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  :چکیده

ــاي      ــرین مســائل جوامــع اســالمی اســت کــه بحــث ه تربیــت دینــی یکــی از اساســی ت
ــی دارد ــذار در     . فراوان ــع تاثیرگ ــل و موان ــایی عوام ــی و شناس ــت دین ــق تربی ــین دقی تبی

مقالـه حاضـر، بـا محـور     . آن از مهم ترین مسـائل مربـوط بـه حـوزه دیـن و تربیـت اسـت       
کــه در تربیــت دینــی چــه قــرار دادن ایــن موضــوع، در صــدد بررســی ایــن ســؤال اســت  

ــه     ــر ســر راه تربیــت دینــی وجــود دارد؟ ب ــع اساســی ب عــواملی مــوثر اســت؟ و چــه موان
ــه و        ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــی م ــت دین ــت و تربی ــوم تربی ــدا مفه ــور، ابت ــین منظ هم

و ) ع( ســپس عوامــل و موانــع مــؤثر در تربیــت دینــی بــر مبنــاي ســخنان حضــرت علــی 
 عوامــل مــؤثر در . تبیــین شــده اســتهــري فــیض کاشــانی و همچنــین اســتاد شــهید مط

 بـه همـین  . تربیت، قواعـد عمـل بـراي رسـیدن بـه هـدفهاي تربیتـی بـه شـمار مـی آیـد           
ــل    ــن عوام ــی ای ــداف تربیت ــري اه ــکل گی ــل در ش ــتقیم دار دلی ــأثیر مس ــت ــه . دن ــر ب نظ

ــ     ــدف غ ــی ه ــان اله ــت انس ــري، تربی ــهید مطه ــدگاه ش ــه از دی ــیم و  اینک ــام تعل ایی نظ
بــه تحقــق ایــن هــدف کمــک  تــوان باشــناخت ایــن عوامــلمــی، کــه تربیــت الهــی اســت

در صــورت برخــورداري از تربیــت دینــی و  یافتــه هــاي ایــن تحقیــق نشــان داد کــه.کــرد
ــه      ــان، داراي جامع ــط معلم ــب آن توس ــاي مناس ــتن روش ه ــار بس ــه ک ــاال و ب ــانی ب انس

ــود   ــه دور از بحــران هــاي اخالقــی خــواهیم ب ــا فضــائل انســانی و اســالمی ب ــر  .ســالم ب ب
ــه         ــر ب ــژوهش حاض ــتفاده در پ ــورد اس ــده، روش م ــام ش ــه انج ــت مطالع ــاس ماهی اس

یــابی بــه مطالــب مــورد بــراي دســت. اي یــا بــه عبــارتی اســنادي اســتصــورت کتابخانــه
نظر کتـب، اسـناد ومقـاالت مـرتبط بـا موضـوع و سـایت هـاي رسـمی برخـی ارگـان هـا             

ر کشــورها مــورد بررســی و ســازمان هــا از قبیــل وزارت آمــوزش و پــرورش ایــران و ســای 
ــرار گرفــت ــرداري، گــرداوري و در   . ق ــت ب ــق ن ــژوهش از طری ــا پ نکــات مهــم و مــرتبط ب

  .نهایت ارزیابی گردید

 نهج البالغه، مطهريتربیت، تربیت دینی و انسانی، عوامل مؤثر،  :کلید واژه
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  :مقدمه
ــام ــی آ  نخســـتین گـ ــوم شناسـ ــر موضـــوع مفهـ ــویر درســـت ، ن اســـتدر بررســـی هـ ــرا اگـــر تصـ ــاو  زیـ ــنی ازمعنـ و روشـ

ــی          ــه م ــی راه ــه ب ــی ب ــو وبررس ــتو ج ــیر جس ــیم، در مس ــته باش ــوع نداش ــوم موض ــته    مفه ــه برداش ــدمی ک ــر ق ــم و ه روی
ــی   ــر م ــدف دورت ــود، از ه ــویمش ــی    . ش ــا بررس ــا در اینج ــه م ــوعی ک ــا موض ــی ام ــت     م ــر تربی ــه ب ــت ک ــواملی اس ــیم ع کن

ــاربرد گســترده          ــم ک ــه رغ ــوع ب ــت، ایــن موض ــذار اس ــانی تأثیرگ ــی و انس ــه فراگیرو دین ــه ک ــت، مــورد   شای آنگون ــته اس س
دینــی و  ابتــدا تربیــت و تربیــت  ن کــه بــه ایــن عوامــل بپــردازیم     بــیش ازآ. جانبــه قــرار نگرفتــه اســت    بررســی همــه 

  .انسانی را تعریف می کنیم

  :مفهوم تربیت

ــت  ــرورش(تربی ــی           ) پ ــمانی و روان ــد جس ــدایت رش ــدف آن ه ــه ه ــود ک ــی ش ــه م ــتمر گفت ــدي مس ــا فرآین ــان ی ــه جری ب
ــا ــري و            ی ــارف بش ــب و درك مع ــت کس ــدگان در جه ــرورش یابن ــیت پ ــه شخص ــه جانب ــد هم ــدایت رش ــی ه ــور کل ــه ط ب

ــت       ــان اسـ ــتعدادهاي آنـ ــدن اسـ ــکوفا شـ ــه شـ ــک بـ ــز کمـ ــه و نیـ ــذیرش جامعـ ــورد پـ ــاي مـ ــی، (هنجارهـ ــاد تهرانـ دلشـ
ــان،   14: 1379 ــژاد و فریمـ ــبحانی نـ ــل از سـ ــه نقـ ــاي    ). 12:1390، بـ ــه هـ ــامل جنبـ ــام آن، شـ ــوم عـ ــه مفهـ ــت بـ تربیـ

گونـــاگون جســـمانی، روانـــی، عـــاطفی، عقالنـــی، اجتمـــاعی، اخالقـــی و دینـــی اســـت کـــه هـــر یـــک از ایـــن ابعـــاد بـــه   
  ).191،192،1374شریعتمداري،(لحاظ روانشناختی و تربیتی در زندگی انسان اهمیت فراوانی دارد 

  :تربیت و معناي لغوي آن

ــو      ــرب معل ــت ع ــاگون لغ ــاي گون ــاب ه ــن واژه در کت ــیلی ای ــی تفص ــیاز بررس ــه   م م ــادو ریش ــن واژه ب ــه ای ــود ک ــب«ش بر «
ــو«و ــت » ربـ ــاط اسـ ــون   . در ارتبـ ــاگونی چـ ــاي گونـ ــه معنـ ــه اول بـ ــانت(ریشـ ــودپروردن «حضـ ــان خـ ــالح، »در دامـ ، اصـ

و ریشـــهدوم بـــه معـــانی متعـــددي ) ، خـــود رســـیدگی نمـــودن، سرپرســـتی، تأدیـــب»پایـــان کـــاري را نگریســـتن«تـــدبیر
ــون ــتن   ( چـ ــاال رفـ ــودن، بـ ــه نمـ ــدن، تغذیـ ــاد شـ ــت ) زیـ ــه اسـ ــار رفتـ ــاري، (بکـ ــدي زاده،59-1383:60بنـ : 1383،مهـ

شـــود کـــه معانیریشـــه دوم بیشـــتر نـــاظر بـــه پـــرورش  بـــا نگـــاه مختصـــري بـــه ایـــن معـــانی مشـــخص مـــی  ).98-95
  .شه اول ناظر به بعد معنوي استمعانی ری جسمی و مادي و

  :تربیت در آیات قران

ــغیراًو قُـــل «:فرمایـــداز ســـوره اســـراء مـــی 24خداونـــد در آیـــه  یـــانی صـبمـــا کَمـــا رمهحار ب؛ بگـــو خـــدایا بهپـــدر و »ر
ــن      ــم ک ــد، رح ــرده ان ــزرگ ک ــالی ب ــودکی و خردس ــرا در ک ــه م ــن ک ــادر م ــی .م ــري م ــه دیگ ــددر ای ــک  «: فرمای ّــم نُرب ــالَ اَل ق

ـنینَ    بثــتو لَ لیــداًا ونَــفی سـ مــرِكچنــدین ؛ایــا مــا تــو را درکــودکی بــزرگ نکــرده ایــم و       )18شــعراء، (»فینــا مــن ع
  .سال از عمرت را در میان ما سپري نکرده اي
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ــب«در ایـــن دو آیـــه از مشـــتقات مـــاده  بـــ« در مـــورد انســـان، ســـه واژه» ر ــانین یـــا ربـ نُاربـــیون، رب بکـــار »ون و ربانیـــتیـ
ــت،  ــه اس ــی         رفت ــی گفتهم ــه کس ــایی ب ــه طباطب ــدگاه عالم ــق دی ــه طب ــت ک ــانی اس ــع رب ــانیون جم ــانین و رب ــه  رب ــود ک ش

، بهنقـــل از همــت بنـــاري،  276:  3طباطبـــایی، بــی تــا،ج   ( داونـــد باشــد و بــه غیـــر او مشــغول نشــود    تنهــا متوجــه خ  
ــانیون معنـــاي). 1389علـــی، واژه ربـــین بـــه ). 343:  5همـــانج(را ذکـــر کـــرده انـــد» مربـــی«البتـــه ایشـــان بـــراي واژه ربـ

ــود         ــر او مشغولنش ــه غی ــته وب ــدا داش ــا خ ــم ب ــد محک ــه پیون ــت ک ــی اس ــاي کس ــان، ج(معن ــت    ،41:  3هم ــل از هم ــه نق ب
  .)1389بناري، علی،

  :تربیت دینی

تــدریس مــنظم و برنامــه ریزیشــده    : کنــددایــره المعــارف بــین المللــی تربیــت، تربیــت دینــی را چنــین تعریــف مــی         
کــه هــدف آن دســتیابی فــرد بــه اعتقــاد هــایی در بــاره وجــود خداونــد، حقیقــت جهــان هســتی و زنــدگیو ارتبــاط               

