
 

 

  ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیهاي علوم انسانی نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش
  85 -  69 ،1394 زمستان، چهارم، شمارة همپانزدسال 

  و نقد کتاب بررسی
  البالغه نهج در تیترب و میتعل

  *نسب رستمیعباسعلی 

  دهیچک
در آن گنجانده شدن و  البالغه نهج در تیتربو اهمیت این نقد به لحاظ موضوع تعلیم 

. تعلیم و تربیت اسالمی است ۀکارشناسی ارشد و دکتري فلسف ةدرسی دور هايواحد
کتاب دانشگاهی به منزلۀ آن شناسایی نقاط قوت و ضعف  این اثر نقد پژوهشی هدف

هـاي آموزشـی و    استفاده در دوره براي تر شدن آن ي و کاملنهاد پیشو اصالح موارد 
لیلـی بـر اسـاس الگـوي     تح ـ روش نقد استنادي. پژوهشی تحصیالت تکمیلی است

 چهـارچوب در  شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشـگاه  ي نقدنهاد پیش
امتیازات و (محتوایی و تحلیل ) ها امتیازات و کاستی(معرفی کلی، تحلیل ابعاد شکلی 

هـا و شـرح    دهد که اثر از لحـاظ موضـوع   نتایج نشان می. است شدهانجام ) ها کاستی
از نظر جامعیـت محتـوا و تطبیـق بـا سرفصـل وزارت       امااست،  دشدهییتأمستندات 

مباحث مربوط بـه دیـدگاه تربیتـی     همۀاندیشی در  وري و ژرفاتحقیقات و فن ،علوم
 چنین محتواي کتـاب  هم. اساسی دارد نظر دیتجد، نیاز به بالغهال نهجدر ) ع( یعل امام
 تعلـیم و تربیـت پوشـش نـداده     گونـاگون را در ابعـاد  ) ع(هاي امام علی  دیدگاه ۀهم

  .نسبت محتوا بسیار کلی و وسیع استبه به همین علت عنوان کتاب  است؛
جامعیـت محتـوا،   ، تعلـیم و تربیـت، عبدالمجیـد زهـادت،     البالغـه  نهـج  :ها کلیدواژه

  .هماهنگی موضوع با محتوا
 

  مقدمه .1
یکی از مباحث درسـی در دورة کارشناسـی ارشـد و دکتـري      البالغه نهجتعلیم و تربیت در 

ایـن درس  . تعلـیم و تربیـت اسـالمی اسـت     تاریخ و فلسفۀ گروه علوم تربیتی بـا گـرایش  
                                                                                                     

  rostaminasab@uk.ac.irدانشگاه شهید باهنر کرمان  ،ادبیات و علوم انسانی ةدانشیار دانشکد *
  20/7/1394: رشیپذ خیتار، 5/5/1394 :افتیدر خیتار
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تصور بر این است که  ،نااز مؤلف از نظر برخی. استنشده کنون تدوین دارد که تاسرفصلی 
جاي بحث و  که حث مربوط به تعلیم و تربیت استمبا همۀ ةبرگیرنددر البالغه نهج 31ۀ نام

البالغـه   در نهـج  یـت و ترب تعلـیم عنوان  بامندي که  یکی از آثار ارزش. داردتحلیل و تفسیر 
ـ   .یشمند فرزانه عبدالمجید زهادت استمربوط به اندشده است منتشر  کـه   ه ایـن با توجـه ب

، بر خـود الزم  کند  میدر دانشگاه تدریس را چندین سال است این درس نگارندة این مقاله 
 مطالعـات  و یانسـان  علـوم  پژوهشـگاه ي کـه  نقـد  يارهـا یمع يالگو اکه آن را بدیده است 

ایـن   ۀاولی ۀبا مطالع نگارنده گفتنی است .کند یمطالعه و بررساست نهاد کرده  پیش یفرهنگ
همـین امـر    کـه یافتـه اسـت   دسـت  هـاي مؤلـف    منـدي از یافتـه   به نکات بسیار ارزش ،اثر

: اند از عبارتاین نکات برخی از . داده استافزایش به مطالعه و بررسی آن را  شا مندي هعالق
امام  یو اصل یاز توجهات اول یکیکه  )144: 1380 زهادت،(تأثیر جلب اعتماد در تربیت . 1
؛ )158: همان( تعالی در تربیت ـمبدأ  توجه به تأثیر . 2 ؛است البالغه نهج 31 نامۀ در) ع( یعل
هاي بسیار مهـم   ها از موضوع از این یککه هر )184: همان(توجه به معاد در تربیت  تأثیر. 3

این اثر را  هدر تداوم مطالعه متوجه شد که نویسندنگارندة این پژوهش . است البالغه نهجدر 
و  فـراوان مباحـث   ؛ بنـابراین انجـام نـداده اسـت    البالغه نهجمطالب مربوط به  ۀهم ۀبا مطالع

هاي ایـن   ها و ناگفته گفته. در این اثر آورده نشده است) ع(مهمی از دیدگاه تربیتی امام علی 
تـا در تجدیـد    دبه نقد و بررسی ایـن کتـاب بپـرداز   که را بر آن داشت نگارندة پژوهش اثر 

رسد، مهم بـودن نقـد    چه امروز ضروري به نظر می آن. دباش ردهکچاپ آن کمکی به مؤلف 
تکمیل و اصـالح  تا به ترغیب صاحبان اندیشه و اثر و  استآثاري است که موضوع درسی 

 یفضـاي فرهنگـ  رفتـه   رفتـه  و کنـد  می رفتپیشعلم است که  گونه این شود؛آثار آنان کمک 
  .یابد میو در آن فضا تربیت صحیح تداوم و استمرار  زندگی بشر تعالی یافته

 
  لهئبیان مس .2

اثـر عبدالمجیـد    البالغـه  نهـج  در تربیـت  و تعلـیم نقد و بررسی کتـاب   مقالۀ حاضر موضوع
ش یهاي تحصیالت تکمیلی در گرا ها به دوره گونه آثار در دانشگاه  کاربرد این .استزهادت 

به دقت مطالعه و بررسـی   بایدگونه آثار   این بنابراین ؛دشو تعلیم و تربیت اسالمی مربوط می
هـا   نسـبت اسـتادان دانشـگاه    بـه هاي علمیه  استادان حوزه ویژه به .شودافزوده  شانبه غنای و

ت یترب ةکسانی هستیم که در حوز ۀما قدردان هم ؛ بنابرایندارند يتر سنگین یاربس لیتئومس
اساس سعادت بشر  زیرا؛ کنند میمقاله و کتاب منتشر  کرده،پردازي  نظریه واسالمی پژوهش 

  .بستگی دارد هاي صالح به تعلیم و تربیت درست و ظهور انسان



 71   نسب عباسعلی رستمی

 

کشور و ابزار جـدي  جانبۀ  همههاي تعالی  ترین زیرساخت تعلیم و تربیت از مهم ۀعرص
هـاي مختلـف اسـت و تحقـق      عرصـه کشـور در  شایسـتۀ  انسانی سرمایۀ براي ارتقاي 

مانند احیاي تمدن عظیم اسالمی، حضور سازنده،  ،هاي متعالی انقالب اسالمی ایران آرمان
ها و کسب آمادگی براي برقراري عدالت و معنویـت در جهـان    ملترو در میان  فعال و پیش

تعلیم و تربیتی که تحقق بخـش   ،اخالقی استآزادة هاي عالم، متقی و  انساندر گرو تربیت 
سـرمایۀ  در پرتـو چنـین   . عدل جهانی و تمـدن اسـالمی ایرانـی باشـد    جامعۀ حیات طیبه، 

