق اجتماعي مسلمانان بـه حـساب مـي             يکديگر مي 

گونـه از   حمله لشکر شام به شهر انبار و غارت اموال زنـان مـسلمان و غيرمـسلمان ايـن         
تلخ، مسلماني ازروي   اگر براي اين حادثه     «: کند که   تفاوتي اهالي کوفه ابراز تاسف مي       بي

  ). ۲۷البالغه، خطبة نهج(» نظر من سزاوار است تأسف بميرد، مالمت نخواهد شد و از
بايـست    نتيجه اينکه، انسان مؤمن نبايد تنها به سالمت خود خرسند باشد، بلکـه مـي              

نسبت به محيط زندگي جامعة خود احساس مسئوليت کند و براي احقاق حق مظلـوم و           
. ه مبارزه برخيزد و براي زندگي معنوي و اخروي جامعه نيز تالش نمايد            مقابله با ظالم ب   

 است کـه بـه عنـوان        ي، پرورش کسان  يت در بعد اجتماع   ي مهم ترب  يها  ن از هدف  يبنابرا
 منـع  يديـ ن آنهـا را از الق يت نسبت به امـور مـسلم     ي از جامعه، دغدغه و حساس     يعضو

ف و ياً ملتزم و متعهد بـه وظـا   يقو خود را    ين کس ينکه چن يست در ا  ي ن يشک. کرده است 
 ين عـضو بـرا    يبهتـر  «يارهـا يش خواهد دانست و خود را با مع       ي خو يتعهدات اجتماع 

  .هماهنگ خواهد کرد» جامعه
  

  يخواه ها و مراعات انصاف و عدالت ت حقوق انسانيرعا. ۳

 عدالت اجتماعي اسـت کـه منظـور از آن           ييکي از اهداف مهم تربيت اجتماعي، برقرار      
تأثير عواطـف و      است که انسان نسبت به حقوق ديگران از حق تجاوز نکند و تحت            اين  

عدالت و دادگري به معناي انصاف،      . احساسات قرار نگرفته، از راه راست منحرف نشود       
هاي دروني هر انسان است و تمام آحاد مردم در هر زمان و مکـان و در                يکي از خواسته  

کنند و بـا ناقـضين آن    مام توان از حريم آن دفاع ميباشند و با ت هر حالت طرفدار آن مي   
  .کنند خيزند و متقابالً اهل قسط را به انجام آن تشويق مي به ستيز برمي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ۱۳۸۶ وتابستانبهار/  ۴ش / دومسال  / تربيت اسالمي             ۱۷۲

خداوند در قرآن مجيد، اهل ايمان و بندگانش را به مراعات عدل و انـصاف دعـوت                 
ي آن سوق   سو خواهد پيوسته طرفدار عدل بوده وجامعه مسلمين را به          نموده واز آنان مي   

  ).۱۳۵ه ينساء، آ. (»ِيا أَيها الَّذين آمنواْ كُونواْ قَوامني بِالْقسط شهداء للّه«: دهند
در همين زمينه از ائمه هدي و پيشوايان ديني نيز سخنان ارزشمندي به يادگار مانـده               

ت و در   که خود تجسم قـسط و عـدالت بـوده اسـ           ) ع(ازجمله موالي متقيان علي   . است
ها و در کردار و گفتار خويش راه عـدالت را نـشان داده و پيـروان و راهيـان                      تمام زمينه 

کـه آن حـضرت بـه کـارگزارانش در            چنان  هم. راهش را به انجام آن توصيه نموده است       
کرد که با عموم مردم به عدالت و انصاف رفتـار کننـد، حقـوق          شهرها و مرزها تأکيد مي    

 و دوستي و دشمني با افراد، آنان را در برقراري قـسط و عـدالت                ديگران را ضايع نکنند   
  ).۲۷۶ و حکمت ۵۳البالغه، نامة  نهج. (دچار خطا و لغزش ننمايد

عدالت در رأس اموري قرار دارد که بـستر تربيـت مردمـان را              ) ع(در منظر امام علي   
اني تحقـق  بدون عدالت، برپايي مردمان و سير آنان بـه سـوي کمـال انـس        . کند  فراهم مي 

شـود   يابد و فارغ از اهتمام براي عدالت و تدارک آن، تربيـت حقيقـي حاصـل نمـي         نمي
  ).۱۳۷۸دلشاد تهراني، (

خواهي و انزجار از ظلم و بيدادگري از جمله فطرياتي است             دوستي و عدالت    عدالت
که حيات انـسانيت در گـرو آن اسـت و بـا ضـعيف شـدن آن، انـسانيت انـسان رو بـه           

. شـوند  ها به تباهي کـشيده مـي        رنگ شدن آن در جوامع انسان       رود و با بي     اضمحالل مي 
تر باشد، سـالمت   تر و قوي خواهي در مردمان زنده     دوستي و عدالت    هرچه فطرت عدالت  

  .فرد و جامعه بيشتر است
  

  تعاون و همفکري در امور و تکافل اجتماعي. ۴ 

 گونـاگون بـا يکـديگر تعـاون و     ها در زندگي اجتماعي خود، براي انجام کارهـاي   انسان
تعاون، بـر يـاري و پـشتيباني افـراد جامعـه از يکـديگر و مـشارکت و                   . همکاري دارند 

بـا تعـاون و دسـت در        . همکاري آنان در انجام کارهاي اجتماعي و فـردي داللـت دارد           
ها و مـشکالت، دفـاع از حقـوق        توان به رفع گرفتاري     دست يکديگر قرار دادن، بهتر مي     

  . پرداخت...  مبارزه با دشمنان ويکديگر،
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تعاون در انجام کارهاي نيک و خداپسندانه از زيباترين ابعاد تعاون اسـت کـه مـورد             
  : قرآن در اين باره مي فرمايد. باشد تأکيد قرآن و اولياي گرامي اسالم مي

»         لَـى اِإلثْـمِ وواْ عنـاوعالَ تى وقْـوالتو لَـى الْـربواْ عناوعتو انوـد؛ و در راه نيکـي و  الْع
» پرهيزکاري با هم تعاون و همکاري داشته باشيد و در راه گناه و تعدي همکاري نکنيـد             

  ).۲ة يمائده، آ(
چـون خيـر و     «: فرمايـد   نيز با تأکيد بر تعاون در کارهاي نيـک مـي          ) ع(حضرت علي 

» له بگيريـد نيکي يافتيد به کمـک و يـاري آن بـشتابيد و اگـر شـري ديديـد از آن فاصـ            
  ).۱۶۷البالغه، خطبة  نهج(

آورد   اصل همياري اجتماعي را امري واجب به شمار مي        ) ع(ياز سوي ديگر، امام عل    
مبناي همياري اجتماعي در اسـالم براسـاس حقـوقي    . توان از آن شانه خالي کرد      که نمي 

زمنـدان  رساني به فقيـران و يـاري نيا   چنانکه کمک هم. است که فرد بر گردن جامعه دارد   
از ) ع(يامـام علـ   . باشـند   ازجمله وظايفي است که توانگران جامعه ملزم به انجام آن مـي           

کشند به نيکـي   چنين افرادي که مسئوليت کمک و ياري رساندن به ضعفا را به دوش مي    
بـه  (» مند شوند ترين مردمان کسي است که ديگران از نعمت او بهره       بخشنده«: کند  ياد مي 

هايي کـه از راه ايجـاد          اسالم براساس اصل تعاون و با استفاده از ارزش         ).نقل از اينترنت  
هـاي سـنگيني را       روحية همکاري و همياري در جامعه فراهم نمـوده اسـت، مـسئوليت            

