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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
ظائف تربیتی تا اینجا از حیث نهادها به دو نهاد پرداختیم که یکی نهاد خانواده و و در بحث وظایف تربیتی حکومت

لمان دین نهاد دیگري نیز وجود دارد و آن نهاد عا و یکی نهاد حکومت و والیت و حاکمیت است. آن از نگاه فقهی است

به این بحث  جهتازآنبه این مسئله پرداختیم و قواعد و ضوابطش را بیان کردیم،  ي قبلهااست که چون مکرر در بحث

 .پردازیمنمی

علیم و تعلّم قرار دادیم که چندین سال در آن کار مستحضرید که ما بحث کتاب تعلیم و تربیت را به دو بخش ت

کردیم. بعد به تربیت به معناي خاص رسیدیم که در سه چهار سال اخیر به آن پرداختیم. وقتی وارد تربیت شدیم یک 

را احاله دارد که ما دو مورد را بحث کردیم و یکی نگاه و رویکرد نهادي داشتیم که در اینجا حداقل سه نهاد وجود 

 در تضاعیف مباحث آوردیم. آنچهردیم به ک

 ساحت تربیت اجتماعی -1
ها فعالً به هاي تربیت است. از بین این ساحتساحتدید دوم در بخش دوم یعنی بخش تربیت،  رویکرد و زاویه

 پردازیم.تربیت اجتماعی می

 تربیت اخالقی، جسمی،ی مقداري به هاي قبلپردازیم این است که در ضمن ساحتعلت اینکه به این موضوع می

هایی هم که در این نهادها به آن آن ساحت ،گرچه تربیت اجتماعی پرداخته نشده است. اعتقادي و ... پرداختیم ولی به

 قضا ودر این زمینه کمتر کار شده است  ههاي گذشته بحث خواهیم کرد ولی چون در بحثپرداختیم از نگاه کلی دوبار

هاي قبلی خیلی کار نشده حثکه ب ايزاویهادامه بدهیم در یک و شاید نتوانیم فقه تربیت را  دانیمنمیو قدر الهی را هم 

 شویم.این بحث میوارد  ،تر بشودواضح هاتر بشود تا مبانی و بحثدار پختهو یک مقبشویم  وارد

 اجتماعی مقصود از تربیتالف. 
عام  به معناي، تربیت که خیلی واضح است طورهمان تربیتاست که مقصود از اول در تربیت اجتماعی این  مقدمه

تربیت  ولی در حوزه هاي غیر آموزشی است.فعالیت به معنايو تربیت، تربیت  . در بخش دوم مباحث تعلیمنیست

تعلیم است اما  خاص در مقابل به معنايبحث، تربیت  چارچوب کلی ازلحاظاجتماعی ولو اینکه تنظیم بحث ما 

در  خألهاییها و یز شاید ضعفاي اجتماعی نهاینکه در حوزه آموزش به دلیلتربیت اجتماعی  در حوزه حالدرعین
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ما این از باب این است که در ا ؛به این حوزه نیز بپردازیم وبیشکمهاي آموزشی وجود داشته است، ممکن است بحث

پردازیم واال در تنظیم منطقی در نیز به آن می مقداري در اینجاوجه کافی به این بخش نداشتیم، آموزش شاید ت حوزه

مسائل  هاي آموزشی نیز در حوزهراداً ممکن است به بحثی استطاینجا تربیت به معناي خاص مقابل تعلیم است ول

 اجتماعی بپردازیم.

 اجتماعی معناي تربیتب. 
خالق است نه تربیت به معناي مقابل اتربیت اجتماعی، ما اینجا متعرضش خواهیم شد  آنچهدوم این است که  مقدمه

ها و ما در هر یک از ساحتشود. توضیح این مسئله این است که بي اخالقی را هم شامل هابه معنایی که بحث

وارد شویم، یک بحث اخالقی و یک  دین به آن توجهی شده است حوزهدر یا ، تربیت است ر حوزههایی که دحیطه

 بحث تربیتی وجود دارد.

 اخالق و تربیتتفاوت  -2
شخص  مربوط به مسائلبه  ث اخالقی نگاه ما به خودسازي است،بحث اخالقی و تربیتی این است که در بحتفاوت 

که شخص خویشتن را با معیارهایی که در  و بالذات معطوف به خودسازي است اوالً ،نگاه در ارتباط با خودش است.