ــر     ــارش و دیگ ــرور دگ ــا پ ــان ب ــی      انس ــدگی م ــا زن ــا آنه ــه ب ــه در جامع ــایی ک ــان ه ــر    انس ــاد بش ــا همهاح ــه ب ــد و بلک کن
  ). 1388، به نقل از صالحی و تهامی، 70:  1385مشایخی راد، (است

ــؤمن      ــاً یکمـ ــت و اساسـ ــاعی اسـ ــی و اجتمـ ــادي، فرهنگـ ــی، اقتصـ ــت سیاسـ ــتمل برتربیـ ــار مشـ ــام عیـ ــی تمـ ــت دینـ تربیـ
ــی  ــتین نمـ ــاس، انگ  راسـ ــنش، ارزش، احسـ ــد از بیـ ــاعاتایمانی و     توانـ ــا اقتضـ ــب بـ ــی متناسـ ــاي سیاسـ ــنش هـ ــزه و کـ یـ

ــد    ــار باشـ ــر کنـ ــامالً بـ ــویش، کـ ــاعی خـ ــدات اجتمـ ــاران،  (تعهـ ــاران و همکـ ــام  ). 1387عطـ ــدینی در تمـ ــابراین تربیتـ بنـ
ــت     ــذار اس ــأثیر گ ــر ت ــی بش ــاد زنگ ــت        . ابع ــاي تربی ــه ه ــل دردرون مای ــن و تأم ــان دی ــیره بزرگ ــه س ــالی ب ــاهی اجم ــا نگ ب

  .سازدبه روشن ترین بیان ممکن مبرهن میدینی صحت این ادعا را 

ــا کـــودك و ن« : فرمایـــددر نامـــه اي بهفرزندانشـــان مـــی) ع(حضـــرت علـــی وجـــوان ماننـــد زمـــین کاشـــته نشـــده  همانـ
ــه دل      آ ــل از ان کـ ــردم، قبـ ــتاب کـ ــو شـ ــت تـ ــود، پـــس در تربیـ ــیده شـ ــه در ان پاشـ ــت کـ ــر بذریاسـ ــذیرش هـ ــاده پـ مـ

بــه نقــل از  ، 523:  31نهــج البالغــه، نامــه  ( »مشــغول گــردد تربیــت پــذیرت سختشــود و عقــل تــو بــه چیــز دیگــري        
بنـــابراین تربیـــت فرزنـــدان بایـــد از همـــان بـــدو تولـــد بـــه بهتـــرین شـــکل ممکـــن صـــورت ).  1388صـــالحی وتهـــامی، 

ــته و    .گیـــرد ــت فرزنـــدان دانسـ ــی را مســـئول تعلـــیم و تربیـ ــز اموزشـ ــا از یـــک طـــرف، مراکـ ــانواده هـ ــی از خـ ــا بعضـ امـ
ــاد  ــیچ«بهاعتقـ ــار» ایلـ ــز    انتظـ ــن مراکـ ــان را از ایـ ــال فرزندانشـ ــام و کمـ ــت تمـ ــوزش  (تربیـ ــاري از مراکزامـ ــین انتظـ چنـ

ــت   ــتر اسـ ــب بیشـ ــه مراتـ ــالی بـ ــد ) عـ ــام، (دارنـ ــل از ، 1381بهنـ ــه نقـ ــعود،  بـ ــدرالدین، درودي،مسـ ــید صـ ــوي، سـ موسـ
 کننـــد کـــه فرزندانشـــانرا از زیـــر ســـلطهو از طـــرف دیگـــر اســـاتید و معلمـــان را همچـــون دشـــمنانی تلقـــی مـــی).1391

ــان            ــارض می ــکافو تع ــاد ش ــه ایج ــر ب ــد منج ــرات جدی ــار و نظ ــا افک ــا ب ــاختن انه ــنا س ــق اش ــده و از طری ــان رهانی ــا ان و انه
ــد   ــده انـ ــان شـ ــزدي، (فرزندانشـ ــل از  ، 25:  1388ایـ ــه نقـ ــعود،   بـ ــدرالدین،درودي، مسـ ــید صـ ــوي، سـ در  ).1391موسـ

نحــوي کارامــد و مــؤثر تربیــت     مقابــل مراکــز آموزشــی نیــز معتقدنــد کــه فــرا گیــران بــه خصــوص دانشــاموزان بــه          
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موســوي، ســـید صـــدرالدین، درودي،  (نیافتــه و از ایـــن رو تــوان ایفـــاي نقــش بـــه نحــوي مطلـــوب در جــامعهرا ندارنـــد      
  ).1391مسعود، 

  بیان مسئله

مقالــه حاضــر، در صـــدد بررســی ایـــن ســؤال اســـت کــه در تربیــت دینـــی چــه عـــواملی مــوثر اســـت؟ و چــه موانـــع          
دینـــی وجـــود دارد؟ بـــه همـــین منظـــور، ابتـــدا مفهـــوم تربیـــت و تربیـــت دینـــی مـــورد   اساســـی بـــر ســـر راه تربیـــت 

ــی           ــرت عل ــخنان حض ــاي س ــر مبن ــی ب ــت دین ــؤثر در تربی ــع م ــل و موان ــپس عوام ــه و س ــرار گرفت ــی ق ــیض ) ع( بررس و ف
  .تبیین شده استکاشانی و همچنین استاد شهید مطهري 

 

  اهداف پژوهش

ســـپس عوامـــل و موانـــع  تربیـــت و تربیـــت دینـــی را تبیـــین کنـــد و هـــومابتـــدا مف کـــه ،ن اســـتبـــرآ رمقالـــه حاضـــدر 
در نهـــج البالغـــه و همچنـــین دیـــدگاه فـــیض ) ع(مـــؤثر در تربیـــت دینـــی بـــر اســـاس تحلیـــل ســـخنان حضـــرت علـــی 

ــانی  ــرار دهــد    ) ره(کاش ــی ق ــورد بررس ــدگاه م   م ــی دی ــه بررس ــت ب ــردازد    و در نهای ــري بپ ــتاد مطه ــهید اس امیــد . علــم ش
  .اضر گامی براي تقویت تربیت اسالمی خوانندگان باشداست که مطالعه مقاله ح

  پیشینه پژوهش 

معلم بدون اگاهی از روان شناسی، جامعه « :در مقاله با عنوان حرفه معلمی و ویژگی هاي آن آمده است) 1362(قاسمی پور  -1
کمک آموزشی، نمی تواند وظیفه شناسی، روش هاي آموزشی، اصول یادگیري ، نحوه ارزشیابی و طرح درس و استفاده از وسایل 

ماهیت حرفه اي معلم عصر حاضر ایجاب می کند که او با این یافته هاي جدید . خطیر را در عصر کنونی به نحو شایسته انجام دهد
  .»آشنا شود و آنها را تدریس به کار برد

شرایطی که « ین نکته اشاره می کند که به ا» رسالت معلمی انتقال دانش یا منش«در مقاله اي تحت عنوان ) 1375(کریمی  -2
معلمان در آن تربیت می شود باید دقیقاً دگرگون شود، به نحوي که معلمان به صورت مربیان در آینده و نه متخصصانی که فقط 

  .»ناقل محتواي برنامه درسی از پیش تعیین شده هستند

در رابطه با تربیت اجتماعی و » اعی از منظر نهج البالغه تربیت اجتم« مقاله اي تحت عنوان ) 1386(مرزوقی و همکاران  -3
یافته هاي پزوهش نشان می دهد که بخش اعظم موفقیت یک نظام تربیت اجتماعی . اهداف و اصول و روش هاي آن انجام دادند

وهش حاکی از آن است نتایج پژ.کارآمد در گرو شیوه هایی است که براي رسیدن به اهداف تربیتی اتخاذ و به کار گرفته می شود
  .که محور تربیت اجتماعی را باید سلسله اي از حقوق، وظایف و مسئولیت هاي مربوط به زندگی در میان جامعه دانست
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ــامی  -4 ــالحی و تهـ ــوان  ) 1388(صـ ــت عنـ ــه اي تحـ ــر   «در مقالـ ــی بـ ــت دینـ ــؤثر در تربیـ ــل مـ ــل عوامـ ــی و تحلیـ بررسـ
گیـــري تربیـــت صـــحیح دینـــی بایـــد بـــه نقـــش محـــیط و   بـــراي شـــکل: آورده انـــد» )ع(مبنـــاي ســـخنان امـــام علـــی

  .مربین توجه کرد

کلمـــه  : آورده اســـت » بررســـی واژه تربیـــت در قـــران و ســـنت    « در مقالـــه اي تحـــت عنـــوان   ) 1390(شـــریعتی -5
ــن             ــت ای ــیچ وق ــه ه ــورتی ک ــت در ص ــه اس ــار رفت ــدا بک ــورد خ ــط در م ــران فق ــه در ق ــت ک ــه رب اس ــادل کلم ــت مع تربی

  .نرفته است کلمه در حوزه تربیت بکار

در رابطه با بررسی » )ع(ماهیت تربیت اجتماعی از دیدگاه امام علی« مقاله اي تحت عنوان ) 1391(سبحانی نژاد و فریمانی  -6
با عنایت به نقش الگویی ائمه انجام شده یافته ها حاکی از آن است که امام منشوري ) ع(ماهیت تربیت اجتماعی از دیدگاه امام علی

و همه جانبه عرضه داشته اند که رهنمودهاي آن رنگ کهنگی به خود نمی گیرد، زیرا با تأکید با اصول عقیدتی مطرح جامع، دقیق 
  .شده است

ــاري   -7 ــت بنـ ــوان  ) 1389(همـ ــت عنـ ــه اي تحـ ــالمی    «در مقالـ ــت اسـ ــو از تربیـ ــومی نـ ــه مفهـ ــاپوي ارائـ آورده »در تکـ
  . کنیمتحقق عینی آن را أخذ میبا نگاه تحلیلی به مفهوم تربیت عناصر مهم در : است