سان کامل را یافتـه و  نبشري آمادگی تحقق حکومت جهانی اجامعۀ انسانی متعالی است که 
 چنین حکومتی ظرفیت و استعدادهاي بشر بـه شـکوفایی و کمـال خواهـد رسـید     سایۀ در 

  .)3: 1390، شوراي عالی انقالب فرهنگی(

تربیـت و نظـام    مفهـوم تعلـیم و   اسـتخراج  داردبحث اهمیت و ضرورت  چه در این آن
در سـطوح مختلـف فراینـد تعلـیم و تربیـت      آن را بتواند  است تا البالغه نهجتربیتی از متن 

  .کند یاتیعمل
تعـاریف متعـددي   تعلیم و تربیت اصطالحی رایج است که از دیدگاه مکاتـب مختلـف   

مربیـان بـزرگ از عـالم و آدم     و هـاي متفـاوت فالسـفه    نـی بی تفاوت تعاریف به جهان .دارد
مسـتلزم   البالغـه  نهـج مفهـوم تعلـیم و تربیـت در     کـردن بیان و آشـکار   ؛ بنابراینگردد برمی

و  شناسـی  هسـتی خداشناسـی، نظـام آفـرینش و     بـارة در) ع( بینی امام علـی  شناسایی جهان
  .است یشناس ارزشانسان، معرفت و  چنین هم

به اسـتخراج مفهـوم و تعریـف تعلـیم و تربیـت، هـدف        ،موارد مذکوراز شناسایی  پس
 ۀوظیفـ شـاگرد،   ۀوظیفـ معلـم،   ۀوظیفـ ها، اصول،  ی، مبانی، روشئنهایی، اهداف کلی و جز

هـا، نحـوة    از ایـن  یـک  هرهاي  ویژگیهاي آموزشی و  والدین و عالمان و حاکمان، موضوع
سـازمان مربوطـه، فراینـد     گـرفتن شـکل   اب در نهایت .شود یابی و امتحان پرداخته می ارزش

یـابی و بـازخورد،    یابد و سـپس عمـل ارزش   آغاز و ادامه می نظر مداجرایی تعلیم و تربیت 
  .یابد و تداوم می ،اصالح، ادامه

، ضـروري  البالغه نهجتعلیم و تربیت در  گوناگونکشف مفهوم و ابعاد  باره براي  در این
مطالعـه و بررسـی شـوند تـا      نظریات و مکاتب تربیتـی  ویژه به ،است که سایر منابع موجود

تـوجهی بـه    بـی . اسـت بررسـی   درخورهایی  در تعلیم و تربیت چه موضوعکه  شودروشن 
هـاي الزم در بـاب تعلـیم و     دانـش  ۀهمـ هاي موجود  همین موضوع سبب شده است کتاب

ـ    فیلسوفان تعلیم و تربیـت امروز به همین دلیل  .را شامل نشوندتربیت   ۀدر پـی طـرح نظری
در این ساخت بـه   .)31: 1380 ملکاوي،(اند  ههاي ساخت این نظری تربیت اسالمی و ویژگی

مکاتـب تربیتـی و   همـۀ  محقق بایـد بـا   . شود تعلیم و تربیت توجه می الزم برايهاي  دانش
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هـاي مـرتبط بـا     و پـژوهش ) ع(آثار امام علی  تمامی آثار مرتبط با تعلیم و تربیت اسالمی و
بـدون  . ایـن مهـم برآیـد    ةداشته باشد تا بتواند از عهد آشناییتعلیم و تربیت از دیدگاه امام 

نبایـد  البتـه   ؛پژوهش رسیدن به تألیف چنین کتابی کاري بسیار دشـوار اسـت   ۀپیشینداشتن 
اثـري   هـیچ  مسـلماً . در این زمینه سختی کار زیاد است نباید دست به کار شـد گفت چون 

و  کـرد تحقیـق   البالغـه  نهجتربیت در  توان در باب ابعاد تعلیم و می. نقص نیست بیکامل و 
کمـک   البالغـه  نهجطریق به چگونگی تعلیم و تربیت در   بدین و گذاشت يجا ربآثار خوبی 

 یاسـالم  تیترب و) ع( نیمعصوم ةسیردیدگاه و  ،البالغه نهجتعلیم و تربیت در  ۀزمیندر . کرد
شناسـی تعلـیم و    کتـاب اثـري در زمینـۀ   ) 1377(رفیعی  .است شدهتحقیقات فراوانی انجام 

که برخـی از آثـار مربـوط بـه     منتشر کرده است تربیت اسالمی در دو بخش فارسی و عربی 
  :هاز جمل ؛در آن آمده است البالغه نهجتربیت در و تعلیم 
  ؛)ع( یعلدفتر نشر امام ، البالغه نهج در تیترب. 1
  ؛نشر جهاد دانشگاهی ،)ع( یعل امام دگاهید از علم. 2
  ؛البالغه نهج ۀانتشارات مؤسس ،البالغه نهج یف ۀیالترب سعادة. 3
  .)102: 1377رفیعی، ( دارالکتب العربیه ،)ع( یعل االمام عنده ۀیالترب منهج .4

تربیـت   تعلیم ودر باب  بسیاريهاي  نامه ها، مقاالت و پایان البته از آن سال به بعد کتاب
پـس از توضـیح    و گنجـد  در این مقاله نمی شانبه چاپ رسیده است که ذکر البالغه نهجدر 

از دیـدگاه   البالغـه  نهـج و اهمیـت محتـوایی   ) ع( یعلـ شخصیت الهی امام  ةمختصري دربار
  .شود ها بسنده می هایی از آن نظران به ذکر نمونه صاحب

  
 پژوهش ۀپیشین .3

خوانـد و در ضـمن آن    روزي بر منبر کوفـه خطبـه مـی   ) ع( یعلروایت شده است که امام 
هـاي آسـمان و زمـین     از راه. که مرا از دست بدهید اي مردم از من بپرسید قبل از این: فرمود

  .)190 :1381گویا، ( هاي زمین هستم داناتر از راه ها آنبپرسید که من به 

 هذا: قالی بِاَن ینَفس من أَأَقنَع« :کند یمچنین معرفی  خود را) ع( یعلدر مواردي امام 
بدین  آیا؛ شِیالع جشُوبه یف لَهم اُسوةً اَکُونَ اَو الدهرِ، مکارِه یف اُشارِکَهِم ال و نَ،یرُالمؤمنیاَم

 دردي هم آنان با روزگار هاي سختی و ها رنج در و خوانند مؤمنان امیر مرا مردم که کنم بسنده
  ).418: 45 نامۀ: تا بی ،یدرضیس( »نباشم نمونه را ایشان زندگی هاي کامی تلخ در و نورزم

  :ه استدیباره نیکو سرای  خوشدل تهرانی در این
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  ام که کنم نفس خویش را راضی من آن نی
  

  کــه مؤمنـــان را باشــم امیـــر در عنـــوان    
ــی     ــر م ــو امی ــود آن ک ــان ب ــه مؤمن ــد ب   بای

  
ــد در     ــریک باش ــان ش ــم ایش ــادي و غ   ش

  )3: 1380 ،خوشدل تهرانی(  
پـس  . دانـد  معرفت مـی  ۀرا شاهراه علم و کعب) ع( یعلامام  ـ  ژوزف الهاشم ـ  ادیب و شاعر

هـایش نـاتوان گردانیـده اسـت،      قرآنی که ارباب اندیشه را بـا بالغـت، معـارف و حکمـت    
در گنج خویش را بـه روي   قرآنرا از کشف اسرار و کنه آن ناتوان نبوده است؛ لذا ) ع(  یعل
 خواهـد از آن بنوشـد   قدر می رخواهد از آن سیراب گردد و ه گشوده تا هرچه می) ع( یعل
  .)327 :1389 هیفا،(