کاري است که در اخالق انجام  این و معیارهاي دینی منطبق کند. دین است منطبق کند و اوصاف و رفتارش را با مدل

 .شودمی

هاي خودش را متخلق به معیاراخالق اجتماعی، مقصود این است که شخص  ازجملهگوییم اخالق پس وقتی می

 پیاده کند. شکند و آن را در زندگی خود شدهگفته

دیگران را ذات در این اصطالح نگاه به این است که الو ب اوالً اجتماعی یا تربیت در هر ساحت دیگري، در تربیت اما 

هاي اجتماعی اسالم شکوفا کنیم. در رسانیم و آن بعد را بر اساس معیارهاي اجتماعی اسالم بها و معیاربه آن شاخص

 هاآن مالك سازي دیگران بر اساس. در تربیت شکوفااست معیارهاشتن مطابق با آن ضوابط و سازي خویاخالق شکوفا

 است. هاو معیار

 اخالق و تربیت در اصطالح -3
 قسیم هم هستند. اخالق به خود توجه دارد و تربیت به غیر توجه دارد. ربیت در اصطالح اول،اخالق و ت جهتازاین

به  انمها یک اصطالح عامی نیز دارند. گاهی تربیت اخالقی یا تربیت اجتماعی اعم است از اینکه خوداین هردويمنتها 
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که گاهی ممکن است اخالق را نیز به معناي عامی به کار ببریم که در  طورهمانآن توجه داشته باشیم یا به دیگران. 

وزه روشی، ح هايبخشدر  القاعدهعلیبخواهیم منطقی و منظم باشد  اما اگر ؛ذیلش به بخش دگرسازي نیز توجه کنیم

. در تربیت اخالقی، اجتماعی، سیاسی، معنوي، دینی، دیگران است حوزه تربیت، حوزهخویشتن است و  اخالق، حوزه

یه است. البته وقتی مربی سازي و تزکتربیت ناظر به دیگران است، اما اخالق ناظر به خویشتن است، یعنی همان خود

یعنی تالش  کند؛، کار اخالقی میکند که دیگري را تغییر دهد این منافات ندارد که خود او نیز به لحاظ روشیکاري می

از حیث اینکه بر  دهد.کند، یک کار اخالقی انجام میینکه خودش تالش میکند که خود را تغییر دهد. از حیث امی

د تحت تأثیر تربیت دیگري قرار دهو زمانی که کار اخالقی انجام می دهدگذارد، کار تربیتی انجام میدیگري تأثیر می

اند ق و تربیت، دو حوزه. در حوزة روشی اخالکندکار اخالقی می شون نیست و خودگیرد. گاهی هم تحت تأثیر بیرمی

رود. گاهی در تربیت طالح به معناي عام نیز به کار میبا دو زاویۀ دید و دو مدل بحث و فعالیت. البته هر دو اص

تربیت به معناي اعم از اخالق و شود، و تربیت به معناي عام می و هم به دیگران هم به خود توجه دارد اجتماعی اسالم

گوید ولی ضمن آن گاهی اخالق اجتماعی اسالم را می شود،ما اینکه گاهی نیز اخالق گفته میتربیت به معناي خاص. ک

 دهد تا این اخالق اجتماعی را در جامعه یا در خانواده رواج دهد.ه دارد به کاري که مربی انجام میمقداري هم توج

شود. داریم که خودسازي را نیز شامل میتربیت به معناي عام  و ؛یت به معناي خاص یعنی دگرسازياز این نگاه ترب

قا رَفتَإإذا  ،قارَعا إفتَمَجتَإإذا است و گاهی هم است، در معناي خاص مقابل تربیت به معناي خاص  طورهمیناخالق نیز 

 شوند ولی اگر جدا بیاوریم شاید هر دوهمدیگر را شامل مییم بگوی باهماست یعنی اگر اخالق و تربیت را  عامَإجتَ

ها یارشخص ضوابط و قواعد و مع دانیم پرداختن به خویشتن از ناحیهکه ب بخش را به نحوي شامل شود. ولی مهم است

ل و اصو نیز سازيهایی دارد، پرداختن به دیگري براي تربیت و تغییر شخصیت و شکوفاها و دستورات و روشو مالك

 هایی دارد.ها و شیوهروش

 بنديجمع
پس هم در اخالق و هم در  دید و با دو موضوع متفاوت هستند. ها دو علم با دو زاویهایناز این نگاه بنابراین 

. شودمیداریم، تربیت به معناي خاص یعنی دگرسازي و در معناي عام هر دو را شامل  تربیت دو اصطالح عام و خاص

که نسبت به کند احیاناً معناي عامی نیز پیدا می اصطالح خاص خودسازي و پرداختن به خویشتن است،اخالق در 

 ولی در تربیت هر دو کاربرد رواج دارد. شود.دیگران را هم شامل می
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راجع به  )السالمعلیه( سجاداست که امام  1لِّمٍ بِال مُعَ مَۀُالعالِکه همان  مُ مِن عِندِ نفسه بال مُعَلِّمٍیَتَعلَّگاهی ممکن است 