  :عوامل مؤثر بر تربیت دینی از دید گاه نهج البالغه

ــی   ــام علـ ــی امـ ــیره تربیتـ ــت و      ) ع(در سـ ــه اسـ ــرار گرفتـ ــه قـ ــورد توجـ ــته مـ ــه اي شایسـ ــت بگونـ ــل تربیـ ــث عوامـ بحـ
ــرت  ــد    آنحض ــرده ان ــان ک ــدي را بی ــود من ــاي س ــه ه ــیمنموده      . نکت ــته تقس ــه دس ــه س ــت ب ــر تربی ــؤثر ب ــل م ــان عوام  :ایش

  .وراثت، محیط، اراده فردي

  :عامل وراثت) الف 

ــوامل ــیاتآبا و    از جملـــه عـ ــا کـــه خصوصـ ــت؛ بـــدین معنـ ــان بـــه نحـــو ضـــرورت، وراثـــت اسـ مهم و مـــؤثر در تربیـــت انسـ
ــی      ــل م ــدي منتق ــاي بع ــل ه ــه نس ــداد ب ــود اج ــامی،  (ش ــالحی، ته ــق،     ). 1388ص ــر خل ــراد رااز نظ ــرین اف ــو ت ــان نیک ایش

ــالء و     «:فرمایــد  دانـــد و مــی نوادگی مــی آنهــا از نظــر اصــالت خــا     پــاك تــرین   تها بــحب مقاءفَــأنّ صـتَــزویج الح ایــاکُم و
ــیاع هـــا ضـ1385حـــر عـــاملی، (شـــوند؛ زیـــرا کـــه معاشـــرت بـــا انهـــا گرفتـــاري و فرزندانشـــان ضـــایع و تبـــاهمی»اوالد ،

خـــود بســـیار  در انتخـــاب همســـران  ) ع(، از همـــین رو حضـــرتعلی )1388، بـــه نقـــل از صـــالحی، تهـــامی،    56:  3ج
ــات آن      ــس از وفـ ــد و پـ ــاب نمودنـ ــوي انتخـ ــیل نبـ ــود را از خانوادهاصـ ــر خـ ــتین همسـ ــان نخسـ ــد، ایشـ ــوده انـ ــق بـ دقیـ

ــد        ــرده ان ــه ک ــر توج ــین ام ــه هم ــز ب ــی ام البنیننی ــد، یعن ــر جدی ــاب همس ــز در انتخ ــرت نی ــان .حض ــه  ایش ــود ب ــه خ در نام
خــانوادگیو ریشــه دار بـــودن دانســته انـــد    اشــتر، مـــالك انتخــاب فرمانــدهان ســـپاه را بــر خــورداري از اصـــالت       کمالــ 

ــه  ــه بـ ــاره دارد و کـ ــت اشـ ــت در تربیـ ــش وراثـ ــی نقـ ــدمـ ــه دار، داراي  : فرمایـ ــاي ریشـ ــانواده هـ ــا خـ ــپس در نظامیانبـ سـ
شخصـــیت حســـاب شـــده، سلحشـــور ، بخشـــنده و بلنـــد نظرنـــد، روابطنزدیـــک برقـــرار کـــن ، آنهـــا همـــه بزرگـــواري را   
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ــ   ــود گـ ــا را در خـ ــی هـ ــرده و نیکـ ــع کـ ــود جمـ ــددر خـ ــه(رد اورده انـ ــه، نامـ ــالحی،  575:  53نهجالبالغـ ــل از صـ ــه نقـ ، بـ
  ).1388تهامی، 

  :عوامل محیطی) ب 

ایـــن عوامـــل شـــامل خـــانواده، دوســــتان و     . دومـــین عامـــل مـــؤثر در تربیـــت دینـــی، عوامـــل محیطـــی اســـت        
  :دهیمدر زیر تمامی این عوامل را توضیح می) 1388صالحی، تهامی، (محیطاجتماع است 

 

 

  :خانواده -1

ــت      ــد اس ــت فرزن ــل در تربی ــرین عام ــؤثر ت ــرین و م ــانواده مهمت ــی   . خ ــاره م ــن ب ــریم در ای ــران ک ــدق ــا ایه«: فرمای ــی  ذینَاالَ
ــوءام ــ انـ ــنفُو اَقُـ کُســـاَ م و ــاریکُهلَـ ــریم، ( »اًم نـ ــش    ). 6تحـ ــان را از اتـ ــود و اهلتـ ــد، خـ ــان اورده ایـ ــه ایمـ ــانی کـ اي کسـ

ــد ــی  .حفظکنیـ ــرت علـ ــی  ) ع(حضـ ــان مـ ــه فرزندانشـ ــه اي بـ ــددر نامـ ــون   « : فرمایـ ــد زمیـ ــودك و نوجوانماننـ ــا کـ همانـ
ــل از ان             ــردم، قب ــتاب ک ــت توش ــس در تربی ــود، پ ــیده ش ــه در ان پاش ــت ک ــذري اس ــر ب ــذیرش ه ــاده پ ــده ام ــته نش کاش

ــردد        ــغول گ ــري مش ــز دیگ ــه چی ــو ب ــل ت ــود و عق ــخت ش ــذیرت س ــت پ ــه دل تربی ــه (»ک ــه، نام ــج البالغ ــه ، 523:  31نه ب
بـــه عقیــده محقـــق تربیــت درســـت و انســانی تـــا حــد زیـــادي در خــانواده هـــاي       ). 1388نقــل از صـــالحی و تهــامی،   

ــی  ــکل مـ ــت شـ ــرددرسـ ــی . گیـ ــامان نمـ ــاي نابسـ ــانواده هـ ــا در خـ ــت  امـ ــار داشـ ــت انتظـ ــین تربیـ ــد چنـ ــانواده تواننـ خـ
نواده کـــامالً ایـــده ال یـــا نابســـامان خـــانواده اي اســـت کـــه بـــه دالیـــل گونـــاگون از تعـــادل خـــارج شـــده اســـت و خـــا 

خــانواده نابســامان تحــت تــأثیر علــل فــردي، خــانوادگی، اجتمــاعی ، فرهنگــی،        . ارمــانی بــه هــیچ وجــه وجــود نــدارد     
  .واقتصادي شکل می گیرد

  :همبازي ها و دوستان -2

ودر ســر تاســر زنــدگی خــود نیــاز بــه رفاقــت و دوســتی دارد تــا بتوانــد نیازهــاي            ی اســت انســان موجــودي اجتمــاع  
دوســـتی کـــردن رانیمـــی از خـــرد ) ع(بـــرهمین اســـاس حضـــرت علـــی  .خـــود را رفـــع نمایـــد و شـــادمان زنـــدگی کنـــد

ــی  ــدي م ــی من ــد و م ــددان ــلِ  «: فرمای ــف العق ــودّد نص ــت   (»الم ــه، حکم ــج البالغ ــه    ).659: 142نه ــه ب ــا توج ــی ب ــر رفیق ه
تهیا نــا خواســته بــر عقایــد،    کنــد خواســ انــدازه رفاقــت و دوســتی در امــور مــادي و معنــوي دوســت خــود نفــوذ مــی        

ــأثیر مــــی  ــري تــ ــار دیگــ ــار و گفتــ ــاد تهرانــــی، (گــــذارد اخــــالق، رفتــ ــالحی، 120:  1382دلشــ ،بــــه نقــــل از صــ
دوســـتان تــو ســـه گــروه انـــد و   :فرمایــد در بـــاره شــناخت دوســـتان و دشــمنان مـــی  ) ع(حضـــرت علــی  ).1388تهــامی، 

تــو ودشــمن دشــمن تــو اســت و امــا      دوســت تــو، دوســت دوســت    : دشــمنان نیــز ســه دســته انــد؛ امــا دوســتانت       
ــمنانت ــت        : دشـ ــو اسـ ــمن تـ ــت دشـ ــو ودوسـ ــت تـ ــمن دوسـ ــو، دشـ ــمن تـ ــت (دشـ ــه، حکمـ ).  700:  295نهجالبالغـ
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توانــد یکــی از عوامــل مهــم تربیتــی و     بنــابراین بــه عقیــده محقــق انتخــاب دوســت و روابــط اجتمــاعی بــا دوســتانمی        
  .تداوم تربیت هاي درست به شمار آید

  :محیط اجتماع -3

ــی  از  ــام عل ــت        ) ع(منظرام ــاع اس ــت اجتم ــؤثر اس ــانی م ــی و انس ــت دین ــر تربی ــه ب ــري ک ــل دیگ ــر   . عام ــیط ب ــان ومح انس
ــی         ــاع را م ــیط اجتم ــان مح ــه انس ــه ک ــان گون ــد، هم ــل دارن ــأثیر متقاب ــدیگر ت ــأثیرمی یک ــازد، از آن ت ــذیردس ــالحی، ( پ ص

ــأ  ). 1388تهـــامی، ثیر گذارنـــد و ایـــن انســـان در واقـــع انســـان و محـــیط مکمـــل یکـــدیگر هســـتند و پیوســـته بـــر همتـ
در : فرمایــددر ایــن بــاره مــی  ) ع(امــامعلی. اســت کــه بایــد بتوانــد خــود را در برابــر تــأثیرات بــد محــیط حفــظ کنــد         

ــی    ــناخته مـ ــان شـ ــیت انسـ ــوهر شخصـ ــار، گـ ــونی روزگـ ــود دگرگـ ــت  (شـ ــه، حکمـ ــده  ). 675:  217نهجالبالغـ ــه عقیـ بـ
ــی     ــت م ــیط تربی ــان در مح ــق انس ــاختهمی  محق ــیتش س ــود و شخص ــش ــه ســنگین و     ش ــه وظیف ــرادي ک ــد اف ــس بای ود، پ

ــد       ــده گرفتهان ــر عه ــوم را ب ــرز و ب ــن م ــدان ای ــت فرزن ــر تربی ــار      خطی ــن ک ــراي ای ــن ب ــی ام ــد محیط ــان بای ــاالخص معلم ب
  .فراهم کنند

  :اراده فردي) ج

اگــر بپــذیریم کــه تربیــت فقــط در گــرو محــیط و وراثــت اســت، در چنــین صــورتی نقــش فــرد در تربیــت، یکــنقش              
ــ  ــل خواهـ ــودمنفعـ ــت دارد   . د بـ ــین سرنوشـ ــدرت اراده و تعیـ ــان قـ ــامی،  (انسـ ــالحی، تهـ ــرد  ). 1388صـ ــاراده فـ بنابراینـ