اول مـؤمن بـه رسـول اهللا بـود و از     ) ع( یعلـ «به روایت بسیاري از علماي اهل سـنت  
  ).286: 1392سلطان الواعظین شیرازي، (» طفولیت در نزد پیغمبر تربیت شد

و  قرآنپس از . آوران و اهل بالغت است زبان ۀپیشواي سخنوران و سرآمد هم) ع( یعل
، هیچ سـخنی در زبـان عـرب بـه عمـق و شـکوه و اسـتواري سـخنان         )ص( امبریپسخنان 

  .نیست) ع(  یعل
  :فرمود) ص( کتب معتبر علماي اهل سنت، حضرت محمداز به نقل 

شما ملزم هستید با علی بـن   ،پس اگر چنین شد. اي برپا شود فتنهزود است بعد از من 
چون اوست اول کسی که روز قیامـت مـرا ببینـد و بـا مـن مصـافحه       . طالب باشید ابی
 حـق و باطـل   ةبلنـد و علیـا و اوسـت جداکننـد    مرتبـۀ  مـن اسـت در    کند و او بـا  می

  .)157: 1393 روان، پاك(
و حـدیث   قـرآن پس از . یافته استلقب » قرآنبرادر « به حقاست که کتابی  البالغه نهج

تراوشـات روح   البالغـه  نهـج  .هاي دینی اسـت  هزترین منبع شناخت اسالم و آمو مهم ،پیامبر
بلند و آسمانی انسانی سترگ و کامل است که شاگرد اول مکتب وحـی و نمونـه و الگـوي    

  .)7: 1381 مجد فقیهی،( راستین انسانیت و مظهر تام کماالت و فضایل انسانی است
یـک از   ترتیب حروف تهجی از الف تا یا در هر بهکتابی است که اگر در آن  البالغه نهج
امهاتی را حائز است کـه هـر اصـلی خـود      الهیه بحث و فحص گردد، اصول وحقۀ معارف 

  ).13: 1383زاده آملی،  حسن( فروع و اثمار بسیار استطیبۀ  ةشجر
که اکنـون در دسـت ماسـت و روزگـار از      ،البالغه نهجنفیس و زیبا به نام  ۀاین مجموع

تر  هاي نوتر و روشن کهنه کردن آن ناتوان است و گذشت زمان و ظهور افکار و اندیشه
هـا و   نامـه هـا و دعاهـا و وصـایا و     خطابـه بر ارزش آن افزوده است، منتخبی از  مرتباً
رضـی   سید شریف بزرگواروسیلۀ است که به ) ع( یعلهاي کوتاه موالي متقیان  جمله

  ).3: 1354مطهري، ( اهللا علیه در حدود هزار سال پیش گردآوري شده است رضوان
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او مـردي ادیـب و شـاعر و     .بـوده اسـت  ) ع( یعلـ سـخنان   ۀشـیفت  سیدرضی شخصـاً 
تـرین   اش گفته است او امـروز شـگفت   درباره ،که معاصر وي بوده ،ثعالبی .شناس بود سخن

گذشته از اصالت نسـب و حسـب بـه ادب     ترین سادات عراق است و مردم عصر و شریف
بـا  . طالـب برتـر اسـت    ابـی شعراي آل  ۀاو از هم . ... روشن و فضل کامل آراسته شده است

قـریش شـاعري بـه ایـن      ۀطالب شاعر برجسته فراوان دارند، اگر بگویم در هم که آل ابی این
  .)4 :همان( ام نگفتهپایه نرسیده است، دور از صواب 

او ادیبـی مـاهر و شـاعري     .ز علماي معتزلی قرن هفتم هجـري اسـت  ابن ابی الحدید ا
کالم مولی است و مکرر در خالل کتـاب   ۀشیفتدانیم سخت  میکه  دست است و چنان چیره

گویـد بـه حـق سـخن      میکتاب خویش  ۀمقدماو در . دارد میخود شیفتگی خویش را ابراز 
اند، مردم همه دو فن خطابـه و   خواندهعلی را از سخن خالق فروتر و از سخن مخلوق فراتر 

چـه   بلکـه یـک بیسـتم آن    ،همین کافی است که یک دهم ... اند نویسندگی را از او فراگرفته
رسـول   ۀکـدام از صـحاب   اند از سخنان هـیچ  کردهداري  آورده و نگه مردم از سخنان علی گرد

ز کافی است که مردي ماننـد  اند، با نکردهها بوده است نقل  که فصحایی در میان آن آناکرم با 
  .)15 :همان( گر اوست و سایر کتب خویش ستایش انیالبجاحظ در 

مـواعظ و   ،هـا  نامـه طالب، شـامل   بن ابی اي از کلمات امام اول، علی مجموعه البالغه نهج
ترین اثر حیات دینـی شـیعی،    و احادیث نبوي، مهم قرآناین کتاب پس از . گوهاستو گفت

ترین منـابع   توان یکی از مهم میرا  البالغه نهجدر واقع، . فلسفی اوست ۀاندیشبه طور کلی و 
  .)56 :1384 کوربن،( دانست مندان شیعی و عقاید اندیش

ـ    يتـرین کتـاب پیرامـون آرا    ترین و منسـجم  بزرگ البالغه نهج«  ۀسیاسـی شـیعه در زمین
  .)155: 1377 بزرگ، جهان( »است اسالمحکمت نظري، عملی و حقوق اساسی مکتب 

مسـلمانان ایـن کتـاب     ۀهمـ  .صاف و گواراي الهی اسـت  ۀسرچشم قرآنپس از  البالغه نهج
از جهات زیادي  البالغه نهجدانند، مفسرین و مترجمین  میترین مرجع دینی  مقدس را بزرگ

تـر از جهـات    اند؛ به نظر ما عظمت این کتاب از جهت تربیتـی بـیش   کردهاهمیت آن را بیان 
  .)1 :تا بیطالقانی، ( دیگر است

 ةکتاب تربیـت اسـت و دربرگیرنـد    البالغه نهجکه  نی استگفت ،مطالب مذکور ۀدر نتیج
 .است) اجتماعی و ،عقالنی، عاطفی( واالترین رهنمودهاي تربیتی در ابعاد مختلف

ها به  آن تر بیشاست، اما ده ش آثار متعددي چاپ و منتشر البالغه نهجتربیت در  ۀدر زمین
  :از دان عبارتار ثاین آ .اند هاي مربوط به تعلیم و تربیت پرداخته موضوعبخشی از 

محمـد   ۀترجمـ و  محمد حسین ادیـب  تألیف علی )ع( یعل عنداالمام ۀیمنهج الترب. 1
که نکات دقیق تربیتـی را از   کردهمؤلف سعی  نویسد میاین اثر  بارةترجم درم. رادمنش
و  کند اندیش استخراج ژرفها و نصایح امام بزرگوار و آن مربی  جملهها،  سخنرانیخالل 
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گفتـار طـوالنی    دربرگیرنـدة این اثر  ).6: 1363ادیب، ( پردازدبها  آنتحلیل  به تجزیه و
هـاي   تمـدن گیري  شکلتربیت و  ةمؤلف دربار ۀمقدمو قلمرو آن،  تتربی بارةمترجم در

 شده استتوجه ) ع( یعلنظام تربیتی از منظر امام به سپس . اسالم است تاریخی و نهایتاً
  :نویسد میباره   نیاو در 

داران و یاران رسالت انسانیم که بتوانیم عزت و قدرت را به اهلـش برگـردانیم    ما وقتی طرف
این کار عملی نیست  .و انسانیت معذب و گرفتار را در راه روشن و اصلی خود وارد سازیم

یتی که یاران صدیق رسالت اسالم و یـاوران مخلـص آن بزرگـوار    مگر با کشف آن نظام ترب
اولـین   دربـارة  لذا ما تصمیم قاطع گـرفتیم در ایـن کتابمـان   ؛ اند براي ما تنظیم و تشریح کرده