ها به يکـديگر نيازمندنـد و انـساني از انـسان ديگـر             زيرا انسان . گذارد  برعهده جامعه مي  
از خداوند مخواه که تـو را از مـردم          «: مايدفر  مي) ع(که حضرت امير    چنان. نياز نيست   بي
چه وقت انـسان   . ها همچون اعضاي بدن به يکديگر وابسته اند         نياز کند زيرا که انسان      بي

شود؟ ولي از خداوند بخواه که تو را نيازمند مردمان شـرور      نياز مي   از دستش يا پايش بي    
  )همان. (»نسازد

ورت در امور را در راسـتاي توجـه         و در همين رابطه است که اسالم همفکري و مش         
) ص(که خداوند به پيامبر اکرم      چنان  آن. نمايد  به اصل مشارکت مردم در کارها توصيه مي       

؛ وأَمرهم شورى بيـنهم «: دهد که در امور مربوط به مردم  با آنها مشورت نمايد       دستور مي 
  ).۳۸ة ي، آيشور(»  شودحل و فصل امور مردم از طريق مشارکت خود مردم بايد انجام
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  نمعاشرت و برقراري روابط مهر آميز با ديگرا

انسان موجودي است اجتماعي و نـاگزير از معاشـرت؛ معاشـرت و رفاقـت در زنـدگي              
انسان از مسائل مهم و قابل توجه بوده و ازجملـه واقعيـاتي اسـت کـه در اثرگـذاري و                     

ر چيزي در حيـات انـساني بـه ايـن           اي است که کمت     اثرپذيري بسيار نيرومند و در مرتبه     
هـا   يابي، حقيقتي است که فطرت و طبيعت همـه انـسان       دوستي و دوست  . رسد  مرتبه مي 

نسبت به آن کشش دارد و اين کشش فطري به خاطر اين اسـت کـه خداونـد انـسان را                   
الطبع و اجتماعي آفريده است و تأمين بخشي از نيازهاي مادي و معنـوي او را بـه                    مدني

  ).  ۱۳۸۳انصاريان، (يگران قرار داده است عهده د
گونه   با مردم آن  «: فرمايد  گران مي يدرخصوص نحوة معاشرت با د    ) ع(اميرمؤمنان علي 

معاشرت کنيد که اگر مرديد بر شما اشک ريزند و اگر زنده مانديد، با اشتياق سوي شما                 
ن خـويش را بـه      آن حضرت همواره مديران و کارگزارا     ). ۱۰البالغه، حکمت     نهج(» آيند

ويـژه بـا پرهيزکـاران و راسـتگويان سـفارش             پيوند و برقراري روابط نيکو بـا مـردم بـه          
را به برقراري پيوند    ) ع(که امام حسن    چنان  هم). ۵۳ و   ۵۰ يها  البالغه، نامه   نهج(فرمود    مي

چـون  «: فرمايـد  دوستي با دوستان و مهرباني و بخـشندگي نـسبت بـه آنهـا توصـيه مـي        
 جدا گردد، تو پيونـد دوسـتي را برقـرار کـن؛ و اگـر روي برگردانـد، تـو                   برادرت از تو  
  ).۳۱همان، نامة (» مهرباني کن

گـردد کـه آن       بـه خـوبي آشـکار مـي       ) ع(با مطالعه و بررسي سيرة تربيتي امام علـي        
انـد و در ايـن    اي داشـته    آميز با مردم عنايت ويـژه       حضرت به معاشرت و برخورد محبت     

هاي معاشرت بـه آنهـا     معتقد بودند که اگر افراد در همة زمينه     يبطزمينه به اصول و ضوا    
پايبند باشند، همـاي سـعادت و خوشـبختي را در آغـوش خواهنـد گرفـت و از طريـق           
معاشرت و رفاقت صحيح به تأمين برخي امور مادي و معنـوي خـود و ديگـران موفـق                   

  :ن اصول عبارتند ازي از ايبرخ. خواهند شد
همـان،  (» خـوش نيـست     همنـشيني چـون اخـالق     «بـا مـردم     اخالقـي     خوش) الف
  ).۱۱۳حکمت
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 ۱۷۵              البالغه تربيت اجتماعي از منظر نهج

  ).۵۴همان، حکمت (» ستي چون ادب نيهيچ ارث«رعايت ادب و احترام ) ب
دلت را براي مردم کانون مهر و محبـت سـاز و بـا              «محبت و مهرباني به ديگران      ) ج

  ).۵۳همان، نامة (» همه دوست و مهربان باش
ا به ترس از خدا، نظم در امور و ايجاد صلح و آشـتي             شما ر «اصالح بين يکديگر    ) د

  ).۴۷همان، نامة (» در ميانتان سفارش مي کنم
 را جلـب  يا نعمتي را طرد  ي که نعمت  يچه بسا سخن  «نيکو سخن گفتن با ديگران      ) ه 

  ).۱۷۶همان، خطبة (» کند
» ميـوة عقـل و خـرد همنـشيني بـا نيکـان اسـت              «ارتباط و همنشيني با ديگـران       ) و

  ).۳۲۷، ص۳، ج۱۳۶۰وانساري، خ(
  

  اصول تربيت اجتماعي 

با توجه به مفهوم تربيت اجتماعي و اهدافي كه بـراي آن برشـمرده شـد، در اينجـا پـنج         
وحـدت،  «باشد كه تحت عنـاوين        اصل اساسي در عرصة تربيت اجتماعي قابل طرح مي        

  . گيرد مورد بحث قرار مي» مسئوليت، عدالت، مشاركت، و محبت و مودت
  

  وحدت . ۱

سازگاري، همدلي و همگامي با برادران ديني در شئون زنـدگي ازجملـه اصـول تربيـت                
دهد كه يكپارچگي و      اجتماعي است كه اسالم بدان عنايت ويژه دارد و هرگز اجازه نمي           

وحدت جامعه اسالمي دچار تفرقه و تزلزل گردد و هر كس براي خود راهي پويد و هر                 
  . يين نمايدگروه براي خودش مسيري تع

عمران ضـمن يـادآوري دوزخ تفرقـه و تـشتت دوران               سورة آل  ۱۰۳خداوند در آية    
 يكي از  كند وبه   جاهلي، نعمت بزرگ برادري واتحاد مدينه فاضله اسالمي را يادآوري مي          

  .خواند اتحاد ويكپارچگي فرا مي پرداخته، فرد وجامعه را به) اهللا حبل(محورهاي وحدت 
 وحدت معنايي جز يكدلي و هماهنگي بر گـرد حـق و تمركـز         در فرهنگ علوي نيز   

انـد و بـر     آنان كه اهل حق  . همة نيروها براي تحكيم و برپايي حق و نابودي باطل، ندارد          
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شوند و    آفرين وپيونددهندة امت اسالمي محسوب مي       طاعت پروردگار پايدارند، وحدت   
  .باشند افكن و مخالف وحدت مي قهگردانند و پيروان راه شيطانند، تفر كه ازحق روي آنان

نسبت به حفظ وحـدت امـت اسـالمي         ) ع(با توجه به تأكيد اسالم و ائمه معصومين       
مسلمانان وظيفه دارند خود را وابسته به جامعه بزرگ اسالم بدانند، بـه مجـد، عظمـت،                 

ايـن نكتـه يكـي از    . قدرت و شوكت آن بينديشند و در برابر دشمنان از آن دفاع نماينـد    
رود كـه در تربيـت اجتمـاعي افـراد در خـانواده، مدرسـه و                  تيازات اسالم به شمار مي    ام

بـه عبـارت   . نظران علوم تربيتي قرار گيرد جامعه بايد منظور نظر اولياي مربيان و صاحب       
اي تربيـت شـوند كـه بـر مبنـاي فرهنـگ و              ديگر، افراد در جامعه اسالمي بايد به گونـه        