ــت      ــردي اس ــت ف ــذار در تربی ــأثیر گ ــم و ت ــیار مه ــز بس ــی  . نی ــرت عل ــی  ) ع(حض ــاره م ــن ب ــددر ای ــس   «:فرمای ــر ک ــس ه پ
ــذیربراي           ــا پ ــاي فن ــرگ، از دنی ــس از م ــام پ ــراي ای ــدگانی ب ــار، زن ــود از روزگ ــراي خ ــش ب ــا تالش ــدار   ب ــرت پای ــان اخ جه

ــاه دنیـــا بـــراي زنـــدگی جاودانـــه ان را بســـوي اطاعـــت  ــاند و از گـــذر گـ :  237نهـــج البالغـــه، خطبـــه (»پروردگـــار بکشـ
ــامی،   473 ــالحی، تهـ ــل از صـ ــه نقـ ــیط     ). 1388، بـ ــاع و محـ ــر از اجتمـ ــم تـ ــردي مهـ ــق اراده ي هرفـ ــده محقـ ــه عقیـ بـ

ربیـــت رســـیده انــد در حـــالی کـــه محـــیط و  اســت، چـــرا کـــه در طــول تـــاریخ انســـان هــاي زیـــادي بـــه درجــه باالیت    
  .اندخانواده هایی کامالً به دور از تربیت انسانی و دینی رشدپیدا کرده

  :با رویکرد تربیت دینی و عوامل مؤثر بر آن) ره(دید گاه مال محسن فیض کاشانی

ــرو          ــت ام ــت اس ــدان معنوی ــی و فق ــت دین ــران هوی ــا بح ــر م ــم عص ــکالت مه ــی از مش ــه یک ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــل ب زه عوام
ــت       ــه اسـ ــرار گرفتـ ــی قـ ــوم تربیتـ ــمندان علـ ــدي اندیشـ ــه جـ ــورد توجـ ــان مـ ــت انسـ ــؤثر در تربیـ ــی  .مـ ــابراین بعضـ بنـ

  ).1387،  به نقل از پازوکی، 121: 2طباطبایی، بی تا، ج(منشأتربیت دینی انسان را ذاتی می دانند 

ــه خـــاطر ارزش و اهمیتـــی کـــه تربیـــت دینـــی و انســـانی  دارد متفکـــران و صـــاحب نظـــرا  ن بســـیاري در ایـــن زمینـــه ـب
ــرده       ــه ک ــه ارائ ــن زمین ــی در ای ــرات فراوان ــد و نظ ــه ان ــق پرداخت ــه تحقی ــدب ــطالحی    . ان ــاي اص ــران معن ــام متفک ــا تم تقریب

داننــد  بــردن موانــع مــی  تربیــت را پــرورش دادن،بــه فعلیــت رســاندن،بقاي اســتعدادها و همــاهنگی بــین قــوا واز بــین         
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ــی،( ــازوکی،  89-94: 1381رفیعـ ــل از پـ ــه نقـ ــانی   ). 1387 ، بـ ــیض کاشـ ــن فـ ــال حسـ ــاه   ) ره(مـ ــی را آنگـ ــت دینـ تربیـ
ــی   ــش م ــر بخ ــذیرد      ثم ــام پ ــب انج ــاي مناس ــحیح و روش ه ــاي ص ــیوه ه ــه ش ــه ب ــد ک ــت را    وي. دان ــؤثر در تربی ــل م عوام

  : در ذیل برخی ازعوامل را بیان خواهیم کرد. داند و بر آنها  تاکید داردمهم و تاثیر گذار می

 محبت کردن 

نیــاز یــد نیــاز بــه محبــت و محبــوب بــودن از     دانــد و مــی گو ن روش تربیــت دینــی را مهــر ورزي مــی   اولــی) ره(فــیض 
ــی     ــه بسیارمناســـبی بـــراي پیشـــرفت و ترقـ ــاع اکنـــده از محبـــت و دوســـتی زمینـ هـــاي اساســـی انســـان اســـت و اجتمـ

ورزي و را در زمینـــه اشـــاعه دیـــن و فرهنـــگ مهـــر  ) ص(درقـــران نیـــز رمـــز موفقییـــت پیـــامبر .افـــراد را فـــراهم میکنـــد
ــد    ــی فرمای ــد و م ــی کن ــر م ــویی او ذک ــرم خ ــوا       : ن ــب النفُضُ ــیظُ القَل ــاً غل ــت فَظَ ــو کُن ــم و لَ لَه ــت ــن اهللاَ لن م ــه ــا رحمتَ فَبِم

ــک   ولــن ح فـــیض روایتـــی از پیـــامبر نقـــل مـــی کنـــد کـــه پیـــامبر مـــی فرمایـــد). 159:ال عمـــران(مـ:»الَاَ لَثَـــمینَخـــو 
ــ لَثَـــم الیـینَد ــی ــ لَغسـ احـمثـــل دو بـــرادر مثـــل دو دوســـت اســـت کـــه یکـــی دیگـــري را در شستشـــو  » خـــريما االُداه

ــی  ــاري م ــی     ی ــاد نم ــی ایج ــرادران دین ــین ب ــعیتی ب ــین وض ــد و چن ــتی    ده ــت و دوس ــایه محب ــر در س ــود مگ ــی (ش فیض،ب
 ).1387، به نقل از پازوکی، 283: 3تا، ج 

 محترم شمردن دیگران

ــی ــت دینی  یکـ ــم در تربیـ ــاي مهـ ــهاز روش هـ ــرام بـ ــت  ،احتـ ــران اسـ ــیت دیگـ ــان  . شخصـ ــالم انسـ ــی اسـ ــام تربیتـ درنظـ
ــالمین اســـت  ــه مظهـــر رب العـ ــی   ســـاختاري دارد کـ ــت آفریـــد و مـ ــا کرامـ ــان را بـ ــز انسـ ــد نیـ ــد « :فرمایـــدوخداونـ ولقـ

 ).17:اسرآ(»کرمنا بنی آدم

ــیض  ــد        ) ره(ف ــی کن ــر م ــانی ذک ــرام زب ــدیگر را احت ــه یک ــبت ب ــلمان نس ــردم مس ــایف م ــی از وظ ــی   . یک ــث عل ــق الثال الح
ــان ــري  : اللس ــق اخ ــره والنط ــکوت م ــد       ...بالس ــه بای ــت ک ــان اس ــق زب ــدیگر ح ــه یک ــبت ب ــی نس ــرادران دین ــوق ب ــی از حق یک

ــد          ــود ش ــی خ ــرادر دین ــت ب ــبب بزرگداش ــتن س ــخن گف ــا س ــاهی ب ــکوت وگ ــا س ــاهی ب ــی،(گ ــل  323:1423فیض ــه نق ، ب
 ).1387از پازوکی، 

  امر به معروف و نهی از منکر 

ــر از   ــروف و نهـــی از منکـ ــر بـــه معـ ــالم وامـ ــت دینـــی مســـلمات اسـ ــه از مهمتـــرین روش هـــاي تربیـ ــت کـــه همـ ي اسـ
ــد     ــر دارن ــاق نظ ــرورت آن اتف ــر ض ــلمانان ب ــم و        . مس ــد مه ــار و وفوای ــراوان و آث ــات ف ــات و روای ــدلیل آی ــز ب ــت ان نی اهمی

ــت  ــاعی ان اسـ ــردي واجتمـ ــت فـ ــیض . مثبـ ــی ) ره(فـ ــورد مـ ــن مـ ــددر ایـ ــدوب و  : گویـ ــب و بالمنـ ــب واجـ ــر بالواجـ االمـ
امــر بــه مســایل واجب،واجــب    ). 1387،  بــه نقــل از پــازوکی،   106: 4فــیض، بــی تــا، ج   (لحــرام واجــب  النهــی عــن ا 

بـــراي اســـبات وجـــوب شـــرعی ) ره(و امـــر بـــه مستحب،مســـتحب اســـت و بازداشـــتن از حـــرام نیزواجـــب اســـت فـــیض  
  ).106-96:همان (کند به ایات ،روایات، اجماع و عقل سلیم استشهاد می

  مدارا و دوستی
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بایـــد مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد اســتفاده از شـــیوه رفـــق و مـــدارا بـــا مـــردم  واملی کـــه بـــر تربیـــت دینــی  عـــیکــی از  
مــدارا در لغــت بــه معنــاي نرمــی و مالطفــت و مالیمــت اســت در اصــطالح مــدارا یعنــی حســن معاشــرت بــا              .اســت

نقـــل ، بـــه 137: 1،ج1362طریحـــی،(شـــود مـــردم و تحمـــل مشـــکالتی کـــه از ناحیـــه اطرافیـــان متوجـــه انســـان مـــی  
بـــه عقیـــده محقـــق مـــدارا در اســـالم نـــاظر بـــه بعـــد اجتمـــاعی دیـــن اســـت و بـــه عنـــوان یـــک   ). 1387از پـــازوکی، 

میـــز ر جامعــه بـــا یکــدیگر رفتـــار مســالمت آ   تکلیــف اجتمــاعی مطـــرح مــی باشـــد بــه ایـــن معنــا مســلمانان بایـــد د      
  .داشته باشند و در برابر نا مالیمات دیگران تحمل داشته باشند

-روحیـــه،  تحمـــل، عی معلمـــان، مربیـــان و در رأس انـــان پیـــامبران درصـــدند بـــا بـــاال بـــردن قـــدرت در تربیـــت اجتمـــا
و عقالنیــت در مــردم انــان را بــراي ســازگاري بیشــتر امــاده کننــد و بــه منظــور تحقــق ایــن امــر             مالیمــت مالطفــت،

ــه را داده     ــت تقی ــتور رعای ــالفین دس ــا مخ ــورد ب ــان را    در برخ ــا بی ــتان ب ــورد دوس ــد و در م ــردم را    ان ــدارا، م ــاي م ــار ه ه ک
 ).39: 1387به نقل از پازوکی، ( اند به این امر ترغیب کرده