 رهبـران  رو شیپـ و پیشـوا و  ) ص(خـدا  یافته و نمو کامل مکتب رسـول   شخصیت پرورش
 مؤمنـان اسـت   و امیـر ) ع( یعلـ این شخصیت همـان   .تربیت اسالمی بحث و بررسی کنیم

  .)66 :همان(
هاي کلی مربـوط دوران نوجـوانی، تربیـت و     موضوع ةدر این اثر نظام تربیتی دربرگیرند

هاي اجتماعی تربیت، تربیـت خـانوادگی و تربیـت     هاي روحی تربیت، پایه وظایف آن، بنیان
  ؛اي است شغلی و حرفه

  :نویسد می دلشاد تهرانی ؛هالبالغ نهج در تیاصول ترب. 2
ایـن کتـاب   . شفاي دردهاي روحی بشر و راز هدایت اجتماعی و سیاسـی اسـت   البالغه نهج

مکتوب مبارزه با بیـدادگري و   البالغه نهج .اي به نور و راهی از ملک تا ملکوت است دریچه
 اسـت هـاي آرمـانی    پروري است و راه برپـایی حـدود الهـی و افـق ارزش     زراندوزي و بت

  .)12: 1381دلشاد تهرانی، (
شـده   حمطـر  البالغـه  نهـج ترین اصول تربیـت در   اي از مهم در مباحث حاضر، مجموعه

ها به صورت یک مجموعه قـوانین   دیدن این اصول و به کار گرفتن آن ۀاست و البته مجموع
  .)33: همان( ریزي و عمل و اقدام تربیتی است تربیتی، راهنماي برنامه

اصل اعتدال، تدرج و تمکن، تسهیل و تیسیر، زهـد، تعقـل، تفکـر،     :اند از بارتعین اصول ا
  .و عزت تدبر

بافـت   بـه و در آن  اسـت هفت فصـل   شاملاین اثر  ؛هیاالمام عهیعند الش يالفکر التربو .3
درسـی،   ۀتربیت، برنامـ  ۀاعتقادي در تربیت، اصول اجتماعی و فلسفی مؤثر در تربیت، فلسف

 .پردازد هاي آموزش، مراکز علمی و جایگاه آموزش از نگاه شیعه می مراحل آموزش و روش
  :فصل چهارم آمده است در

ترین عالم در علـوم انسـانی اسـت؛ چـه      بزرگ) ص(اکرم پس از رسول ) ع( یعلحضرت 
بـه  سال  24در مدینه به مدت ) ع( ریامحضرت  .آن است ةرسول اهللا شهر علم و علی درواز
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) ع(حضـرت  حرکت علمی بنا نهاد که پس از آن  ۀآموزش معارف اسالمی پرداخت و هست
  .)50 :1381رفیعی، ( در بغداد میوه داد

و سـخنان امـام    قـرآن تـر برگرفتـه از    بـیش  ؛ثیاحاد و قرآن در تیترب و میتعل یمبان. 4
 :نـد از ا عبـارت هـاي آن   موضـوع  و اسـت  غـررالحکم و درالکلـم  و  البالغه نهجدر ) ع(  یعل

تـرین اصـل تربیتـی،     هاي کاربردي در تعلیم و تربیـت، مهـم   شناخت انسان، اصول و روش
هـاي مهـم نظـام تربیتـی اسـالم،       محتواي تعلیم و تربیت، اخالق و قوانین رفتاري، ویژگـی 

 هـاي انسـان صـالح    ویژگـی  ةدربـار  میقرآن کرتربیت که مستنداتی از  ةاهداف تربیت و میو
  .)567: 1378 فرهادیان،( است
به ) ع( یعلامام  31 ۀنامتفسیر  بارةاز محمدعلی انصاري دراست اثري  تیمنشور ترب. 5
  :در آن آمده استکه  البالغه نهجدر ) ع(حسن امام 

هـاي   مـوزه آبخـش و   مشحون از تعالیم حیات) ع(طالب  بن ابی  امام علی ۀالبالغ نهجسرتاسر 
اي  آمیـزه نشـیند و   میبه طور ویژه بر مسند تربیت ) ع(امام ساز است؛ اما گاه  انسان ۀحکیمان

در ایـن  . دارد میترین رمز و رازهاي سودمند و شگفت این وادي را به بشر ارزانی  عرشیاز 
  .)51: 1393انصاري، ( گاه ممتازي دارد جاي البالغه نهجیکم و سی  ۀنام ،میان

ترین  مهمترین و  جامعلوي، غگونه  هیچنظران و بدون  صاحبتر  این نامه از دیدگاه بیش
ترین دستورالعمل انسـان شـدن در قـاموس معـارف توحیـدي       کاملمنشور تربیتی اسالم و 

  .)53 :همان( است

حمیدرضا علوي، استاد دانشگاه شهید باهنر  داز سی ياثر البالغه نهج و قرآن در تیترب. 6
هـاي   مبانی خداشناسی و داللـت «عناوین  با فصل پنج شاملمند  این اثر ارزش. است ،کرمان
هـاي   شناسـی و داللـت   مبـانی طبیعـت  « ،»هاي تربیتـی  شناسی و داللت مبانی انسان«، »تربیتی
 »هاي تربیتـی  شناسی و داللت مبانی مرگ«و  »هاي تربیتی مبانی دنیاشناسی و داللت«، »تربیتی

  :نویسنده آمده استگفتار  در پیش. است البالغه نهجو  قرآندر 
، اهـا و صـفات خـد    نخست مبانی یا ویژگی: هر فصل نیز مشتمل بر دو بخش اساسی است

استخراج شـده و مـورد تشـریح و تفسـیر      البالغه نهج وقرآن انسان، طبیعت، دنیا و مرگ از 
هاي تربیتی مرتبط با هـر مبنـا یـا ویژگـی از      اند و در بخش دوم هر فصل، داللت قرار گرفته

کـه   رغـم آن  در ایـن شـرح نیـز علـی    . اند ها استنتاج گردیده و شرح داده مبانی یا ویژگیآن 
تربیتـی بـوده    ۀاستنباط محقق مبناي اصلی استخراج، تشـریح و تنظـیم هـر رهنمـود و نکتـ     

کـه   ،هـا  کارهـا و روش  ، راهنمودهـا ره است، اما تالش وافر به عمل آمده است این نکـات، 
تـري از   یئـ گیرند و در مواردي حـاالت جز  صول را به خود میحتی در مواردي حالتی از ا

شوند کـه در جهـت    کارهایی نمایان می ها و حتی راه کنند و به شکل روش اصول را پیدا می
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و  چنـان دقیقـاً   روند، هـم  پیاده کردن آن اصول به منظور وصول به اهداف مربوطه به کار می
 باشـند  البالغـه  نهجهاي  ها و حکمت ها، نامه و خطبه میکر قرآن اتیآجزء به جزء مستند به 

  .)5: 1393علوي، (

ترین منابع  اثري از مهدي ابوطالبی است که بیش ،)ع( یعل امام دگاهید از ینید تیترب. 7
و  شـده فصل تنظـیم   سهاست که در  البالغه نهجدر ) ع( یعلامام  هايرهنمودآن برگرفته از 

هـاي تربیـت دینـی     ضرورت تربیت دینی، ابعاد تربیت دینی و مبانی، اصـول و روش  ةدربار
  :نویسد می کتاب ۀناشر در مقدم .است کردهبحث 

زالل مباحث او سـیراب   ۀرویم تا از سرچشم می] البالغه نهج[ سراغ همین منبع عظیم و غنی
یـابی بـه آن را بـه     هاي دسـت  شیوهشویم و بتوانیم مفهوم صحیح از تربیت دینی و اصول و 