يشان خود همسو و هماهنگ گردند تا بتوانند بـا وفـاق و         ك  هاي اصيل اسالم با هم      ارزش
  . همدلي از مصالح عمومي امت اسالمي درمقابل توطئه دشمنان محافظت نمايند

  
  مسئوليت . ۲

با توجه به اصل وحدت كه هريـك از مـسلمانان را بـه منزلـة عـضوي از پيكـر اسـالم                       
تفـاوت    د اجتماعي بـي   نمايد، اعضاي جامعه اسالمي نسبت به مسائل موجو         محسوب مي 

كنند و اين همان اصلي است كـه در فرهنـگ اسـالم و نيـز         نبوده، احساس مسئوليت مي   
امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر،            . باشد  موكداً مورد سفارش مي   ) ع(سيرة حضرت امير  

احقاق حق مظلوم و مقابله با ظالم و تالش در جهت اصالح و بهسازي امـور اجتمـاعي               
باشند كه پرداختن بـه آنهـا بـه عنـوان             ز اصل مسئوليت اجتماعي مي    ازجمله مصاديق بار  

آيد و نـشانة ايمـان تلقـي شـده و             حساب مي   ترين وظايف اجتماعي افراد به      يكي از مهم  
موجب هدايت و رستگاري خواهد گرديد و درمقابل، شانه خـالي كـردن از انجـام ايـن                 

ني خداوند نسبت به بنده را در پـي         گردا  ها را بر انسان مستولي گردانيده، روي        مهم، بدي 
كنندگان امـر بـه معـروف و      در فرمايشات خود ترك   ) ع(حضرت علي . خواهـــد داشت 

دهـد و از كـساني كـه در انجـام امــور       نهي از منكر را شديداً مورد نكوهش قــرار مـي    
دينـي    همانـا شـما بـرادران     «: كنـد   كنند انتقاد مـي     مسلمين ازخـــود سلب مسئوليت مي    

دهيد، نه خيرخـواه يكديگريـد و نـه چيـزي بـه هـم                 يگريد، نه يكديگر را ياري مي     يكد
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كه كوفيـان     چنان  ؛ هم )۱۳، خطبة   البالغه  نهج(» كنيد  يگر دوستي مي  بخشيد و نه به يگد      مي
تفاوتي نسبت به غارت اموال مـسلمانان توسـط دشـمنان بـه سوسـمار و                  را به سبب بي   
خزنـد   گـاه خـود مـي    و خواري درون النه و مخفـي كند كه از روي ذلت   كفتار تشبيه مي  

  ). ۶۹همان، خطبة (
اي تربيت شود كـه       گونه  در راستاي توجه به اين اصل اجتماعي، كودك امروز بايد به          

وجود آيد، بياموزد كه بـراي آينـده،          آمادگي فهم و پذيرش مسئوليت اجتماعي در وي به        
ر طريق خير و فـضيلت انـساني        فردي بشردوست و خدمتگزار براي جامعه اسالمي و د        

باشد، بياموزد كه در زندگي اجتماعي نبايد تنها به سالمت خود خرسند باشد بلكه رنـج                
و محنت همنوعانش نيز درد و محنت وي اسـت و نهايتـاً اينكـه بيـاموزد كـه نـه فقـط                       

  .ها و حتي حيوانات نيز مسئوليت دارد درمقابل بندگان خدا، كه در قبال شهرها، خانه
  

  عدالت . ۳

يكي از اصول تربيت اجتماعي، اصل عدالت اجتمـاعي اسـت كـه منظـور آن اسـت كـه           
تـأثير عواطـف و احـساسات         انسان نسبت به حقوق ديگران از حق تجاوز نكند و تحت          

خداوند متعال عـدالت اجتمـاعي را بـه عنـوان     . قرار نگرفته، از راه راست منحرف نشود      
إِنَّ اللّـه يـأْمر بِالْعـدلِ       «: فرمايـد   كـرده، مـي   ناپـذير مطـرح       يك اصل ضـروري و خدشـه      

انساِإلحبراسـاس ايـن    ). ۹۰نحل، آية (» دهد  ؛ همانا خداوند به عدل و احسان فرمان مي        و
اي رفتار شود كه مستحق آن است و در جـايي          آيه با هريك از افراد اجتماع بايد به گونه        

 اجتماعي است كه شامل تمـام مكلفـين      قرار داده شود كه سزاوار آن است و اين ويژگي         
در همـين  . دهـد  شود و خداي سبحان همة افراد جامعه را به برپايي عدالت فرمان مي          مي

به عنوان مظهر عدالت در طول تاريخ، همواره پيروان خـويش           ) ع(رابطه اميرمؤمنان علي  
عمـوم مـردم   ها و رفتار توأم بـا انـصاف بـا      را به برقراري عدل و دادگري در تمام زمينه        

شـود    با توجه به آيات و روايات موجود در اين زمينه روشن مـي            . سفارش فرموده است  
كه اسالم به اصل عدالت نه به عنوان يك صفت اخالقي فردي بلكـه بـه عنـوان اصـلي                    

اي جاويد در جان مؤمنـان راسـخ شـود و در              نگرد كه بايد به صورت ملكه       راهبردي مي 
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 آنان جريان يابد و اين مهم جز در ساية تربيت صـحيح  سراسر زندگي فردي و اجتماعي   
گردد، تربيتي كه بر مبنـاي آن انـساني عـادل شـكل بگيـرد كـه در             اجتماعي حاصل نمي  

برخوردهاي اجتماعي و در رفتار با ديگران به عدالت پايبند باشد، وظيفة خود را نـسبت     
و داشـته باشـد و حـق        به ديگران به خوبي انجام دهد، با هر فـردي رفتـاري در خـور ا               

ديگران را ادا نمايد و زماني كه تمامي افراد اجتماع به صفت عدالت آراسـته شـده و در                   
  . گفتار و رفتارشان به آن پايبند باشند جامعه روي سعادت و آرامش را خواهد ديد

  
  مشاركت . ۴

 مشاركت و همكاري افراد در انجام امور اجتماعي به عنوان يك اصل اجتمـاعي اسـاس               
اي كـه     گونـه   به. هاي روزافزون است    ها و پيروزي    زندگي بشر و عامل اصلي در پيشرفت      

اي شكل نخواهد گرفت و مـسير ترقـي و كمـال را طـي نخواهـد                   بدون آن، هيچ جامعه   
به همين دليل آيين الهي اسالم رعايت اين اصل را در جامعـه ضـروري دانـسته و        . نمود

  . اخوانده استمسلمان را به همكاري هرچه بيشتر فر
انسان به دليل اينكه موجودي اجتماعي است، نياز دارد كـه بـسياري از كارهـا را بـه             

همة مردم را نيازمنـد     ) ع(كه علي   چنان  هم. شكل جمعي و با مشاركت ديگران انجام دهد       
يكديگر دانسته و اين نياز را هميشگي و همچون نياز انسان به اعضا و جـوارح خـويش         

ريزي شده است و      يرا اساس زندگي اجتماعي بر مشاركت و تعاون پايه        ز. كند  معرفي مي 
نظام بنيادين اسالم بسياري از قوانين اجتمـاعي خـود را بـر اصـل مـشاركت اجتمـاعي                   

بنابراين بجاست كه در عرصة تربيت اجتماعي همواره ايـن اصـل را     . استوار نموده است  
ان و نوجوانان، از همـان مراحـل   مطمح نظر قرار داده و در پرورش روحيه گرايش كودك 