  :نگاه شهید مطهري به تربیت اسالمی و دینی و عوامل مؤثر در آن

 :تربیت از منظر استاد شهید مطهري

تربیت اخالقی به مفهوم پرورش روح انسان،خصلت ها،سجایا و ملکات و همچنین تقویت اراده می باشد،عالوه بر این پرورش انسان، 
ایمان و مذهب را پشتوانه محکمی براي اخالق می داند،یعنی . تا زمانی که خصایص مافوق حیوان پیدا کند،مفهوم تربیت می باشد

بزرگ براي زندگی است بدون ایمان اساس و پایه ي درستی ندارد،زیربناي همه ي اصول اخالقی و  اخالق را که خود یک سرمایه ي
معلم شهید ). 1384مطهري،مرتضی،( منطق آنها، بلکه سر سلسله همه معنویات،ایمان مذهبی یعنی ایمان و اعتقاد به خداست 

لیت رساندن تمامی استعدداد ها و ایجاد تعادل و هماهنگی تربیت، پرورش دادن و به فع: نویسداستاد مطهري در مورد تربیت می
بر همین اساس . از نظر استاد مطهري تربیت بهره گیري از استعداد  و توانایی هاست). 68- 55:  1385مطهري، (میان ان هاست 

فکر و اندیشه آدمیان  نخستین رکن تربیت اسالمی اهتمام به پرورش. کنندذکر میچند رکن ایشان براي تربیت اسالمی و دینی 
اسالم بر اصل مسأله علم آموزي و تعقل تأکید فراوانی کرده و عالوه بر آن درباره خصوصیات علمی که انسانها باید در پی .است

چونان انباري است که یک سري نویسند که ذهن متعلم استاد مطهري می .آموختن آن باشند نیز به تفصیل سخن گفته است
پرورش و «اما تعقل مبتنی است بر. هیچ دخالتی در چند و چون و تقدم و تأخر آنها ندارد در حالی یخته شوداطالعات در آن ر

آنچنان که خود مستقال بتواند اطالعات خامی را که از منابع »استقالل یافتن نیروي فکري متعلم و زنده شدن قوه ابتکار در او
قوت گرفتن نیروي تعقل در وجود آدمی در .آنها احیانا به نتایج جدیدي برسد گوناگون دریافت می کند تألیف کند و با تأمل در

اجتهاد واقعی نیز همین است که وقتی یک مسأله جدید که انسان هیچ سابقه اي «نهایت او را تبدیل به یک مجتهد خواهد کرد و 
، محمدي، مهدي(» ق کرده و نتیجه گیري نمایدبتواند اصول را به نحو صحیح بر آن تطبی درباره آن ندارد،به او عرضه شد فوراً

1389.(  
از . پرورش استدادهاي نهفته در وجود آدمی استو دینی از دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهري در تربیت اسالمی ین رکن دوم

اد همه ابناء بشر اولیات انسان شناسی اسالمی یکی این است که لوح وجود آدمی در بدو تولد پاك و بی نقش نیست و خداوند در نه
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این تعلیمات پیشینی،اگرچه به نحو آگاهانه در ضمیر انسانها موجود .پیش از تولد آنها آداب و عقایدي را به ودیعه نهاده است
ومستقرند لکن همه آنها بالفعل نیستند و در بسیاري از موارد از قوه به فعل درآوردن انسانها محتاج نوع خاصی از سلوك جسمی و 

استاد شهید معتقد است که به واقع تربیت چیزي جز پرورش دادن استعدادهاي .مآال نحوه خاصی از تربیت و آموزش استروحی و 
فطریات «اگر انسان چیزي هم از خارج می آموزد براي آن است که آن آموخته ها و اطالعات را بر.موجود در باطن انسانها نیست

). 1389، محمدي، مهدي( ها نیروي بیشتري بگیرد و طریق کمال را سریعتر طی کندبیفزاید و از امتزاج و در هم رفتن آن»خود
کند که به آن ها در ذیل به طور مختصر استاد شهید مطهري عواملی را که در تربیت دینی و اسالمی تأثیر گذارند نیز بیان می

  :اشاره شده است

 :توازن امور ثابت و امور متغیر

ــه در  ــانها از اینکـ ــع    انسـ ــون وضـ ــترك دارنـــد و چـ ــت و مشـ ــی نیازهـــاي ثابـ ــترك هســـتند، برخـ ــد و مشـ ــانیت واحـ انسـ
از طرفــی هرکــدام از نیازهــاي ثابــت و متغیــر     . حــاکم بــر زندگیشــان فــرق مــی کنــد، دائمــاً در حــال تغییــر هســتند        

ــرد        ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــود را دارد و بای ــاص خ ــاه خ ــان جایگ ــدگی انس ــه    . در زن ــد در هم ــز بای ــت نی ــر در تربی عناص
ــتن          ــال دانس ــوان مث ــه عن ــد؛ ب ــته باش ــود داش ــوازن وج ــر ت ــت و متغی ــور ثاب ــین ام ــت ب ــلی تربی ــور «اص ــت ام ــک » حقیق ی

ــت   ــت اس ــاز ثاب ــد     . نی ــوده ان ــت ب ــال حقیق ــاریخ دنب ــول ت ــانها در ط ــه انس ــت و     . هم ــدام اس ــور ک ــت ام ــه حقیق ــی اینک ول
ــود؛         ــی ش ــه م ــدگی گرفت ــر زن ــاي متغی ــه ه ــناخت از جنب ــایق را ش ــد حق ــه بای ــانه     چگون ــیم در رس ــی بین ــی م ــثالً وقت م

هــاي جمعــی و فنـــاوري اطالعــات تغییــرات اساســـی بــه وجـــود آمــده اســت، نمـــی تــوان گفــت مـــن بــراي کشـــف           
ــدارم        ــزار را ن ــایل و اب ــن وس ــري از ای ــره گی ــد به ــالم قص ــور ع ــایق ام ــی از     . حق ــاً در خیل ــیم یقین ــه بیندیش ــن گون ــر ای اگ

ــتفاده از آن      ــه اس ــالی ک ــانیم در ح ــی م ــب م ــور عق ــدارد      ام ــت ن ــور ثاب ــا ام ــت ب ــه مباین ــیچ گون ــا ه ــهید   . ه ــر ش ــه تعبی ب
ــه         ــت ک ــن اس ــالم ای ــن اس ــودن دی ــاودانی ب ــت وج ــوز خاتمی ــی از رم ــري یک ــر،    «مطه ــم بش ــت و دائ ــات ثاب ــراي احتیاج ب

ــاع و احـــوال متغیـــر وضـــع متغیـــري را پـــیش بینـــی کـــرده     قـــوانین ثابـــت و الیتغیـــري در نظـــر گرفتـــه و بـــراي اوضـ
 ).50ملکی، فصل نامه ( است

پـــاره اي از نیازهـــاي بشـــر، چـــه در زمینـــه هـــاي فـــردي و چـــه در زمینـــه هـــاي اجتمـــاعی، وضـــع ثـــابتی دارد کـــه در  
ــت   ــان اس ــا یکس ــه زمانه ــه          . هم ــامی ک ــود و نظ ــی ش ــده م ــالق نامی ــد، اخ ــود بده ــز خ ــه غرای ــد ب ــان بای ــه انس ــامی ک نظ

ــال       ــا خ ــد ب ــه بای ــه اي ک ــود و رابط ــی ش ــده م ــدالت خوان ــد، ع ــاع بده ــه اجتم ــد ب ــود را   بای ــان خ ــد و ایم ــته باش ــود داش ق خ
برخـــی دیگــر از نیازهــاي بشــر متغیــر اســت و از لحــاظ قـــانون       . تجدیــد و تکمیــل کنــد، عبــادت نامیــده مــی شــود       

از ایــن . اســالم بــراي ایــن احتیاجــات متغیــر، وضــع متغیــري در نظــر گرفتــه اســت        . وضــع متغیــري پیــدا مــی کنــد    
یـــر مربــوط کـــرده اســت و آن اصـــول ثابــت در هـــر وضــع جدیـــد و     راه کــه اوضــاع متغیـــر را بــا اصـــول ثابــت و الیتغ    

ــانون         ــل ق ــه و اص ــثالً ریش ــد؛ م ــی کن ــد م ــبی تولی ــاص و متناس ــانون خ ــري، ق ــه «متغی ــبق ورمای ــواب   » س ــی از اب ــه یک ک
تبــر و شمشــیر و  ). کــه یکــی از اصــول اجتمــاعی اســت    (اســت » واعــدوالهم ماســتطعتم مــن قــوه   «فقــه اســت، اصــل   

ــر اســـالم  ــالمی نیســـت  نیـــزه و اســـب از نظـ ــزء اهـــداف اسـ ــالت نـــدارد و جـ ــه  . اصـ ــن اســـت کـ ــالت دارد ایـ ــه اصـ آنچـ
ــمن قــوي              ــر دش ــاعی در براب ــامی و دف ــواي نظ ــاظ ق ــان از لح ــد امک ــرین ح ــا آخ ــانی ت ــر و زم ــد در هرعص ــلمانان بای مس

 .)59-66: 1380مطهري، (باشند 



 
 

 

کنفرانس ملی بررسی اندیشھ ھای  اولین
 بزرگان دینی ملی

تقـــادي بـــه انســـان نیازهـــاي نگـــاه فلســـفی و اع. بـــراي فهـــم درســـت نیازهـــاي ثابـــت و متغیـــر بایـــد نیازســـنجی کـــرد
هرقــدر . ثابــت او را مشــخص مــی کنــد و نگــاه علمــی و تحقیقــی بــه انســان، نیازهــاي متغیــر او را نشــان مــی دهــد            

برنامـــه ریـــزان و مربیـــان نیازهـــا را بفهمنـــد برنامـــه هـــاي تربیتـــی را بـــا حرکـــت رشـــد و کمـــال کودکـــان و نوجوانـــان  
ــازند ــی سـ ــاهنگتر مـ ــتعدادها . همـ ــوان اسـ ــت عنـ ــه تحـ ــناخت   آنچـ ــاي شـ ــه هـ ــت زمینـ ــرح اسـ ــان مطـ ــالی در انسـ ي عـ