) ع( رمؤمنـان یامما در این کتاب درصدد هستیم مفهوم تربیت دینی از دیـدگاه  . دست آوریم
هاي تربیـت دینـی را    را به دست آوریم؛ سپس هدف، ضرورت، ابعاد، مبانی، اصول و روش

 ن کنـیم با استفاده از کالم او تبیـی ) از تربیت دینی دارد) ع(با توجه به همان مفهومی که امام (
  .)10 :1383 ابوطالبی،(

 یمبان دربارةکتاب  نیدر ا. یمظلوم یاز رجبعل است ياثر ،میشو آشنا یمکتب تیبا ترب .8
سالمت و قوت  يها هیماسالمت و قوت تن،  يها هیما ت،یانسان در سالمت و ترب يوجود
 نشیبر اساس ب ییو خودکفا یتیترب يها نهیزم، کودك، جوان و خانواده، )نفس و قلب(روح 
  ).13: 1366 ،یرجبعل یمظلوم(است  شدهها پژوهش  آن رةیو س) ع( نیمعصوم يدیتوح

در  .انـد  دادهانجـام   فراوانـی تحقیقـات  نیز  اندیشمندان مسلمان در حوزة تربیت اسالمی
ـ ترب و میتعلـ  یلیتحل ـ یفیتوص یشناس کتابعنوان  بااثري در ، بهروز رفیعی راستاهمین   تی

هـاي نویسـندگان    بیان دیـدگاه  به به صورت تحلیل و گاه نقد )یعرب منابع دةیگز( اسالم در
مرکـز مطالعـات تربیـت اسـالمی وزارت آمـوزش و پـرورش و        این اثـر را . پرداخته است

این آثـار بـه محقـق تعلـیم و تربیـت       ۀمطالع. منتشر کرده استحوزه و دانشگاه  ةپژوهشکد
بررسـی  تر  مطلوببه شکل دهد تا بتواند موضوع را از هر دیدگاهی  وسعت دید مناسبی می

گیري محقق از منابع موجود و مرتبط بـا تعلـیم و    بهرههم به بررسی میزان  ،در این نقد. کند
و هم به میزان توجه نویسنده به ابعـاد تعلـیم و تربیـت در    ده شتوجه  البالغه  نهجتربیت در 

  .است شده پرداخته البالغه نهج
  

  روش پژوهش و نقد اثر .4
هاي مطـرح در فـرم نقـد و بررسـی      روش بررسی و نقد این اثر با توجه به پرسش و پاسخ
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ي پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی      نهـاد  پـیش کتب و با نظر داشتن ساختار 
معرفی کلی، تحلیل ابعاد شکلی و  چهارچوبشوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی، در 

نظر  مدمعیارهاي نقد  است از کوشیدهمحقق . است گرفتهبعاد محتوایی اثر صورت تحلیل ا
  .و از آن فراتر نرود تا بتواند بر آن اساس به غناسازي اثر خود بپردازد کندپژوهشگاه استفاده 

  
  بررسی و نقد .5

  بررسی کلی 1.5
خـودش در دو  نوشـتۀ  به که  اثري از عبدالمجید زهادت است البالغه نهج در تیترب و میعلت

ـ ا .)5: 1380زهـادت،  ( انـد  بررسی شدهبخش و هر دو بخش در دو فصل  مرکـز   رااثـر   نی
و  صفحه 245و  جلد کیدر  1380قم در سال  یۀعلم ةحوز یاسالم غاتیانتشارات دفتر تبل

و » تعلیم و تعلـم «با عناوین این کتاب در دو بخش کلی  .است کردهمنتشر نسخه  2000در 
ـ  ، تعلیم و تعلم ،اول بخش. سامان یافته است» تربیت« ارزش  بررسـی  هدر دو فصل مجـزا ب

 ، پس از بررسی مفهومتربیت ،کتاب دوم بخشدر  .پرداخته استعلم و آداب تعلیم و تعلم 
ده شـ  برخی موضوعات مطـرح  .پرداخته است البالغه نهج 31 نامۀبه تبیین و توضیح  ،تیترب

هـاي تربیـت، تـأثیر جلـب اعتمـاد در تربیـت، اسـتفاده از         زمینهاند از  در این بخش عبارت
گفتنـی  . یزندگ نییآ و تیترب در ،یتعال ،مبدأتجربیات دیگران در امر تربیت، تأثیر توجه به 

  .یرندگ بر می را در يتر یجزئ يها موضوعو  ها  رمجموعهیز ،مباحث نیاز ا کیهر است
 شمار به هیپا دروس جزء یدرس تیوضعاز نظر و  مرجع اثر، نوع لحاظ بهکتاب مذکور 

کارشناسـی  دورة در  »البالغـه  نهـج تربیـت در  «درس تواند در حکم متن اصلی  و می رود یم
  .شود تدریسدر دورة دکتري  »البالغه و نهج قرآنتربیت در «ارشد و 

 
  )ها و کاستی هاامتیاز(ابعاد شکلی اثر  لیتحل 2.5

بـه لحـاظ    و مناسـب  یـی آرا صـفحه  و نگاري شکلی و چاپی اثر در موارد حروف تیفیک .1
ـ شـلوغ و   بسـیار طرح جلد  رسد یمبه نظر  .شود یمصحافی و طرح جلد متوسط ارزیابی  ا ب

و متناسـب بـا مفهـوم تعلـیم و تربیـت در       تـر  سـاده طـرح  . سـت یننام کتاب گویا  توجه به
  .شود می نهاد پیش البالغه نهج

در متـون  . شـود  مـی نظر رعایت قواعد عمومی، ویرایش و نگارش متوسط ارزیابی  از .2
و در  شـده  انجامترجمه  يموارد در. شود ینم مشاهده یسان  کی قواعدها  آن جمۀترعربی و 



 79   نسب عباسعلی رستمی

 

در نوشـتن مـتن هـر     نیچنـ  هم. 170و  147 فحاتمثال ص يبرا است؛ نشده انجام يموارد
بـه   یموضـوع اصـل   يهـا  رمجموعـه یز ،یوضوع اصلمقدمه، م بیترت ةفصل، قاعد ایبخش 

در ایـن اثـر رعایـت ایـن     ، اما شود یم انجام يبند و جمع يریگ جهینت ،يگذار صورت نشانه
 مقدمـه  ،»علـم  ارزش« اول، فصـل  مثـال  يبرا ؛شود مشاهده نمیو فصول  ها بخشقاعده در 

آن  يهـا  رمجموعـه یزامـا   ،اسـت  شـده  يگـذار  شماره »علم لتیفض« بخش نینچ هم. ندارد
 با الـف، ب  »ثروت؟ ای است بهتر علم« بخشزیرمجموعۀ  ه،در ادام و اند نشده يگذار شماره

 و فصـول ایـن قاعـده و نظـم و     هـا  بخشهمۀ الزم است در  ؛شده است يگذار نشانهج  و
  .رعایت شودترتیب 

و  تـر  عیسـر و درك  یخـوان  روان الزم بـراي و عالئم  ها نشانه ،ویرایشو از نظر نگارش 
ـ  بـه براي مثـال   ؛دارد نظر دیتجدنیاز به  ،بعدي يها چاپدر بهتر مطالب،  مشـخص   یراحت

و در کجا مطلب متعلق به خـود   اند میرمستقیغ یامستقیم  قول نقل ها متنکه در کجا  شود ینم
  .از این دستنویسنده است و مواردي 

فهرسـت مطالـب    و گفتار، هـدف ضـمنی   پیش شاملبه لحاظ جامعیت صوري، این اثر 
چنـین مبحـث تمـرین و     هـم . است کلی ۀمقدم و فاقد بیان هدف صریح ، اماتفصیلی است