اولية تربيت به مشاركت و همكاري در امور جمعي همت گماشته شـود؛ در ايـن راسـتا        
محيط خانه به عنوان اولين جايگاه تربيت اجتماعي و آنگاه محيط بازي و نيز مدرسه كه                
در آنها جمع كثيري از دوستان و همساالن در تربيت اجتماعي و رشد شخصيت كـودك            

هاي بسيار مناسبي را براي شكل گرفتن روحيـة مـشاركت و       توانند زمينه   يرگذارند، مي تأث
  . همكاري در فرد فراهم آورند
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اي كه روحية مشاركت، همكاري و هميـاري بـه همنوعـان نهادينـه                مسلماً در جامعه  
ترديـد كـسي      كنند؛ چرا كه بي     گردد، كمتر افراد جامعه احساس رنج، درد و گرفتاري مي         

تر مشاركت    هاي مردم، خدمت به ايشان و همنوعان و در سطح كالن            ه رفع گرفتاري  كه ب 
آميز و تقويت روحية مشاركت و همكاري،         پردازد، عالوه بر زندگي مسالمت      عمومي مي 

  .كمتر شاهد فقر و گرفتاري فردي و اجتماعي خواهد بود
  

  محبت ومودت . ۵

وام و برپايي جامعة انساني است و به        از ديدگاه اسالم، محبت و مودت درحقيقت ماية ق        
آن كس كـه انـسان را       . بخشد  منزلة اكسيري است كه پيوندهاي اجتماعي را استحكام مي        

براي زندگي اجتماعي خلق نموده، احساس نياز به اين پيوند و رابطة ضروري را نيز در                
 هـم  او هم خـود رحمـان، رحـيم، رؤوف و ودود اسـت و      . نهاد او به امانت نهاده است     

بندگانش را بر اين سرشت آفريده است و همواره آنان را به مهرباني و مهروزي تـشويق          
و ) ۱۸ و   ۱۷بلـد، آيـات     (فرمايد    كند و مهروزان را جــزء اصحـاب ميمنه معرفي مي          مي

نيز بـا دلـي رؤوف و مهربـان، مـردم را بـراي يـافتن طريـق سـعادت                    ) ص(رسول خدا 
در همـين   . دانـد   امت را در گرو محبت و مهرباني مي       کند و خير و سعادت        راهنمايي مي 

به پيروي از خدا و رسول او بر ضرورت دوستي و محبـت مؤمنـان               ) ع(راستا معصومين 
  .شمارند ها مي تأكيد دارند و آن را الزمة مسلماني و تداوم دوستي

توان نتيجه گرفت كه محبـت و مـودت يكـي از اصـول                با توجه به آنچه گذشت مي     
ها در روابط اجتماعي خـود بـا    صة تربيت اجتماعي است كه الزم است انسان    مهم در عر  

كودكان و نوجواناني كه در محيطي آكنـده  . ديگران آن را سرلوحة كار خويش قرار دهند   
شوند و در مـسير تربيـت خـويش از چـشمة زالل محبـت و           از مهر و محبت تربيت مي     

انون مهر و محبت براي ديگران واقـع      توانند در بزرگسالي ك     گردند، مي   مودت سيراب مي  
بديهي است چنانچه افراد يك جامعه مهربـان و دلـسوز باشـند، همـه نـسبت بـه           . شوند

رحـم و   شوند؛ درنتيجـه هـركس در حـالي كـه خـود دل         يكديگر غمخوار و باعاطفه مي    
شود و مهـرورزي بـه ديگـران،          رؤوف است، مورد لطف و مهرباني ديگران نيز واقع مي         
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اسـت  ..... مه بسياري از فضايل ديگر همچون نيكوكاري، همدردي، ايثـار و          خود سرچش 
  .شوند كه ازجمله ضروريات زندگي اجتماعي محسوب مي

  
  هاي تربيت اجتماعي روش

تـوان منـشور جـامعي از         مي) ع(از مطالعه و تعمق در گفتار و سيرة عملي حضرت علي          
: باشـد  ي ذيـل از آن جملـه مـي   هـا  هاي تربيت اجتماعي را استخراج كرد كه شـيوه          شيوه

  .آموزي، نظارت و مراقبت، و تشويق و تنبيه روش الگويي، موعظه و نصيحت، عبرت
  

  روش الگويي. ۱

  بـه . هاي تربيـت اجتمـاعي، ارائـه الگـويي مناسـب و شايـسته اسـت        يكي از بهترين راه   
عمـوالً انـسان   ها دارند و م اي در رشد يا انحطاط انسان     كننده  طوركلي، الگوها نقش تعيين   

تمايل دارد در تمامي گفتار، كردار، حركات و سكنات از مقتـدا و الگـوي خـود تبعيـت            
هاي   باشند، سرمشق   تري مي   تر و عالي    به همين جهت هرچه الگوها با صفات كامل       . نمايد

را بهتـرين الگـوي     ) ص(قرآن كريم وجود مقدس پيـامبر اكـرم       . بهتري براي فرد هستند   
؛ براي شـما در     لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ       : فرمايد  ده و مي  ها معرفي كر    انسان

  ).۲۱احزاب، آية (» الگوي نيكويي است) ص(شخصيت خدا 
براي اينكه فرايند تربيت اجتمـاعي بـه خـوبي تـسهيل گـردد، الزم اسـت الگوهـاي            

نها ارتباط عـاطفي برقـرار كـرده و    اجتماعي مناسبي براي فرد فراهم شود تا او بتواند با آ       
هاي موجود را در رفتـار والـدين و           كودكان و نوجوانان معموالً ارزش    . مجذوبشان گردد 

در اين راستا با توجـه بـه مقبوليـت والـدين و مربيـان در                . كنند  مربيان خود جستجو مي   
سـنين  هاي ذهني و نيز جنبة تقليدي كودك در          هاي اوليه زندگي، تحصيل و آمادگي       سال

  .العاده مهم خواهد بود اوليه، نقش اولياي خانه و مدرسه در زمينة پرورش اجتماعي فوق
بايد خردساالن شما از بزرگان شما پيروي       «: فرمايد  مي) ع(دراين رابطه حضرت علي   

پيـشگان جاهليـت    كنند و بزرگساالن شما نسبت به خردساالن مهربان باشند، چونان ستم   
  ).۱۶۶البالغه، خطبة نهج(» كردند مي اهي داشتند ونه درخدا  انديشهنباشيد كه نه ازدين آگ
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  موعظه و نصيحت . ۲

هاي مؤثر در تربيت اجتماعي است كه در سيرة تربيتـي امـام               پند و موعظه يكي از روش     
هـاي    آن حضرت براي تربيت فرزندان خـود در عرصـه         . شود  به كرات ديده مي   ) ع(علي

پرداخت و بـا لحنـي آكنـده از     ه موعظه و نصيحت ميهاي مناسب ب    اجتماعي در فرصت  
كـه در بـستر شـهادت و در           گماشت؛ چنان   محبت و دلسوزي به راهنمايي آنها همت مي       
نيز بـه شـيوة پنـد و موعظـه بـه نكـات              ) ع(وصيت خود به فرزندش امام حسن مجتبي      

دل انـسان   كند و اندرز و موعظه را عاملي براي حيات و بيداري              تربيتي عميقي اشاره مي   
در همـين زمينـه،   ). ۳۱همـان، نامـة    (» دلت را با اندرز نيكو زنده كـن       «: نمايد  قلمداد مي 

پند و اندرز دادن را به عنوان يكي از حقوق مردم برحاكم جامعه اسالمي معرفي               ) ع(امام
داند كه به شيوة موعظه و نـصيحت بـه امـر تربيـت، هـدايت و                  نموده و وظيفة رهبر مي    

همانا بر امام و رهبر واجب نيست جز آنچه را خدا امـر           «: دم همت گمارد  راهنمايي مــر 
» اسـت ..... فرمايد و آن كوتاهي نكردن در پنـد و نـصيحت و تـالش در خيرخـواهي و                 