 .گاهی هم این تعلّم همراه با تعلیم است فرمود؛ )علیها اهللاسالم( زینبحضرت 

ر خواهم اخالق او را تغییگوییم من میاخالقم را تغییر دهم. گاهی هم میخواهم گوید من خودم میگاهی کسی می

 که این تربیت اخالقی است. دهم

 اشتراك اخالق و تربیت -4
و ... یک مبانی و مفاهیم و مضامینی در دین یا  هاروشاصول و  این است که اخالق و تربیت در حوزهمهم  نکته

گوییم در د. وقتی تربیت اجتماعی اسالمی میشونو مبادي مشترك اخالق و تربیت می جزو مبانی هاآنعلم داریم که 

شترك باید توجه داشته باشیم که قواعد و مبانی کلی و ماما  ؛اخالق اجتماعی بحث، خود من هستم. در تربیت، دیگران

چه مقدار  اسالم به اجتماع چیست؟ کند. اینکه نگاهو هم تربیت از آن استفاده می زدپرداداریم که هم اخالق به آن می

ها ؟ ایندانداعد و اصولی را بر جامعه حاکم میداند؟ چه قواجتماعی را مهم می هايارزش؟ چه روي آن تأکید دارد

یک مباحث  هرحالبهو تناسبش مقداري با علم اخالق بیشتر است اما  هاي مشترك بین اخالق و تربیت استچیز

است. مثالً روابط اجتماعی را به خاص و عام  طورایننگاه اسالم در روابط اجتماعی  گویدمیمعارفی کالن داریم که 

ها دهد و ... اینرا بر اساس محبت و والیت قرار میط اجتماعی داند، تنظیم روابکند. خاص را مهم میمی تقسیم

اهی خودسازي خوعلوم شود و بعد بگوییم شما که میمبانی کالن باید م عنوانبههاي عمومی و عامی است که اول چیز

ها را در او ایناین اصول و مبانی مجهز کنی و خواهی با . دیگري را میها را در خودت پیاده کنکنی، به این شکل این

 پیاده کنی، به این شکل کار کن.

کلی و مشترك است. مبانی و ها و... همه نگاهشان به یک مبانی اصول و روش اما اخالق و تربیت در حوزه

گوییم خودسازي شما باید ناظر به ها میرتر و بنیادي دارند و در پرتو آنهاي کلی و مشترکی داریم که جایگاه بدیدگاه

واعد باشد ولی با این اصول و ها باشد. دگرسازي شما هم باید با همین معارف و قها و روششد و با این شیوهاین با

 ها.روش

ها هم مشترك و بسیاري از آن تربیت اثر دارد اخالق و واعد عام و مشترکی است که در حوزهاین همان اصول و ق

که هر یک  ودشتقسیم می غیرمسلمانمسلمان و  به دو حوزه، گویید روابط اجتماعی در اسالموقتی می یعنی ؛است

ها را در سازي آنگوید که براي خودهاي عمومی است. علم اخالق در حوزه روشی میها چیزاین هایی دارندزیرشاخه
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. سازي کنپیاده ها راها در دیگران اینها و روشین شیوهها را در نظر بگیر و با اهمین گویدمیبگیر. در تربیت باز نظر 

است و هم  طوراینآن در نظر بگیریم، هم اخالق تا حد زیادي  هايساحت معناي همه اگر تربیت را بهکه  ستاینجا

تربیت، هر دو مبتنی هستند بر یک مبانی مشترك بین اخالق و تربیت. این همان معارف اسالم است. بخش مهمی از 

 طوراین...  اجتماع گوید نگاه اسالم به اقتصاد و سیاست و... می سیاست، اقتصاد وجامعه، هاي حوزهر معارف اسالم د

 در حوزه و ؛کندسازي را تأمین میخود ها حوزهاد بگیریم و بعد بگوییم این شیوهبنی عنوانبهما باید این نگاه را است. 

براي این است که این الگو را در دیگران پیاده ها ید این اصول و مناهج و روشگوییر دیگران مطابق با این الگو میتغ

 .کنیم

 علم اخالقاقسام  -5
 :م اخالقی که ما داریم دو قسم استعل

ه آن توجه شود، هم در سازي باید بهاي خودول و معارف کلی است که هم در روشیک بخش آن اص -1
 ؛ها در علم اخالق آمدهکه این سازي و تربیت غیرهاي دگراصول و روش

دیگري از این مبانی و قواعد کلی است که در علم اخالقی که امروز دست ما است نیامده است مثل بخش  -2
 د.داشتنمعارفی که بزرگان یا آقاي مطهري از قدیم هاي ه آقاي مصباح دارند یا انواع بحثمعارف قرآنی ک

اسالمی بسازد باید این معارف  را مطابق الگوي شاز مبانی مشترك است یعنی اگر کسی بخواهد خود هاخیلی از این

کند باز باید این الگو را  سازي کند و غیر را تربیتنطبق کند و اگر بخواهد فعالیت دگررا ببیند و خود را با این الگو م

است  د، این چیزي است که در سطح باالکنانسان کامل را تصویر میهاي ویژگیها و مبانی کالنی که الگو درواقع بگیرد.