کلـی و   يبنـد  جمعو  يریگ جهینتفصول کلی،  ۀخالص ،و فصول ها بخشدر  و نداردآزمون 
فهرسـت اعـالم و   گفتنـی اسـت   . در پایان کتاب، فهرست اعالم و موضوعی وجـود نـدارد  

از نـواقص   هـا  آننبـود   و کند می محقق از عناوین خاص ةاستفادموضوعی کمک شایانی به 
 .اسـتفاده کـرده اسـت   منابع معتبري کتاب از  کر است کهذاما شایان  رود، به شمار میکتاب 

  .دیافزا یم اثر تیاهم و غنا بر مذکور موارد اصالح است ذکر انیشا
  
  )ها امتیازها و کاستی( اثر ابعاد محتوایی لیتحل 3.5

نهایی، تمرین و  يبند جمعو  يریگ جهینتنویسنده از ابزارهاي علمی طرح بحث مقدماتی،  .1
  ؛است نکردهاستفاده  ها موضوعآزمون براي فهم و عمل به 

اصطالحات تخصصی کار نویسنده مناسب  يساز معادلکیفیت و میزان کاربرد  بارةدر .2
 1نبتۀ حیتصو ،)21ص (علم وم و در تعریف بعضی از مفاهیم، مثل مفه شود میارزیابی 

است و مطالب کرده از منابع متعدد استفاده  ،)198ص (تقوا  و )100ص (، تربیت )42ص (
  .ستو رسا روان
با توجه به اهداف درس تعلیم و تربیـت در   ،لحاظ میزان تناسب و جامعیت محتوا به .3
ایـن ارکـان   . ردیـ گ یمـ  بـر  تعلیم و تربیت سه رکـن اساسـی را در   گفتنی است ،البالغه نهج
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موضوعی آن تعلـیم   ۀدر هر اثري که جنب .آموزشی يها موضوعاز معلم، شاگرد و  اند عبارت
بـا   هـا  آنو چگونگی ارتباط  ها نیااز  یک هراهمیت و جایگاه  دربارةو تربیت باشد معموالً 

بـه هـدف پرداختـه     دنیرسـ  در یـک  هـر  ۀوظیفـ پس به نقش و س. شود میدیگر بحث  یک
تعریفی از تعلیم و تربیت، مبانی، هدف غـایی، اهـداف    ۀارائپس از  ،در این راستا و شود یم

، سـپس نحـوة اجـرا و    شـوند  مـی اهداف معـین   مرتبط باتربیتی  يها روشکلی و جزئی و 
در این اثر جامعیت در محتوا وجود . شوند یمیابی در فرایند تعلیم و تربیت مشخص  ارزش
 يهـا  موضوعنیافته مطالبی پیرامون ارکان تعلیم و تربیت و  انسجام به صورت متفرقه و. ندارد

جـوي چگـونگی   و جسـت  در پـی چه شخصی  چنان نیبنابرا. است شدهبیان  ها آنمرتبط با 
اسـت مطالعـات    الزم گـذارد،  يجا  بهباشد و بخواهد اثري تأثیرگذار  البالغه نهجتربیت در 

کـه   طور همان ندارد؛ یمعنا نیست که این اثر اهمیت  البته این نقد بدین .داشته باشد يتر قیعم
 یبخشـ  عمقجامعیت یافتن و  براي هنوز جا ، امامند ارزش است یگام، این اثر شدبیان  قبالً
 ؛را دارد البالغـه  نهـج تربیتـی در   شناسی بعضی از مفاهیم مفهوم ۀتر جنب این کتاب بیش .دارد
ـ    ۀمفهوم علم، رابط مانند  يهـا  تیمسـئول تربیـت،   ۀعلم و عمل، وظایف علمـا، تربیـت، زمین

  .اجتماعی، آفات زبان، تقوا و بعضی از اصطالحات و مفاهیم دیگر
چنین اظهار نظـر   توان یمو فهرست مطالب،  با عنواننظر میزان انطباق محتواي اثر  از .4

  :نهفته است اساسی پرسشچند  البالغه نهجاصطالح تعلیم و تربیت در  در کرد که
  تعلیم چه تفاوتی با تربیت دارد؟.1
  تعلیم و تربیت چگونه است؟ ۀرابط. 2
  باید آموخت؟ ییها موضوعچه  .3
  داشت؟ توان یمچه انتظاري از تعلیم و تربیت فرد  .4
  باید داشته باشد؟ ییها تیفعالمتربی چه  .5
  ؟یستوظایف مربی چ .6
  ؟کند یمبحث  ییها موضوعتعلیم و تربیت پیرامون چه  .7
و مفاهیم مربوط  البالغه نهجمحتواي  میانچه نوع اثري است، چه ارتباطی  البالغه نهج .8

  به تعلیم و تربیت وجود دارد؟
  ؟چگونه است البالغه نهجفرایند تعلیم و تربیت در  .9

 هـا  آنو پاسـخ   مقاله از بخش نیا 3 شمارةو مباحث مربوط به  ها پرسشبا توجه به این 
 و مباحـث نیسـت   منطبـق عنوان کتاب با محتوا نی است که گفت البالغه نهجبر مبناي مطالب 

ـ  نـام  به همـین علـت اطـالق   . گیرد یم بر دراندکی از تعلیم و تربیت را  در  تیـ و ترب میتعل
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آشـنایی بـا   «عنـوان   .مناسب نیست ها موضوعبا توجه به فهرست مطالب و شرح  البالغه نهج
طرفـی ایـن عنـوان     از .رسـد  یمبهتر به نظر » البالغه نهج بعضی از مفاهیم تعلیم و تربیت در

  .کند ینمادا  البالغه نهج تعلیم و تربیت در را دربارةکلی حق مطلب 
، اسـت همین فهرست مطالـب   ةرندیدربرگ البالغه نهجاگر بپذیریم که تعلیم و تربیت در 

مبـانی نظـري    ةرنـد یدربرگ البالغـه  نهجاول  ۀخطببراي مثال  .ایم ندادهحقی انجام  بهقضاوت 
ـ  .اسـت  نیامـده  باره  در این اثر مطلبی در این ، اماتعلیم و تربیت است  ۀمتقـین برنامـ   ۀخطب

در این  ، اماکند میمطرح  ،اند و تعالی يخودسازکه در حال  را، باتقوا هاي انسان يروز شبانه
موانـع تربیـت و چگـونگی     ،قاصـعه  ۀاثر ذکري از این برنامه به میان نیامده است یا در خطب

. پرداخته نشده است ها آندر این اثر به  ، اماتربیتی مطرح شده است يالگوسازالگوپذیري و 
و  هـا  روشاهـداف، مبـانی،    بـارة نکات بسیار مهمی در البالغه نهج يها حکمتدر چنین  هم

  .به میان نیامده است ها آناز  يذکردر این اثر تربیت وجود دارد که اصول 
تربیـت در  «تا چه حد مباحث ایـن کتـاب بـا آخـرین سرفصـل درس       که نیا دربارة .5
آن کدام است، با در  ۀاضافمطابقت دارد و موارد نقص و  ،مصوب وزارت علوم ،»البالغه نهج

  :کردچنین اظهارنظر  توان یمنظر گرفتن فهرست مطالب هر دو منبع، 
تربیـت در   بـا موضـوع  مباحث  برخی از ،يورافنتحقیقات و  ،وزارت علوم سرفصلدر 

جهـان و انسـان، نقـاط     نشیآفر ۀفلسف :اند از که عبارت قرار گرفته است نظر مد البالغه نهج
 عوامل رشـد و تکامـل انسـان، موانـع     ،البالغه نهجقوت، ضعف و امکانات انسان از دیدگاه 