نیازهــاي ثابــت آدمــی بــه شــمار مــی رود و آنچــه موقعیــت زمــان نامیــده مــی شــود نیازهــاي متغیــر را جهــت مــی              
 ).50ملکی، فصل نامه ( دهد

 :هدایت خواهی

م شــده مربــی در تربیــت اســالمی بــه هــیچ بهانــه اي نبایــد از تربیــت متربــی ملــول شــود و مســؤولیت خــود را تمــا             
ــد  ــی کن ــت   . تلق ــدایی اس ــاري خ ــت، ک ــون تربی ــر دارد     . چ ــت نظ ــعیتی تح ــر وض ــود را در ه ــده خ ــال بن ــد متع ــر . خداون ه

ــت        ــت اوس ــدایت و تربی ــب ه ــد طال ــاز خداون ــد ب ــم کن ــده راه گ ــدر بن ــأثیر     . ق ــالم ت ــب اس ــه از مکت ــانی ک ــان و معلم مربی
ــره         ــد به ــی بای ــق اله ــفت مطل ــین ص ــبی از هم ــور نس ــه ط ــند ب ــه باش ــی گرفت ــند اساس ــده باش ــد ش ــالمی از  . من ــی اس مرب

ــد            ــی کن ــی م ــادت تلق ــار را عب ــن ک ــرد وای ــی ب ــذت م ــی ل ــر روح و روان مترب ــذاري ب ــاختن و تأثیرگ ــراي س ــالش ب در . ت
ــت          ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــه و تأکی ــورد توج ــالمی م ــت اس ــی تربی ــن ویژگ ــز ای ــري نی ــهید مطه ــري ش ــام فک ــر  . نظ ــن متفک ای

ــ    ــراوان ب ــاي ف ــره ه ــاب به ــالم ن ــه از اس ــواي      اســالمی ک ــر ل ــه زی ــانی ک ــالم و کس ــه اس ــا ب ــب م ــه تعص ــت ک ــد اس رده، معتق
ــیم و              ــدخواه باش ــتند ب ــالم نیس ــواي اس ــر ل ــه زی ــایی ک ــه آنه ــه علی ــد ک ــدي باش ــد در ح ــد نبای ــی کنن ــدگی م ــالم زن اس

ــیم     ــب نکن ــال طل ــد متع ــا را ازخداون ــدایت آنه ــا   .ه ــه اینه ــی ک ــالم  (وقت ــد اس ــراد ض ــته از   ) اف ــوند و گذش ــی ش ــدایت نم ه
ار در ســر راه دیگــران درمــی آینــد، بایــد بـــه آنهــا بــه چشــم یــک مــانع نگــاه کــرد ولــی نبایـــد              ایــن بــه صــورتخ   
ــود  ــان ب ــلمان            . بدخواهش ــل مس ــه ابوجه ــد ک ــدا نکن ــد خ ــثالً بگوی ــد و م ــد باش ــم نبای ــل ه ــدخواه ابوجه ــان، ب ــی انس حت

ــد   ــهادت برس ــه ش ــود و ب ــد        . ش ــدا نکن ــق پی ــه ح ــت راه ب ــک وق ــا ی ــل ه ــد ابوجه ــه مانن ــیم ک ــد آرزو کن ــن  . نبای ــد ب یزی
ــدین   ــن العاب ــه هــم وقتــی کــه از زی ــه،     ) ع(معاوی ــا ن ــه مــن قبــول اســت ی ــه کــنم توب ــا مــن اگــر توب ســوأل مــی کنــد کــه آی

حضــرت مــی فرمایــد بلــه قبــول اســت؛ یعنــی او هــم بــدخواه یزیــد نیســت کــه آرزو کنــد کــه چــون یزیــد قاتــل                
ــراي او           ــه ب ــرود، بلک ــنم ب ــه جه ــا ب ــد ت ــدا نیاب ــه پی ــق توج ــد توفی ــی باش ــدرش م ــد   پ ــی خواه ــر م ــم خی ــري، (» ه مطه

 .)50، به نقل از ملکی، فصل نامه 257: 1374

 :حکمت جویی

گــاهی برهــان قــوي نیســت و بــه شــائبه هــاي گونــاگون آلــوده اســت و          . حکمــت بــه معنــاي برهــان خــالص اســت     
ــد    ــی کنـ ــدایت نمـ ــذارد و هـ ــی گـ ــا نمـ ــه جـ ــنونده بـ ــأثیر الزم را در شـ ــش   . تـ ــالح نقـ ــانهاي صـ ــامبران و انسـ ــه پیـ همـ

قـــرآن مجیـــد . انـــه داشـــته و ضـــمن ارائـــه حکیمانـــه پیـــام تـــالش کـــرده انـــد انســـانهاي حکـــیم پـــرورش دهنـــد حکیم
ــد       ــی کن ــرح م ــی ط ــوهبتی اله ــوان م ــه عن ــان ب ــرت لقم ــه حض ــت را ب ــت    . حکم ــود حکم ــالح خ ــده ص ــه بن ــد ب ــر خداون اگ

ــی آمــوزد بنــده او نیــز بــه عنــوان مربــی تربیــت اســالمی بایــد بــه فراگیــران حکمــت بیــاموزد؛ یعنــی             آنــان را بــه   م
ســوي برهانهــاي خــالص راهنمــایی کنــد، ایــن موضــوع بــه قــدري اهمیــت دارد کــه تفــاوت نمــی کنــد کــه توســط               

ــود    ــه کســی ارائــه ش ــه ضــاله المــومن      «. چ ــروف اســت کــه الحکم ــت، گمشــده مــؤمن اســت   » ایــن حــدیت، مع . حکم
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ــته          ــه داش ــتحکام و پای ــه اس ــی ک ــد؛ علم ــت باش ــواي حقیق ــه محت ــی ک ــی علم ــک یعن ــدون ش ــت ب ــد حکم ــی  . باش ــا نم م
تـــوانیم اینهـــا را درســـت نقاشـــی کنـــیم و کارهـــایی را کـــه تبلیغـــات چـــی هـــامی کننـــد انجـــام دهـــیم واال هریـــک از   
ــد            ــت باش ــده حکم ــدیس کنن ــد تق ــن ح ــا ای ــان ت ــه ایم ــت ک ــاده اس ــوق الع ــالم ف ــراي اس ــاتی ب ــر ارزش تبلیغ ــا از نظ اینه

ــ        ــراي دریاف ــؤمن ب ــت م ــی حال ــت؛ یعن ــؤمن اس ــدة م ــت گمش ــد حکم ــه بگوی ــه     ک ــد ک ــی باش ــت کس ــد حال ــایق بای ت حق
مـــن . ایـــن حـــدیث در احادیـــث زیـــادي دنبالـــه دارد. شـــییء نفیســـی از او گـــم شـــده و دائمـــاً در جســـتجوي آن اســـت 

ــه         ــیم ک ــدا کن ــا پی ــت ج ــمون بیس ــن مض ــه ای ــب ب ــاید قری ــردم ش ــع ک ــدارکش را جم ــی م ــک وقت ــو  «ی ــه و ل ــذوا الحکم خ
ن ولــو از کــافران، ولــو از مشــرکین، ولــو مــن مشــرك؛ یعنــی        حکمــت را فراگیریــد ولــو از منــافقی   » مــن اهــل النفــاق  

ــرك              ــت، مش ــافر اس ــه او ک ــن ک ــر نک ــت فک ــت اس ــم و حکم ــت و عل ــت اس ــه او دارد درس ــه آنچ ــردي ک ــاس ک ــر احس اگ
: 1374 مطهـــري،( »دردستاوعاریهاســـت	اســـت، نجـــس اســـت، مســـلمان نیســـت، بـــرو بگیـــر، حکمـــت مـــال تـــو اســـت، 

اســـالمی دو  تربیـــتجایگـــاه حکمـــت آمـــوزي در بـــه عقیـــده محقـــق بـــا توجـــه بـــه ایـــن ســـخن شـــهید مطهری  .)277
یکـــی اینکـــه در اهـــداف و محتـــواي : نکتـــه مهـــم را بـــه برنامـــه ریـــزان تعلـــیم و تربیـــت و مربیـــان یـــادآور مـــی شـــود 

وزي بــه دوم اینکــه بــراي حکمــت آمــ   . تربیــت، حکمــت را بــه عنــوان یــک محــور اساســی مــورد توجــه قــرار دهیــد          
بــراین اســاس مــی تــوان در تعلــیم و      .پیــام حکیمانــه توجــه کنیــد نــه بــه آنــان کــه حکمــت را در اختیــار دارنــد          

  .تی به اهداف نظام اسالمی بهره گرفتربیت از یافته هاي تربیتی غیرمسلمانان براي دستیاب

 :بهره گیري از اراده 

ــا         ــان موجــودي مختــار و بــا اراده اســت کــه امــور خــود را ب بــه همــین دلیــل خداونــد    . اختیــار انجــام مــی دهــد   انس
هــدایت الهــی بــا اکــراه و اجبــار     . متعــال، یــافتن و حرکــت کــردن راه راســت را برعهــده خــود افــراد گذاشــته اســت         

ــد    ــه از درون بایدبجوش ــذیرد بلک ــی پ ــام نم ــد     . انج ــرده ان ــد ک ــا را تأیی ــن معن ــدد ای ــات متع ــات و روای ــا«:آی ــذینَ   ی ــا الَّ هأَی
ــواْ ع ــا کُ        آمنُـ ــئُکُم بِمـ نَبـــا فَی یعـمج کُمــرْجِع مـ ــه ــى اللّـ ــدیتُم إِلَـ ــلَّ إِذَا اهتَـ ــن ضَـ ــرُّکُم مـ ــکُم الَ یضُـ أَنفُسـ کُمــی ــتُم لَـ نـ
ــه ایمــان آورده ایــد ، بــه خــود پردازیــد اگــر شــما هــدایت یافتــه ایــد ، آنــان             «)105ده، مائــ(»تَعملُــونَ اي کســانی ک