هـا بـدان      و اين همان روشي است كه خداوند بـراي تربيـت انـسان            ) ۱۰۵همان، خطبة   (
مردم را بـا حكمـت و برهـان و           «:دهد  سفارش فرموده است، چنانكه به پيامبر فرمان مي       

  ).۱۲۵نحل، آية (» موعظه نيكو به راه خدا دعوت كن
  

  آموزي  عبرت. ۳

آيـد،    اي كـه از زنـدگي گذشـتگان بـه دسـت مـي               مطالعة تاريخ و درك تجارب ارزنـده      
يافتن علل و عوامـل رشـد و        . تواند چراغ فروزاني براي مسير آينده انسان ترسيم كند          مي

آمـوزي در تربيـت اجتمـاعي          تفكر در عاقبت زندگي آنان و عبرت       انحطاط گذشتگان و  
آنچه كه در قرآن به عنوان داستان و سرگذشت پيشينيان آمده است            . اهميت بسزايي دارد  

تواند به مخاطـب در تـشخيص مـسير صـحيح             حاوي نكات تربيتي فراواني است كه مي      
ان موعظه و تربيت انـسان      عمل و رفتار، كمك نمايد و هدف قرآن از بيان وقايع گذشتگ           

بـه راسـتي در     لَقَـد كَـانَ فـي قَصـصهِم عبـرةٌ لِّـأُولي الَاْلبـابِ؛               «. و عبرت دادن به اوست    
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  ).۱۱۱يوسف، آية (» سرگذشت آنان براي خردمندان، عبرتي نهفته است
مطالعـه تـاريخ و درس      ) ع(به فرزندش امـام حـسن     ) ع(برهمين اساس حضرت امير   

كـه   چنـان  هـم ). ۳۱نهـج البالغـه ، نامـة    (نوشت آنان را توصيه نموده است   گرفتن از سر  
ام، امـا در كـردار آنهـا نظـر افكنـدم و در       من به اندازة پيشينيان عمـر نكـرده   «: فرمايد  مي

هاي روشن و شـيرين زنـدگي         اخبارشان انديشيدم و در آثارشان سير كردم، پس قسمت        
 هر چيـزي مهـم و ارزشـمند آن را بـراي تـو               آنان را از دوران تيرگي شناختم، سپس از       

در واقـع حـضرت   ). ۳۱همان، نامة (» ها تربيت كنم برگزيدم و بر آن شدم تو را با خوبي    
خواهد تجارب ارزشمند گذشتگان را در اختيار فرزندش قرار دهد تا او              با اين روش مي   

  .با انتخاب راه صحيح، آينده زندگي اجتماعي خويش را درخشان سازد
  

   نظارت و مراقبت .۴

هاي مورد استفاده در تربيت آدمي است كه نقش اساسي            نظارت و مراقبت يكي از روش     
هاي واالي انـساني و تـصحيح بـه موقـع             در اصالح رفتار فرد دارد و باعث حفظ ارزش        

انسان براي سـير درسـت   . شود  كردارها و رفتارها و جلوگيري از تباهي فرد و جامعه مي          
توانـد    ق نيازمند نظارت و مراقبت است كه اين نظارت و مراقبت مي           در جهت كمال مطل   

  .از درون و به وسيلة خود فرد و يا از بيرون توسط ديگران انجام پذيرد
از آنجا كه انسان پيوسته در معرض اشتباه و گناه، و تباهي و پليدي است، الزم است                 

مايـد تـا از فـرو    خود حريم حقيقت خويش را پاس دارد و به حساب خـويش توجـه ن              
لغزيدن خود جلوگيري كند يا در صورت لغزش به سرعت جبران سازد كـه اگـر آدمـي                 

) ع(امـام علـي  . روش به اصالح خود نپردازد كسي نتواند او را اصـالح نمايـد   خود بدين 
نمـود مردمـان را بـدان         كـرد و تـالش مـي        همواره بر مراقبه و محاسبة نفس تأكيـد مـي         

ساب نفس خود برسد سود برد و آن كس كه از خود غافل ماند          كسي كه به ح   «: برانگيزد
  )۲۰۸البالغه، حكمت  نهج(» بيند زيان مي

هـا و رفتارهـاي غيراجتمـاعي فـرد،           از سوي ديگر و به منظور پيشگيري از سركشي        
كه خداونـد     چنان  هم. بايست اعمال، رفتار و عملكرد وي تحت كنترل و نظارت باشد            مي
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وقُلِ اعملُواْ فَـسيرى اللّـه عملَكُـم    «: فرمايد دهد و مي    بيروني توجه مي  انسان را به مراقبت     
؛ اي  ورسولُه والْمؤمنونَ وستردونَ إِلَى عالمِ الْغيـبِ والـشهادة فَينبـئُكُم بِمـا كُنـتم تعملُـونَ                

 رسول او و مؤمنان اعمـال شـما         به مردم بگو هر عملي كه انجام دهيد، خدا و         ! رسول ما 
» بينند، آنگاه به سوي خدا كه داناي عوالم غيب و شهود اسـت بازخواهيـد گـشت                  را مي 

  ).۱۰۵توبه، آية (
نيز به امر نظارت و مراقبت بر اعمال و رفتار كارگزاران امور مـردم              ) ع(حضرت امير 

 در ايـن خـصوص آن   .اي داشتند كه مبادا حقي از افراد جامعه پايمـال گـردد          توجه ويژه 
رفتار كارگزاران را بررسـي كـن و بازرسـاني          «: فرمايد  حضرت خطاب به مالك اشتر مي     

راستگو و وفاپيشه بر آنان بگمار كه مراقبـت و بازرسـي پنهـان تـو از كـار آنـان سـبب                       
  ).۵۳البالغه، نامة  نهج(» داري و مهرباني با رعيت خواهد بود امانت
  

  تشويق وتنبيه . ۵

هاي مؤثر در فرايند تربيت اجتماعي افراد، شيوة تـشويق رفتـار و عملكـرد                 وهيكي از شي  
انسان بـر مبنـاي   . باشد مطلوب آنان به منظور افزايش تكرار و تثبيت آن عمل و رفتار مي    

فطرتش مايل به كمال و نيكويي و دوستدار تشويق و قدرداني اسـت و بـر ايـن اسـاس                  
اي اصـالح رفتـار و تقويـت و تكـرار عملكـرد             ها بـر    بهترين روش در برانگيختن انسان    

تشويق موجب اعتقاد و اعتماد بيـشتر       . باشد  مطلوب و مثبت روش تشويق و تحسين مي       
شـود و مـشوق بيـشتري بـراي انجـام عمـل در وي فـراهم             شخص به نتيجه عملش مي    

، استفاده از تحسين و تمجيـد اصـحاب و يـاران            )ع(در انديشه و سيرة امام علي     . آيد  مي
هاي تشويق و ترغيب آنان به انجـام كارهـاي نيـك مطـرح                مواره به عنوان يكي از راه     ه

همـواره آنـان را تـشويق كـن و      «: فرمايد  حضرت در اين باره به مالك اشتر مي       . باشد  مي
اند بـر شمار، زيــرا يـــادآوري كارهـاي ارزشـمند آنـــان       كارهاي مهمي كه انجام داده    

  ).همان(» دارد ترسوها را به تالش واميانگيزاند و  شجاعان را برمي
از سوي ديگر، نقش تنبيه در تربيت اجتماعي فراهم كردن بـيم از بـدي و پليـدي و                   