حکومـت و   تیمسـئول  ،رشد و تکامل انسان، بالیا و امتحانات، وظـایف والـدین و مربیـان   
، انسان و سنن آفرینش، تربیـت و سیاسـت، حیـات    )ارسال رسل( کار مربی ۀفلسفحاکمان، 

  .مفاهیم مذکور ۀرمجموعیزاخروي و مطالبی دیگر در ارتباط با 
  :شود مشاهده میمباحث زیر  البالغه در نهج تیتربو  میتعلا در فهرست ما

فضیلت . 1( »ارزش علم«دو فصل  دربرگیرندةکه است تعلیم و تعلم  ول شاملبخش ا
آداب تعلیم و «و  )نکوهش جهل و نادانی. 3 ؛ترغیب و تشویق به فراگیري دانش. 2علم؛ 
 چه دانشی. 3 ؛نهی از گفتار و کردار بدون علم و آگاهی .2؛ علم همراه با عمل. 1( »تعلم

 »تربیـت «بخـش دوم شـامل دو فصـل    . اسـت  )وظایف علما. 4 ؛سزاوار فراگیري است
 )مشخصات نامه و شرح نامه( »31 ۀبررسی نام«و  )متصدي تربیت .2؛ معناي تربیت .1(

هـر دو در مباحـث وظـایف والـدین،      نی اسـت کـه  این دو فصل گفت ۀدر مقایس. است
مـوارد   ۀو در بقی ی دارندوظایف مربیان وجوه مشترک و ،حکومت و حاکمان، تقوا، صبر

  .وجه افتراق دارند
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است و هـم مباحـث    نظر دتعلیم و تربیت م يهم مبانی نظر ،وزارت علوم سرفصلدر 
، فقـط بـه مبحـث    البالغـه  در نهـج  تیـ و ترب میتعلمربوط به تعلیم و تربیت، اما در فهرست 

 يبر اساس مبانی نظـر  دبای البالغه در نهج تیو ترب میتعل. تعلیم و تربیت پرداخته شده است
مطالـب مربـوط بـه ایـن اثـر مفیـد       همۀ  ،بیان شد قبالًکه  طور همان. شودنگاشته تحقیق و 

و  دهـد  ینمـ را پوشـش   البالغـه  نهـج مباحث مربوط بـه تعلـیم و تربیـت در    اما همۀ ، است
بر کاستی کمی و کیفی محتـوا   نقد .استکرده گفتار به این مهم گوشزد  در پیشنیز نویسنده 

کـه حـق مطلـب در     نی استگفتو  است البالغه نهججایگاه مفهوم تعلیم و تربیت در  بارةدر
  .نشده است ادامحتوا 
اطالعات سـخنان   رت بیشکه  جا آناز  ،و اطالعات اثر ها داده يروزآمدلحاظ میزان  به .6

جدیـد در تعلـیم و    يهـا  هینظربر اساس  ها دادهتر به تحلیل  است و محقق کم )ع(امام علی 
 ةرنـد یدربرگایـن اثـر   شایان ذکـر اسـت   ارجاع به منابع جدید،  دربارة ،تربیت پرداخته است

اسـتخراج   ییها دادهرا از  میمفاه از یبعض البته ؛است گوناگون يها حوزهمتعدد در  يها داده
توبـه در   ریتـأث  ت،یـ جلـب اعتمـاد در ترب   ریتأث جمله از رسند؛ یاست که مهم به نظر م کرده

 ادیـ در مـتن ز  هـا  افتـه ی گونـه  نیا اما؛ تیدر ترب یمبدأ تعالتوجه به  ریتأث معاد، ومیو  تیترب
 انیـ هـا در ب  که ذکـر فهرسـت منـابع آن    مشابه، متون در مطالب تر شیبگفتنی است  .ستندین

  .ودش مشاهده میمسئله آمده است، 
نویسنده کتاب را بـر اسـاس قواعـد     رسد یمبه نظر  .کند ینمارائه  ياثر طرح نو نیا .7

ـ  در پـی چنـین   هم. است کردهمربوط به تدوین یا تألیف کتاب درسی دانشگاهی تهیه ن  ۀارائ
 سرفصـل توجهی هم بـه  . نبوده است البالغه نهجدر ) ع(تربیتی از دیدگاه امام علی  اي هنظری

نداشته اسـت،   »البالغه نهجتربیت در «درس دربارة  يورافنوزارت علوم، تحقیقات و  ۀمصوب
از  را تعلیم و تربیت داشته است ایـن اثـر   ۀزمیندر  البالغه نهجبلکه با توجه به معرفتی که به 

ـ قـادر اسـت   است و  باارزشاثر در حد خود مفید و . خود برجاي گذاشته است  سـاز  هزمین
ه اسـت،  شدکه این اثر نقد و بررسی همین . باشدجدیدي  يها ينوآورو  ،خالقیت ،فعالیت

  .استاهمیت موضوع و ارزش توجه نویسنده به این موضوع مهم  دهندة نشان
کتـاب و   یکلـ  نیتسلسل عناو ،و انسجام مطالب در کل اثر یبه لحاظ نظم منطق. 8

ـ  نیتسلسل عناوو  در درون هر فصل تسلسل عناوین کلینین چ هم بـا   ونـد یو پ یجزئ
و  يریـ گ جـه یهـا و فصـول فاقـد مقدمـه و نت     بخش. است نشدهچندانی دقت  اثر جۀینت

و  شـوند  یم ریو تفس لیجدا از هم تحل ها رمجموعهیفصول و ز ،ها بخش. اند يبند جمع
چرا  که نیا يبرامثال  يبرا ؛اند منسجم و مرتبط و معنادار قرار نگرفته یمطالب در طرح
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الزم را ارائـه   يها استدالل »تیترب«موضوع  سپس دیآ یم »و تعلم میتعل« بحث نخست
 و میتعل آداب« و »علم ارزش«، فصول »و تعلم میتعل«چرا در بخش  که نیا ایاست  کردهن

  .ذکر نشده است یلیدال دیآ یم »تعلم
 .منابع مرتبط بـا موضـوع اسـتفاده نشـده اسـت      ۀاز هم امااعتبار منابع باالست،  زانیم .9
مربوط بـه تعلـیم و    يها موضوعبارة است در الزم .رسند نمی کافی به نظراین منابع  نیبنابرا

  .شوداستفاده  از منابع جدید و معتبر تربیت
 ارجاعات اما؛ کیفیت رعایت امانت، نویسنده نهایت دقت را به کار برده است بارةدر .10

  .بود تر جیرابهتر و  آمد میمتن داخل در  اگر است که منتقل شده نوشتپابه 
، بنـد مخاطـب نامـه کیسـت؟ بـه نقـد و بررسـی        31 ۀنامـ  ،در فصل دوم سندهینو .11

ن را مطـرح  اموافقـ ن و ادر ایـن بررسـی، دیـدگاه مخالفـ    . پرداخته استدیگران  يها دگاهید
و این تأیید هم با توجه به مبحـث عصـمت ائمـه     کند میتأیید را  هینظر، سپس یک کند می

سنده با عنایت به ماهیت موضوع، نقد و بررسی نوی رسد یمبه نظر  ؛ردیگ یمانجام ) ع(اطهار 
  .انجام داده است يا طرفانه یبعلمی و 

امـا   ،علمی و پژوهشی اثر با مبانی و اصول دینی و اسالمی مغایرتی نـدارد  يمحتوا .12
، بلکه به توضیح عناصري از تعلیم و پردازد ینمنویسنده در این اثر به مبانی دینی و اسالمی 

و  شـد  یمـ نوشـته   هـا  فرض مبانی و پیش نخستچه  چنان. توجه دارد البالغه نهجتربیت در 
اما این اثر ؛ بود تر معقول شد یممباحث تربیتی استخراج و توضیح داده  ها آنسپس بر اساس 