ــی           ــه م ــا ک ــه آن کاره ــما را ب ــا ش ــت ، ت ــزد خداس ــما ن ــه ش ــت هم ــانند بازگش ــانی نرس ــما زی ــه ش ــد ب ــده ان ــراه مان ــه گم ک
ــد    ــرده ایــد آگــاه گردان ــت از خــود         . »ک ــاب فرســتاده اســت در نهای ــراي بشــر، پیــامبر و کت انســانها مــی  خــدایی کــه ب

ــد       ــدایت کنن ــدیریت و ه ــق، م ــیر ح ــان را در مس ــه خودش ــد ک ــود      . خواه ــی ش ــت م ــد دریاف ــب خداون ــی از جان ــام اله پی
 .ولی تا خود فرد نخواهد آن پیامها مؤثر واقع نمی شود

بایــد وضــع را  . فراگیــران اراده و اختیــار دارنــد  . تربیــت هــم از ایــن قاعــده بایــد پیــروي کــرد       بــه عقیــده محقــق در   
ســاماندهی بکنــیم کــه آنهــا بــا اراده خــود و بــا انگیــزه قبلــی بــه ســوي کســب فضــایل اخالقــی و صـــفات                طــوري 

اگــر رفتــاري را  . خیلــی از مشــکالت رفتــاري آدمهــا بــه افراطهــاي مربیــان مربــوط مــی شــود        . انســانی حرکــت کننــد  
ــد            ــس خواهن ــا پ ــود م ــه خ ــاهی ب ــدت کوت ــس از م ــان پ ــیم آن ــل کن ــراد تحمی ــه اف ــاع درون ب ــدون اقن ــه  ب ــز ب داد و هرگ

 .رفتار دینی قوي و ریشه دار تبدیل نمی شود
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مـــی . یکـــی از مســـائلی کـــه مــذهبیون بـــه آن متمســـک مـــی شــوند در همـــین جاســـت  :  گویــد شــهید مطهـــري مـــی 
گوینــد اراده، قــوة اجرایــی عقــال اســت ولـــی خــود عقــل چیســت و از عقــل چـــه کــاري ســاخته اســت؟ عقــل جـــز              

ــان ر   ــه انس ــري نیســت ک ــز دیگ ــنایی چی ــه      روش ــد ک ــی ده ــت م ــان جه ــه انس ــردن ب ــن ک ــا روش ــا آی ــد، ام ــی کن ا روشــن م
حــاال کــه اطرافــت روشــن نشــد از ایــن طــرف بــرو یــا از آن طــرف؟ انســان دنبــال آنچــه مــی خواهــد مــی رود و از               

مشــکل ایــن اســت کــه چــه مطلــوبی داشــته       . چــراغ عقــل اســتفاده مــی کنــد بــراي رســیدن بــه مطلــوب خــودش        
انســان  . روشــن کنــد بحثــی نیســت   ) راه او را(نیــاز دارد بــه چــراغ عقــل بــراي اینکــه      باشــد؟ البتــه در اینکــه انســان    

ولــی ســخن در  . در نیــاز بــه عقــل بحثــی نیســت    . اگــر در تــاریکی حرکــت کنــد، مطلــوب خــودش را گــم مــی کنــد       
ــیط             ــت، مح ــنایی اس ــت، روش ــابی اس ــل اکتس ــر عق ــارت دیگ ــه عب ــل و ب ــع مکم ــه در واق ــم، ک ــل و عل ــه عق ــت ک ــن اس ای

ــی ــد         را روشــن م ــا بای ــد از اینج ــالن مقصــد برس ــه ف ــد ب ــر بخواه ــه اگ ــد ک ــی فهم ــد، م ــی کن ــه م ــد چ ــانمی فهم ــد، انس کن
ــتن کــافی               ــدن و دانس ــا فهمی ــد ولــی آی ــن مقص ــراي ای ــیله اســت ب ــد و آن وس ــراي آن مقص ــیله اســت ب ــن وس ــرود ای ب

ــه         ــد ذات ــی ح ــان ف ــه انس ــراي اینک ــرا؟ ب ــه، چ ــد؟ ن ــت بکن ــایالت او حکوم ــر تم ــان ب ــه اراده انس ــت ک ــه  اس ــت ک ــور اس اینط
ــه        ــد کـ ــت بکنـ ــایش حکومـ ــر میلهـ ــت بـ ــن اسـ ــه ممکـ ــدازه کـ ــا آن انـ ــی رود و اراده اش تـ ــودش مـ ــافع خـ ــال منـ دنبـ

 .)322: 1374مطهري، (منافعش اقتضا می کند 

 :انسانیت دوستی

ــی           ــانیت دوســتی مــی دانــد وم ــر از عوامــل مــؤثر در تربیــت را انس ــهید مطهــري یکــی دیگ تربیــت، انســان  در: گویــدش
باشـــیم یـــا انســـانیت دوســـت؟ تفکـــر اســـالمی ضـــمن احتـــرام بـــه انســـان، انســـانیت را بـــیش از انســـان   دوســـت بایـــد

ــمارد   ــی ش ــمند م ــرم و ارزش ــود او         .محت ــه در وج ــت ک ــهایی اس ــل ارزش ــه دلی ــود ب ــی ش ــی م ــمند تلق ــانی ارزش ــر انس اگ
تقــدس و احتـــرام   بــا حـــس ) ع(چــرا از انســانهاي صـــالح و در رأس آنهــا از انبیــا و ائمـــه اطهــار      . نهادینــه شــده اســـت  

ــد      ــی کنن ــدگی م ــان زن ــی و انس ــگ اله ــا فرهن ــان ب ــون آن ــود؟ چ ــی ش ــاد م ــه   . ی ــانی ک ــز آن ــلمانان نی ــین غیرمس ــی در ب حت
در اندیشـــه شـــهید مطهـــري ایـــن موضـــوع بـــا تحلیـــل  . از ارزشـــهاي انســـانی دفـــاع کـــرده انـــد ارزش بیشـــتري دارنـــد 

  : کافی و با ذکر مثالهاي مناسب مورد بررسی قرار گرفته است

ــوییم   ــی گ ــت م ــک وق ــان«ی ــت       » انس ــان را دوس ــت و انس ــترك اس ــراد مش ــن اف ــه ای ــه در هم ــاص ک ــل خ ــن هیک ــی ای یعن
ــان،        ــور از انسـ ــه منظـ ــیم و خالصـ ــته باشـ ــت داشـ ــت دوسـ ــل آدم هسـ ــه از نسـ ــی را کـ ــی هرکسـ ــیم؛ یعنـ ــته باشـ داشـ

ــد      ــی دان ــان م ــی او را انس ــت شناس ــه زیس ــی، آن ک ــت شناس ــان زیس ــه مق   . انس ــا ن ــت؟ ی ــن اس ــود ای ــا مقص ــان  آی ــود انس ص
بمـــا هـــو انســـان اســـت؛ یعنـــی انســـان بـــه خـــاطر ارزشـــهاي انســـانی بـــه خـــاطر انســـانیت و انســـان دوســـتی یعنـــی   

ــتی ــانیت دوسـ ــی      . انسـ ــوع ازآب درمـ ــذاریم، دو نـ ــی گـ ــدیگر مـ ــار همـ ــا را کنـ ــه و لومومبـ ــی چمبـ ــه وقتـ ــت کـ اینجاسـ
ــ         ــک انس ــن ی ــت ای ــن اس ــی ممک ــر؛ یعن ــز دیگ ــد، آن چی ــی آی ــز از آب درم ــک چی ــن ی ــد؛ ای ــک  آین ــد ی ــی آی ان از آب درم

ــرآن از             ــر ق ــه تعبی ــد و ب ــم نباش ــوان ه ــه حی ــد بلک ــان نباش ــک انس ــا ی ــه تنه ــانی و آن ن ــهاي انس ــا ارزش ــت ب ــان درس انس
ــین               ــاطر هم ــه خ ــه ب ــانیت ن ــاطر انس ــه خ ــت ب ــت داش ــد دوس ــان را بای ــد، انس ــر باش ــایین ت ــه پ ــد درج ــم چن ــوان ه حی

 .)359: 1374مطهري، (» هیکلش و به عبارت دیگر انسانیت را باید دوست داشت
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بــا توجــه بــه اهمیــت انســانیت در تفکــر اســالمی دو پیــام مهــم بــراي برنامــه ریــزان تعلــیم و تربیــت قابــل ذکــر و                
 :توجه است

ــرار    اول ایـــن کـــه  ــورد توجـــه تربیتـــی قـ ــژاد و فرهنـــگ مـ ــر از نـ ــرف نظـ ــه دانـــش آمـــوزان را صـ در کـــالس درس همـ
ــیم ــد    . دهـ ــی برخوردارنـ ــرت الهـ ــان از فطـ ــه آنـ ــون همـ ــتیم  چـ ــی هسـ ــرت الهـ ــت دار فطـ ــا امانـ ــه  .و مـ ــن کـ و دوم ایـ

  .محتواي تعلیم و تربیت و روش هاي آن را برمحور ارزشهاي انسانی تنظیم کنیم

 :جذب و دفع

ــت     ــواه اس ــت خ ــاطفی و حقیق ــر، ع ــودي متفک ــان موج ــور       . انس ــه ط ــا ب ــه موقعیته ــا هم ــانها و ب ــه انس ــا هم ــد ب ــی توان نم
ــود  ــه رو ش ــان رو ب ــاع  . یکس ــه اوض ــا هم ــر ب ــت      اگ ــاده اس ــود دور افت ــانی خ ــوهر انس ــد از گ ــورد کن ــور برخ ــک ج ــل « .ی اص

ــت            ــتی اس ــده هس ــک قاع ــار ی ــک اعتب ــه ی ــت و ب ــتی اس ــر هس ــاکم ب ــوانین ح ــول و ق ــی از اص ــع یک ــذب و دف ــانون . ج ق
ــد          ــی کن ــت م ــرینش حکوم ــام آف ــر نظ ــر سرتاس ــه ب ــت ک ــومی اس ــانون عم ــک ق ــع ی ــذب و دف ــی   . ج ــع علم ــر جوام از نظ