سازي در مقابل خطا و اشتباه و جلوگيري از سقوط انـسان در ورطـة تبـاهي              نوعي ايمن 
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شود   ياز روش تنبيه براي كاهش دادن احتمال رفتارهاي نامطلوب انسان استفاده م           . است
ازجملـة  .... سازي، جريمه كردن، قهر كـردن، تنبيـه بـدني و    كه توبيخ و سرزنش، محروم   

اشكال مختلف كاربرد تنبيه در بازدارندگي انسان از انجام اعمـال ناصـواب و ناشايـست           
  .شوند محسوب مي

تواند در تربيت و اصـالح        بنابر آنچه که گفته شد، استفاده از شيوة تشويق و تنبيه مي           
ار و عملكرد افراد در اجتماع مثمر ثمر باشد، و اين نيز بـه نوبـة خـود در اصـالح و                   رفت

به شرط آنكه بجـا و متناسـب بـا    . بهبود روابط اجتماعي ميان افراد تأثيرگذار خواهد بود  
ها و مرتبة وجودي او در آن لحاظ          ميزان و نوع عمل باشد و روحيات شخص و گرايش         

: فرمايـد  البالغه بـه مالـك اشـتر مـي        نهج ۵۳در نامة   ) ع(عليكه اميرالمومنين     چنان. گردد
زيــرا نيكوكــاران در نيكوكــاري . هرگــز نيكوكــار و بــدكار در نظــرت يكــسان نباشــند«

گردند، پس هر كدام را براسـاس كردارشـان           رغبت، و بدكاران در بدكاري تشويق مي        بي
  ).همان(» جزا ده
    

  يت اجتماعيافراد رشد يافته در عرصة تربهاي  ويژگي

يافتگـان عرصـة تربيـت اجتمـاعي          پـرورش ) ع(بر مبناي سيره و كالم اميرالمؤمنين علي      
و » رفتـاري «،  »شـناختي «تـوان آنهـا را در سـه بعـد             باشند كه مـي     هايي مي   داراي ويژگي 

   .بندي و تشريح نمود دسته» عاطفي«
  

  هاي شناختي ويژگي) الف

سـاز اسـالم از منزلتـي واال     رهنـگ انـسان  خيرخـواهي در ف  : خيرخواهي براي ديگران  . ۱
درجامعة اسالمي، مـسلمان    . برخوردار بوده ودررديف اصول اخالق اجتماعي جاي دارد       

هرگز به ضرر، مصيبت و گرفتاري ديگران راضي نيست و براي مردم همان اندازه طالب               
) ع(يكه اميرمؤمنـان علـ   چنان هم. كند خير است كه براي خودش خير و خوبي مطالبه مي  

خواهي براي ديگران     آنچه را براي خود مي    «: فرمايد  مي) ع(در وصيت خود به امام حسن     
  .»داري، براي ديگران نيز خوش ندار بخواه و آنچه را براي خود خوش نمي
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 ۱۸۵              البالغه تربيت اجتماعي از منظر نهج

دهـد كـه گذشـت يكـي از اصـول             بررسي منابع اسالمي نشان مي    : عفو و گذشت  . ۲
در صحنة زندگي اجتماعي بـشر، كمتـر   . اساسي در برخورد با لغزش افراد با ايمان است    

توان يافت كه از عيب پاك بوده و از لغزش مصون باشد و بـه طـور طبيعـي              كسي را مي  
بنابراين انـسان   . توان انتظار داشت كه همه كارهاي يك فرد درست و پسنديده باشد             نمي

وار اسـالم  يافته در فرهنگ اجتماعي اسالم در پيروي از سيرة عملي پيشوايان بزرگ    تربيت
انسان پرهيزگـار سـتمكار خـود را        « . دهند  عفو و گذشت را بر عقوبت انتقام ترجيح مي        

. »پيونـدد   بخشد، به آن كس كه با او بريده مي          كند، به آن كه محرومش ساخته مي        عفو مي 
  ).۱۹۳البالغه، خطبة  نهج(

لق از آنجا كه انسان مؤمن هميـشه عظمـت و كبريـاي خـا             : پرهيز از خودمحوري  . ۳
فرازي در مقابـل ديگـران را      گاه به خود اجازه گردن      خود را در ذهن و خاطره دارد، هيچ       

دارد زيـرا تربيـت    ها و عالئق شخصي خود را بـه ديگـران روا نمـي         دهد و خواست    نمي
اجتماعي مستلزم آن است كه فرد عالوه بر مدار فردي در مدار اجتماعي نيز بـه گـردش          

. بيند از دريچة ديدگاه ديگران بنگرد   ه از دريچة مدار فردي مي     ك  چنان  درآيد و امور را هم    
با فراهم آمدن اين داد و ستد است كه تربيت اجتماعي بخشي از ثمرات خود را آشـكار                  

امـام  ). ۱۳۸۴بـاقري،   (شـود     كند و قوام و استواري حيات اجتمـاعي را موجـب مـي              مي
رهيز و از اينكه چيزي را كه همـة      از امتيازخواهي بپ  «: فرمايد  خطاب به مالك مي   ) ع(علي

  ).۵۳همان، نامة (» مردم نسبت به آن يكسانند به خود اختصاص دهي، دوري كن
انسان مؤمن نسبت به برادران ديني خـود گمـان نيكـو دارد و صـفحة     : حسن ظن . ۴

حضرت . انديشه و نيت وي به چيزي جز نيكويي و زيبايي دربارة ديگران مصور نيست             
شايسته نيست به سخني كه از دهان كـسي خـارج شـد،             «: فرمايد   باره مي  در اين ) ع(امير

) ۳۶۰همـان، حكمـت   (» توان داشت گمان بد ببري، چراكه براي آن برداشت نيكويي مي     
از گمان بردن به مؤمنان بپرهيزيد كه خدا حق را بـر زبـان              «: فرمايد  و در جايي ديگر مي    
 ظـن نـسبت بـه    ءماً بـدگماني و سـو     مـسل ). ۳۰۹همان، حكمـت    (» آنان قرار داده است   

اي جز از بين رفتن الفت و همبستگي، سلب اعتماد نسبت بـه يكـديگر و                  ديگران نتيجه 
  . درنهايت تفرقه و جدايي ميان مؤمنان را در برنخواهد داشت
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  هاي رفتاري   ويژگي) ب

با هـم   اند    مطابق با دستورات دين مبين اسالم مسلمانان موظف       : رفتاري با مردم    خوش. ۱
با مردم با نيكي رفتار كن و گـرة وحـشت را            «. آميز داشته باشند    رفتاري نيكو و مالطفت   

ماليمت و نرمخويي، رعايـت ادب و احتـرام،         ). ۱۸همان، نامة   (» هاي آنان بگشاي    از دل 
ازجملـه صـفات نيكـويي هـستند كـه          ... رويي و   محبت و مهرباني، حسن خلق و گشاده      

اري روابط صحيح و انساني با ديگران در خود پـرورش داده       انسان مؤمن در پرتوي برقر    
  .دهد و صفحة دل خويش را از رذايل اخالقي و ناپسند پااليش مي

ارتبـاط و همنـشيني بـا       ) ع(حـضرت اميـر   : رحم و ارتباط سازنده با ديگـران        صله. ۲
رحـم و   ازجمله صله. فرمايد برخي افراد و اقشار را براي انسان سازنده و مفيد معرفي مي     

باشد   مورد سفارش ايشان مي   ....  ارتباط و معاشرت با اهل علم، اهل ايمان، همسايگان و         
رحم يـا ارتبـاط عـاطفي و     انسان مؤمن با صله).  ۲۳ ، خطبة  ۴۷ و ۵۳نهج البالغه ، نامة     (

بخشد و با     صميمي با بستگان به پيوندهاي خويشاوندي و روابط خانوادگي استحكام مي          
سـازي بـراي حـل مـشكالت،       با ساير افراد توصيه شده، عالوه بر زمينـه  برقراري ارتباط 