  .ستین ییها فرض چنین مبانی و پیشدربردارندة 
: دینی و اسالمی چنین است يها ارزشفرهنگ و  دربارةکلی رویکرد اثر  ینگاه در .13

ایـن اثـر    ۀمطالعـ . است معتبردینی و اسالمی مفید و  يها ارزشاین اثر در ترویج فرهنگ و 
 يریـ گ جهتدر را کارهاي مفیدي  و راه ها روشو  کند یمفضاي مناسبی براي خواننده ایجاد 

ـ عنـوان   بـا جامعیت اثر است که  مسئلهاین ایراد . آموزد یمخود و دیگران  به یتیترب و  میتعل
از  تـر  عیوسـ  در سطح شـناختیِ  هالزم است نویسند. است شدهمطرح البالغه  در نهج تیترب

تـوجهی از   شایانتعلیم و تربیت به اصالح و تکمیل محتواي این عنوان بپردازد تا اثر سطح 
هـاي   به فرهنگ و ارزش يتر مناسبرا پوشش دهد و رویکرد  البالغه نهجتعلیم و تربیت در 

  دینی داشته باشد
  

  هانهاد پیشو  يریگ جهینت .6
ـ  ۀنوشت البالغه در نهج تیتربتعلیم و  از لحـاظ   و دارد یعبدالمجید زهادت نقاط قوت فراوان
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اسـت، جامعیـت و    يبـازنگر  شایسـتۀ  چـه   آن .ایرادي مشاهده نشده اسـت صحت مطالب 
  .است البالغه نهجدر مباحث مربوط به تعلیم و تربیت در  یشیاند ژرف

  :شود می نهاد پیشتوجه به مباحث زیر  باره  در این
 )یشناس ارزشو  ،یشناس معرفت، یشناس انسان، یشناس جهان(نظري  مباحثتوجه به  .1

ـ یب جهـان به اعتقاد باعث خطبه  نیا میتعل. البالغه نهجاول خطبۀ  ویژه به در  يدیـ توح ین
 ؛دشو میانسان 
 ؛استاز آن بسیار مهم  يریگ بهره و است رینظ یبتربیتی الهی متنی  یشناس انساندر  31 ۀنام .2
 فراوانی تیاهم قاصعه خطبۀ یتیترب یو الگوشناس یتیترب یشناس شناخت روان يبرا. 3
 دارد؛
البته  ؛معیارهاي مطلوبی است ةدربردارندمتقین  ۀخطبه افتی تیتربشناخت انسان  براي .4

  ؛کند نمی ازین یب ها نامهو  ها خطبهاز سایر  اثر را ةنویسندمطالعه و بررسی منابع منتخب هرگز 
ـ تربمربـوط بـه    يها موضوعشناخت  يبرا .5 و  ،هـا  نامـه ، هـا  خطبـه  ۀهمـ  ۀمطالعـ ، تی

  ؛الزم است ها حکمت
تربیتی مربوط به تعریف تعلیم و تربیـت، هـدف غـایی و اهـداف کلـی،       هاي استلزام .6

 هـاي  موضـوع م، وظایف شاگرد، موانع تربیـت،  لو اصول تربیت، وظایف مع ها روشمبانی، 
در  تربیتی، عوامل رشد و کمال، وظیفۀ والدین و عالمان و حاکمان در تربیت، مراحل تربیت

تعلیم و تربیت در « ۀو فلسف شودمشخص  ها آنط سپس نوع ارتبا. شود استخراج البالغه نهج
 .کند تیترب رامتعلمان  و شود نیتدو »البالغه نهج

تـر در راه   ، توفیـق بـیش  ایـن اثـر   براي مؤلف عالم و مسـئول  از خداوند بزرگ پایان در
 .میرا خواستار ،البالغه نهجویژه  به ،ترویج تعالیم الهی

 
  نوشت یپ
  ).در خود انسان(یعنی خشکیدن درخت دانش . 1

  
  منابع

 .میکر قرآن
مرکز انتشارات مؤسسۀ آموزش و پژوهش : ، قم)ع( یعلتربیت دینی از دیدگاه امام ). 1383( يمهدابوطالبی، 
 ).ره( ینیخمامام 
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، ترجمۀ سید محمـد رادمـنش،   )ع(راه و روش تربیت از دیدگاه امام علی ). 1362(محمدحسین  ادیب، علی 
.کتاب مؤسسۀ انجام: تهران
 .بیان هدایت نور: ، مشهدالبالغه نهج 31شرح نامۀ : منشور تربیت). 1392( یمحمدعلانصاري، 

 .انتشارات آستان قدس رضوي: ، مشهدبه روایت اهل سنت) ع( یعلاثبات والیت ). 1393( یعلروان،  پاك
.میم. الم. نشر الف ، قم،البالغه انسان کامل از دیدگاه نهج). 1383( زاده آملی، حسن حسن

.دریا: ، تهرانالبالغه اصول تعلیم و تربیت در نهج: مکتب مهر). 1381( دلشاد تهرانی، مصطفی
، 4، قـم، س  حـوزه و دانشـگاه  نامـۀ   ، فصـل »شناسی موضوعی تعلیم و تربیـت  کتاب«). 1377(رفیعی، بهروز 

.15و  14  ش
مرکـز   ،)گزیدة منابع عربی(ـ تحلیلی، تعلیم و تربیت در اسالم  شناسی توصیفی کتاب ).1381(رفیعی، بهروز 

دانشگاه مطالعات تربیت اسالمی وزارت آموزش و پرورش و پژوهشکدة حوزه و
.انتشارات مرکزي تبلیغات اسالمی حوزة علمیه: قم ،البالغه تربیت در نهج ).1380(زهادت، عبدالمجید 

.پیام مقدس: ، قمهاي پیشاور در دفاع از حریم والیت شب). 1392( سلطان الواعظین شیرازي، محمد
به تحقیق صالح صـبحی،   ،))ع(طالب  سخنان علی بن ابی( البالغه نهج ).تا بی(بن حسین  شریف الرضی، محمد

 .مؤسسۀ دارالهجره: قم
.شورا :، تهرانسند تحول بنیادین آموزش و پرورش). 1390( شوراي عالی انقالب فرهنگی

.فروشی بینش کتاب: ، تهرانالبالغه نهج). تا بی(طالقانی، سیدمحمود 
.انتشارات دانشگاه شهید باهنر :کرمان، البالغه تربیت در قرآن و نهج ).1393( سیدحمیدرضا ،علوي

.کتاب بوستان :قم ،مبانی تعلیم و تربیت در قرآن و احادیث. )1378(رضا  ،فرهادیان
.کویر: ، ترجمۀ جواد طباطبایی، تهران)کامل متن( تاریخ فلسفۀ اسالمی). 1384(کوربن، هانري 

.پژوهشکدة فرهنگ و معارف: ، تهرانالبالغه شناسی نهج درآمدي بر انسان). 1380(مجد فقیهی، محمدعلی 
.رودکی: تهران ،البالغه سیري در نهج). 1354(مطهري، مرتضی 
.امیرکبیر: ، تهرانشویم با تربیت مکتبی آشنا ).1366( مظلومی، رجبعلی

، ترجمـۀ غالمرضـا   ي در تعلیم و تربیـت اسـالمی  پرداز هینظرگامی به سوي ). 1380(ملکاوي فتحی، حسن 
 .مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی: ی، قمطوسفر و اسداهللا  متقی

پژوهشگاه علوم انسانی و : ، تهران)البالغه در ادب پارسی نهج( در بارگاه آفتاب). 1380(رضا  میرزامحمد، علی
  .مطالعات فرهنگی



 

 

 