هــیچ ذره اي از ذرات جهــان هســتی از دائــره حکومــت جاذبــه عمــومی خــارج نبــوده         امــروز بشــر، مســلم اســت کــه     
ــد  ــوم آننـ ــه      . و همهمحکـ ــوز بـ ــروي مرمـ ــن نیـ ــوچکترین ذرات آن داراي ایـ ــا کـ ــالم تـ ــرام عـ ــام و اجـ ــرین اجسـ از بزرگتـ

ــأثیر آن مـــی باشـــند    ــه نحـــوي تحـــت تـ ــه هســـتند و هـــم بـ ــام نیـــروي جاذبـ ــري، (» نـ ــین  .)17: 1374مطهـ بـــر همـ
کــه در تربیــت جامعــه تــأثیر گذارانــد بــه خصــوص معلمــان گرامــی بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه               اســاس کســانی   

قســمت عمــده اي از دوســتی هــا و رفاقتهــا و یــا دشــمنی هــا و کینــه تــوزي هــا همــه مظــاهري از جــذب و              کننــد،
ــت   ــانی اس ــع انس ــت        . دف ــده اس ــزي ش ــی ری ــافرت پ ــدیت و من ــا ض ــنخیت و ی ــاس س ــا براس ــذب و دفعه ــن ج ــاهی « .ای گ

ــق شــوند           دو  ــا یکــدیگر دوســت و رفی ــان مــی خواهــد ب ــذب مــی کننــد و دلش ــر انســان یکــدیگر را ج ایــن رمــزي  . نف
ــد و         ــی کننـ ــذب نمـ ــدیگر را جـ ــد همـ ــابهتی نباشـ ــان مشـ ــا در بینشـ ــت تـ ــر اسـ ــن دو نفـ ــنخیت ایـ ــزش سـ دارد و رمـ

 .)19: 1364، همان(» متمایل به دوستی با یکدیگر نخواهند شد

ــن خ   « ــه حس ــد ک ــی کنن ــال م ــاً خی ــه       غالب ــت ک ــین اس ــودن، هم ــاعی ب ــروز اجتم ــطالح ام ــه اص ــرت و ب ــف معاش ــق و لط ل
ــدارد     ــت ب ــود دوس ــا خ ــه را ب ــان هم ــاع        . انس ــن رأي را در اجتم ــر و ای ــه فک ــلکی ک ــدار و مس ــان هدف ــراي انس ــن ب ــا ای ام

ــت        ــر نیس ــد، میس ــی اندیش ــود نم ــاره منفعتخ ــد و درب ــی کن ــب م ــاطع و     . تعقی ــک رو و ق ــاخواه ی ــواه ن ــانی خ ــین انس چن
ــریح اســ  ــور احســاس             ص ــک ج ــد و ی ــی کنن ــور فکــر نم ــک ج ــردم ی ــه م ــرا هم ــافق و دورو باشــد زی ــه من ــر اینک ت مگ

عــادل دارد، فاســق دارد و آنهــا همــه نمــی تواننــد یــک نفــر آدم را کــه         . ندارنــد و پســندهاي همــه یکنواخــت نیســت    
ــی           ــدا م ــادم پی ــا تص ــی از آنه ــافع بعض ــا من ــاخواه ب ــواه ن ــد و خ ــی کن ــب م ــدي تعقی ــور ج ــه ط ــدفی را ب ــت  ه ــد، دوس کن

تنهــا کســی مــی توانــد درســتی طبقــات مختلــف و صــاحبان دینهــاي مختلــف را جلــب کنــد کــه              .داشــته باشــند 
امــا اگــر انســان یــک رو باشــد و مســلکی،      . متظــاهر و دروغگــو باشــد و بــا هــرکس مطــابق مــیلش بگویــد و بنمایانــد        

 .)23: 1364مطهري، (» قهراً یک عده اي با او دوست می شوند و یک عده اي دشمن

ــق     ــده محق ــه عقی ــیم        ب ــرورش ده ــع پ ــذب و دف ــه ج ــدریج بــا روحی ــان را بت ــان و نوجوان ــد کودک ــون .بای ــر فقــط   چ اگ
جاذبــه داشــته باشــیم همـــه انســانها بــا هـــر نــوع فکــر و اندیشـــه اي وارد مــی شــوند و مـــرز حــق و باطــل در نظـــر            
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ــود     ــی ش ــط م ــم خل ــا ه ــانها ب ــذا      ، وانس ــت تأثیرگ ــان و فرص ــد امک ــه باش ــط دافع ــر فق ــت   اگ ــعه ام ــازي و توس ري، آدم س
 .اسالمی از دست می رود هریک از این دو حالت با وظیفه و رسالت مسلمانی سازگار نیست

  

 :ت با معنویتپیوند تربی

در همـــه اجـــزا و عناصـــر تربیتـــی بایـــد از طریـــق دعـــا و نیـــایش،  . بـــین تربیـــت و معنویـــت رابطـــه ذاتـــی وجـــود دارد 
ــ    ــد معط ــوي خداون ــه س ــا را ب ــت فعالیته ــد   جه ــق یاب ــی تحق ــدفهاي تربیت ــا ه ــیم ت ــت   . وف کن ــاط تربی ــن ارتب ــدري ای ــه ق ب

ــی              ــود کس ــت در وج ــم هس ــالم ه ــن اس ــول دی ــورد قب ــه م ــان ک ــهاي انس ــی ارزش ــر برخ ــه اگ ــت ک ــوي اس ــت ق و معنوی
ــرد       ــد ک ــت خواه ــی حرک ــت اله ــوي معنوی ــه س ــان ب ــاً آن انس ــد نهایت ــودش و     .باش ــت خ ــه تربی ــد ب ــه من ــان عالق ــر انس اگ

ــت   ــه تربی ــدانش ب ــا و         فرزن ــایش، دع ــأله نی ــه مس ــد ب ــاً بای ــد واقع ــت کن ــرادي را تربی ــد اف ــی خواه ــا م ــت و ی ــالمی هس اس
ــأثیر زیــادي              ــت ت ــیل اس ــس اص ــک ح ــرورش ی ــه پ ــر از اینک ــع نظ ــادت ، قط ــاله عب ــالً مس ــد و اص ــت بده ــادت اهمی عب

ن یـــک اعمـــال و رفتـــار انســـا.)50، بـــه نقـــل از ملکـــی، فصـــل نامـــه 341: 1374مطهـــري، (بـــر ســـایر نـــواحی آن دارد 
ممکــن اســت دو نفــر یــک کــار را انجــام دهنــد یکــی از آنهــا کــار را بــراي یــک هــدف            . صــورت و یــک ســیرت دارد  

دومــی ســیرت الهــی دارد و بــا     . دنیــوي انجــام دهــد و دیگــري همــان کــار را بــراي رضــاي خــدا بــه انجــام رســاند            
 .معنویت درآمیخته است در نتیجه ارزش و جایگاه ویژه پیدا می کند

  

  یجه گیريبحث و نت

در ایــن مقالــه بــه موضــوع تربیــت دینــی و عــواملی کــه در شــکل گیــري آن تــأثیر گــذار هســتند را از منظــر نهــج               
  .وهمچنین اندیشه هاي استاد شهید مطهري بررسی کردیم) ره(البالغه و فیض کاشانی 

ــی   ــرت عل ــخنان حض ــی   ) ع(از س ــی م ــت دین ــا تربی ــه ب ــرین     در رابط ــادي ت ــه بنی ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــل  ت ــن در تکام رک
در مــورد ) ع(حضــرت علــی  . شــودفــرد و جامعــه، تفکــر و معرفــت اســت کــه باعــث رســیدن بــه کمــال فــردي مــی          

ــی         ــویش م ــت خ ــؤثر در تربی ــویش و م ــئول خ ــان را مس ــز انس ــر چی ــل از ه ــت، قب ــوان    تربی ــه عن ــان ب ــد و از اراده انس دان
ــی   ــاد م ــل ی ــرین عام ــدمهمت ــت د    .کن ــؤثر در تربی ــل م ــز عوام ــانی نی ــیض کاش ــی   ف ــم م ــیار مه ــانی را بس ــی و انس ــد، ین دان

طــوري کــه شـــناختن ایــن عوامــل و راه هـــا و بکــار بســـتن آنهــا در رســیدن بـــه تربیــت دینــی را برابـــر بــا داشـــتن           
  .داندجامعه اي سالم و بدور از بحران ها و چالش هاي اخالقی می

ــري       ــهید مطه ــتاد ش ــاي اس ــه ه ــه اندیش ــاهی ب ــا نگ ــی  ) ره(ب ــه م ــن نتیج ــه ای ــه  ب ــیم ک ــود   رس ــه خ ــالق را ک ــان اخ ایش
ــی            ــه و اســاس م ــان ، بــی پای ــت، بــدون ایم ــدگی انســان اس ــراي بــراي زن ــرمایه بــزرگ ب ــک س ــان تربیــت  . دانــدی انس

تأمــل در اصــول  .کنــددانــد و بــراي آن عوامــل و اصــولی را بیــان مــی     انســان الهــی را هــدف غــایی تربیــت الهــی مــی      
ــالمی را       ــت اس ــایی تربی ــدف غ ــان و ه ــین آن ــب ب ــور، تناس ــازد مزب ــی س ــکار م ــا    . آش ــاهنگی ب ــل هم ــه اص ــوان نمون ــه عن ب
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فطــرت بــه ایــن دلیــل منظــور شــده اســت کــه الهــی شــدن آدمــی در اثــر شــکوفایی اســتعدادهاي فطــري در پرتــو               
ــام    ــی انجــ ــاي دینــ ــوزه هــ ــذیرد	آمــ ــهایفطرینمیتوانبهغا. میپــ ــالمی  بدونهماهنگیمحتوایتربیتباگرایشــ ــت اســ یت تربیــ

 .رسید
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