  . سازد موجبات تقويت دين و آيين را فراهم مي
اسالم دين وظايف متقابل است و اقشار جامعه نسبت بـه           : رعايت حقوق ديگران  . ۳

باشند كه حقوق والدين بر فرزند و فرزنـد بـر             هم حقوقي دارند كه ملزم به انجام آن مي        
الدين، حقوق همسر، حقوق دوست و همكار، حقـوق همـسايه و غيـره همگـي از آن            و

مسلمان واقعي كسي است كه در لزوم رعايت حقوق ديگران به عنوان يكي از              . اند  جمله
داند كه خداوند متعال حقوق بندگانش را         كند، زيرا مي    اصول شريعت اسالمي ترديد نمي    

 و تـداوم اجتمـاعي بـشر در گـرو پيونـدي      مقدمة حقوق خويش قرار داده اسـت و بقـا     
خداي سـبحان برخـي     «. نيرومند ميان آحاد جامعه از طريق رعايت حقوق يكديگر است         

از حقوق خود را براي بعضي از مردم واجب كرد و آن حقوق را در برابر هم گذاشـت،                   
شود مگر    كه برخي از حقوق، برخي ديگر را واجب گرداند و حقي بر كسي واجب نمي              

  ).۲۱۶همان، خطبة (» نند آن را انجام دهدهما
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هاي   يكي از نكات مورد توجه انسان مؤمن در معاشرت        : نرمي و نيكويي در گفتار    . ۴
اجتماعي، استفاده از كالم نيكو و زيبا در سخن گفـتن بـا ديگـران اسـت، يعنـي سـخن                

د گونه كه انسان دوسـت دار       اي كه موجب خشنودي شنونده گردد، آن        خوش و پسنديده  
انديشد، اگـر     مؤمن هرگاه بخواهد سخني بگويد نخست مي      «. ديگران با او سخن بگويند    

  ).۱۷۶همان، خطبة (» كند دارد و چنانچه ناپسند بود پنهانش مي نيك بود اظهار مي
هاي انسان مؤمن و پرهيزگـار را دور          يكي از نشانه  ) ع(كه موالي متقيان علي     چنان  هم

هيز از خواندن ديگران با القاب ناپسند و نرمي در گفتـار  بودن از سخن زشت و ناروا، پر 
  ).۱۹۳همان، خطبة . (فرمايد معرفي مي

  
  هاي عاطفي  ويژگي) ج

اسالم دين رحمت و رأفت است و مؤمنان تربيـت يافتـه در پرتـو چنـين                 : مهرورزي. ۱
آييني كه همواره فيض ربوبي و رحمت الهي را نوازشگر جـان خـويش يافتـه و دل در                    

دارند؛ با قلبي ماالمال از عشق و محبت به ديگران رشـته            ) ع(بيت   مهر و محبت اهل    گرو
سازند و نسبت به يكديگر رئـوف و          عطوفت و مهرباني را ميان خود برقرار و محكم مي         

مهربان هستند و با مهرورزي به همنوعان محيطي سرشار از دوسـتي و مـودت را ايجـاد         
چـون  «. ا بـراي اجتمـاع بـه ارمغـان خواهـد آورد           كنند كه امنيت و آسايش روانـي ر         مي

برادرت از تو جدا گردد، تو پيوند دوستي را برقرار كن، اگر روي برگرداند تـو مهربـاني            
  ).۳۱نهج البالغه ، نامة (» كن

توجه به احساسات و عواطف ديگران و همدردي با آنـان در  : همدردي با ديگران . ۲
 كه انسان مؤمن در زندگي اجتمـاعي خـود را           هايي است   مواقع سختي ازجمله مسئوليت   

كه وقتي نتواند نياز نيازمندان را مرتفع سـازد، سـعي    چنان هم. داند موظف به انجام آن مي   
هاي دل   كند با همدردي و شركت عملي در غم مستمندان و محرومان جامعه بر زخم               مي

در دوران ) ع( علـي اميرالمـؤمنين . بخش خاطر حزين آنها باشد آنان مرهم گذارد و تسلي    
زيستي، زندگي خود را همسطح طبقـات ضـعيف        خالفتش بيش از هرزمان ديگر با ساده      

ايشان ضمن همدردي با گرسنگان     . جامعه قرار داده بود تا رنج فقر، فقرا را آزرده نسازد          
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آيا به همين رضايت دهم كه مرا اميرالمـؤمنين خواننـد و            «: فرمود  و مستمندان جامعه مي   
  ).۴۵همان ، نامة (» هاي روزگار با مردم شريك نباشم؟ در تلخي

داند حسد ورزيدن باعـث       مؤمن از حسادت برحذر است چون مي      : ترك حسادت . ۳
بسا به نتايجي خـتم شـود         شود و چه    نابودي ايمان و قطع ارتباط و دوستي با ديگران مي         

حـسادت ورزيـد و   كه قابيل نسبت بـه هابيـل         چنان  ناپذير باشد، هم    كه عواقب آن جبران   
حسد نورزيد كه حسد ايمـان را       «. همين عامل باعث شدكه وي دست به قتل برادر بزند         

شما هماننـد  «). ۸۶همان، خطبة  (» سازد  چونان آتشي كه هيزم را خاكستر كند نــابود مي        
تعـصب، آتـش كينـه را در دلـش          . قابيل نباشيد كه حسادت او را بـه دشـمني واداشـت           

 باد كبـر و غـرور در دمـاغش دميـد و سـرانجام پـشيمان شـد و                    ور كرد و شيطان     شعله
  ).۱۹۲همان، خطبة (» خداوند گناه قاتالن را تا روز قيامت برگردن او نهاد

انسان برخـوردار از تربيـت اجتمـاعي کـه بـه سـجاياي              : پرهيز از كينه و دشمني    . ۴
هـري نـسبت بـه      م  توزي و بي    اخالقي پسنديده در اسالم متخلق گرديده، از هرگونه كينه        

را در  ) ع(بيـت   همكيشان خود برحذر است، زيرا قلب مؤمني كه محبت و دوسـتي اهـل             
توزي با مـردم از       دشمني و كينه  . تواند محل بغض و كينه باشد       خود جاي داده است نمي    

بـا يكـديگر    «. نسبت به آن هـشدار داده اسـت       ) ع(امور ناپسندي است كه حضرت علي     
در ). ۸۶همان، خطبـة  (» اشيد كه نابودكنندة هر چيزي استتوزي نداشته ب   دشمني و كينه  

اي را در دل مـردم        خواهد كـه گـرة هـر كينـه          همين رابطه آن حضرت از مالك اشتر مي       
  ).۵۳همان، نامة . (بگشايد و رشتة هر نوع دشمني را قطع نمايد
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  البالغه هاي تربيت اجتماعي از منظر نهج اهداف، اصول و روش: جدول

  
  

  هاي افراد داراي تربيت اجتماعي ويژگي
 

 صولا اهداف
  هاي روش

 تربيتي

 عاطفي رفتاري شناختي

واتحاد  همبستگي.۱
مــــسلمانان بــــه 

  يكديگر
 اهتمام به امـور   . ۲

اشتن  د مسلمانان و 
 حـساسيت   روحيه

نسبت بـه مـسائل      
  جامعه

 حقـوق   عايت ر .۳
  اهانسان 

و مراعات انصاف   
  خواهي وعدالت

وهمفكري  تعاون.۴
ــور ــل  درام وتكام
  اجتماعي

ــاظرت و . ۵ معـــ
ــط   ــراري رواب برق
 مهرآميز با ديگران

  وحدت. ۱
  مسئوليت.۲
  عدالت. ۳
  مشاركت.۴
ــت . ۵ محب

 و مودت

  الگويي. ۱
  ونصيحت موعظه.۲
  آموزي عبرت.۳
  ومراقبت ظارتن.۴
 وتنبيه تشويق.۵

خيرخــواهي .۱
  براي ديگران

  عفووگذشت.۲
ــز از . ۳ پرهيــ

  خودمحوري
 ظن حسن. ۴

  رفتاري خوش.۱
   با مردم

وارتباط  رحم صله.۲
  سازنده با ديگران

حقـوق    رعايت. ۳
  ديگران

نرمي و نيكويي   . ۴
 در گفتار

  مهروزي.۱
همدردي بـا   .۲

  ديگران
  حسادت ترك.۳
پرهيز ازكينه . ۴

 و دشمني
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  بندي  جمع

نـاي  البالغه بيان گرديـد، تربيـت در مع         با توجه به مطالبي كه در اين نوشتار از منظر نهج          
وسيع شامل پرورش روح و جسم، فرد و جامعه در ابعاد گوناگون است و يكي از ابعـاد   

. توجهي بر ساير ابعاد دارد، حيطه اجتماعي آن اسـت           مهم تربيت كه تأثير شگرف و قابل      
هـاي خـود نـاگزير بـه ارتبـاط بـا افـراد و         انسان در جامعه به تناسب نيازهـا و گـرايش         

ر تعامل و داد و ستد اجتماعي بين خود، هر كدام نيازهـاي          هاي مختلفي است كه د      گروه
اي از    توان محور تربيـت اجتمـاعي را سلـسله          كنند؛ از اين رو مي      يكديگر را برآورده مي   

به ايـن معنـي     . هاي مربوط به زندگي در ميان جامعه دانست         حقوق، وظايف و مسئوليت   
 نسبت به هـم حقـوقي دارنـد و    كنند، هايي كه در يك جامعه زندگي مي        كه افراد و گروه   

تربيـت در بعـد     . باشـند   دار مـي    هـايي را عهـده      در ارتباط با يكديگر وظايف و مسئوليت      
اش فرايندي است كه هدفش تسهيل عمل به وظايف اجتماعي در مقابـل سـاير      اجتماعي

  .هاي اجتماعي است ها و موقعيت انسان
ش بهترين اعـضا بـراي اجتمـاع    بنابراين الزم است به منظور تربيت اجتماعي و پرور 

هـاي    اول، آشـنا سـاختن فـرد بـا حقـوق و مـسئوليت             : سر گذاشـت    سه مرحله را پشت   
اجتماعي، كه البته اين كار بايد به تناسب سن و مراحل رشد فرد و متناسب بـا نيازهـاي                 

هـاي الزم   هـاي اجتمـاعي همچـون مهـارت     هر مرحله صورت گيرد؛ دوم، ايجاد مهارت     
ايف مدني و شغلي در فرد؛ و سوم، پرورش اخالق شايسته اجتمـاعي در              براي انجام وظ  

فرد تا با تخلّق به اين اخالق، هم تعهد واالتر به اداي حقوق و انجام وظـايف اجتمـاعي         
در وي پديد آيد و هم از اين طريق موجبات رشد و سعادت خود و جامعه پيرامـوني را          

  . فراهم آورد
ت يـك نظـام تربيـت اجتمـاعي كارآمـد در گـرو              از سوي ديگر، بخش اعظم موفقي     

آنچـه  . شـوند  هايي است كه براي رسيدن به اهداف تربيتي اتخاذ و به كار گرفته مي           شيوه
هـاي تربيتـي    تواند به مربيان در امر تشخيص و به كـارگيري روش    بيش از هر چيزي مي    

يز اهــداف   هاي عمـومي و اختصاصي متربيـان و ن        مناسب كمك نمايد، توجه به ويژگي     
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 ۱۹۱              البالغه تربيت اجتماعي از منظر نهج

  . باشند و اصولي است كـه بـراي تربيت اجتماعي مــوردنظر مي
شـود،   ريـزي مـي   و نهايتاً، از آنجا كه اساس اجتماعي شدن در سنين اوليه زندگي پي          

نقش اولياء و مربيان خانه و مدرسه در زمينـة پـرورش اجتمـاعي كودكـان و نوجوانـان                   
هـا و     العين قـرار دادن ديـدگاه       ست كه با نصب   العاده مهم خواهد بود؛ از اين رو بجا         فوق

به تربيـت اجتمـاعي فرزنـدان    ) ع(سيرة عملي الگوهاي مطمئني همچون اميرمؤمنان علي   
باشند، كمر همـت ببندنـد تـا در پرتـو             اين مرز و بوم كه اعضاي رسمي اجتماع فردا مي         

ر از تربيت صحيح اسالمي افـرادي بـشردوست، خـدمتگزار بـراي انـسانيت و برخـوردا          
هاي پسنديده اجتماعي پرورش يابند؛ پرورش يافتگاني كه در حفـظ وحـدت و                خصلت

يكپارچگي جامعه تالش كنند، در قبـال مـسائل و مـشكالت همنوعـان خـود احـساس                  
مسئوليت نمايند، در رعايت حقوق ديگران پايبند عدالت باشند، به مشاركت و همكاري             

روابـط اجتمـاعي محبـت و مـودت را     در امور جمعـي همـت گمارنـد، و در برقـراري       
  .سرلوحة كار خويش قرار دهند
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  ۱۳۸۶ وتابستانبهار/  ۴ش / دومسال  / تربيت اسالمي             ۱۹۲

  

  منابع

  .موسسه مطبوعاتي خزر: اي، تهران  الهي قمشهيترجمة مهد. )۱۳۷۰( مي کر قرآن
ــ ــه جنه ــم  . )۱۳۸۴( البالغ ــتي، ق ــد دش ــة محم ــاتي  : ترجم ــي تحقيق ــسه فرهنگ مؤس

  ).ع(اميرالمؤمنين
  .انتشارات مدرسه: ، تهران اسالمينگاهي دوباره به تربيت). ۱۳۸۴(باقري، خسرو 

  .دانشگاه تهران: ، تهرانشرح غررالحکم). ۱۳۶۰(الدين محمد خوانساري، جمال
خانـه  : ، تهـران البالغـه   تربيـت در نهـج    : ماه مهرپرور ). ۱۳۷۸(دلشاد تهراني، مـصطفي     

  .انديشه جوان
: هـران ، ت البالغـه   مبـاني تربيـت در نهـج      : منظـر مهـر   ). ۱۳۷۹(دلشاد تهراني، مصطفي    

  .انتشارات دريا
: ، تهـران  تحـف العقـول   ). ۱۳۵۴(شعبه الحراني، ابو محمد حسن بن علي بـن حـسين            

  .انتشارات علميه اسالميه
، شـمارة   ماهنامه کوثر ،  »تربيت اجتماعي از ديدگاه علوي    «). ۱۳۸۳(ضميري، محمدرضا   

  .۸۳ ، پاييز ۵۹
انتـشارات علميـه   : ران، تهـ اصـول کـافي  ). ۱۳۸۴(کليني، محمد بن يعقوب بن اسحاق       

  .اسالميه
  .انتشارات علميه اسالميه: ، تهرانبحاراالنوار). ۱۳۵۳(مجلسي، محمدباقر 

  .انتشارات صدرا: ، تهرانمجموعه آثار استاد شهيد مطهري). ۱۳۷۹(مطهري، مرتضي 
  

http://www.balagheh.net/nahj-htm/far/id/library/eqtesad-nahj.  
http://www.bmsu.ac.ir/nemayandegi/ahkam/akhlaq/tarb.  
http://www.erfan.ir/farsi/book/moasherat/01.html.                   
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