. اگر بخواهم دیگران را تغییر عمل کنم طوراینگوییم که اگر بخواهم خود را با آن الگوها بسازم باید سطح بعد میو در 

م که الگوي اقتصادي، شود، ما باید بگوییاعتقادات گفته می بعدازاینکه. عمل کنم. این منطق قصه است طورایندهم باید 

هاي هاي خودسازي و روشها، روشاست و بعد بگوییم در حوزه روش هااین اسالم اجتماعی و اخالقی سیاسی،

 دگرسازي داریم.

 جامع نیست و عمدتاً ناظر به حوزه علم اخالقی که ما االن داریم مقداري شامل الگوهاي کالن نیز است ولی

ق قصه این است ت و... ولی منطامثل جامع السعاد شودهاي دگرسازي میخودسازي است. گاهی هم وارد حوزه روش

یعنی این  ها است؛ها مطلوبگوییم اینکه میداریم  ايریشهیکی مبحث بنیادي و  ه ما در اینجا سه مبحث مهم داریم؛ک

اجتماعی و اخالقی و سیاسی و  ازلحاظ .استو انسان فرد و جامعه  نگرش اسالم و مطلوب اسالم در حوزهنگاه و 
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ها است. این الگوها باید تعیین شوند و بعد بگوییم در ها ساحتاین علمی و عقالنی و جسمی و... ازلحاظو  اقتصادي

هایی که مربوط به تأثیر در بحث شود و بخش سوم هم اصول و روشي خودسازي و اخالقی یک بخش هاروش

 دیگران است.

سیاست  ق کند در حوزه اجتماع و در حوزه. اینکه خود را متخلآیندو هم در تربیت می ها هم در اخالقاین ساحت

ه وارد ساحتی کهر ر منطقی د ازنظر و لذاها در دگرسازي نیز وجود دارند. که این ساحت ابط فردي و اجتماعیو رو

مشخص  و تجویزيفقهی نگاه از هم  ،توصیفی نگاه فلسفی واز  همیش را، هانجا و توصیهشویم باید نگاه اسالم در آمی

خودسازي باید این  ازنظرها را دارد. بعد بگوییم ما براي اینکه خودمان را با آن منطبق کنیم اسالم این توصیهکه  کنیم

شود می آن بعد بگوییم براي اینکه دیگران را هم به آن الگو نزدیک کنیم باید این کارها را بکنیم ؛کارها را انجام دهیم

 شود تربیت.یاین م اخالق و

قرار اخالق  حوزهدر  ،پیدا کندرذایل و فضایل  مانند خاص، به معناياخالقی  گاهی که جنبهآن مبانی کالن، 

 .گیردقرار میمعارف تجویزي و فقهی اسالم  یا در حوزه معارف توصیفی و فلسفی اسالم حوزهدر  اهی همگ گیرد؛می

 ست ولی در دامنهچیزي ا ،اصول به معنايگوییم. اعتقادات در معارف توصیفی کالم به معناي عام و خاص می

گوییم. در معارف تجویزي، کالم خاص و کالم عام می به آنگویند و معارف می به آنچیزي است که امروز  تر،وسیع

اي ییم مجموعهگوهی است. مبانی که ما در اینجا میهایی که محمولش حسن و قبح است یا محمولش احکام فقتوصیه

گوییم ، همه بخش است. منتها میدهددر جامعه یا اقتصاد یا سیاست می الگویی که اسالم یعنی ؛از هر سه بخش است

ه خواهی براي دیگران پیادرا دارد. اگر هم می هاروشصول و پیاده کنی، این ا تبراي خوداین نظام را خواهی اگر می

 هایش این است.کنی، اصول و روش

 و تربیت اخالق و اهدافمبانی  -6
در  شود، ولیدر آنجا با اخالق خیلی نزدیک می که کالن و عمومی است بیشتر در حوزه گوییممیاهداف که  مبانی و

شود در اخالق نیز ها را میکنید، عین همین. وقتی در مبانی یا اهداف بحث میشودتفاوت ظاهر می هاروشاصول و 

هاي اسالم است که باید به ندارد و روشفرقی  تربیت هاي کلی اخالق وآورد. براي اینکه در مبانی و اهداف و الگو

 گیرند.ها از هم فاصله میو روش ها توجه کرد، هم براي خود و هم براي دیگران. ولی در اصولآن
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 اشتراك اصول و مبانی -7
ولو اینکه گاهی ممکن است  اندمشتركها مثل مبانی و اهداف، غالباً ر این است که در همین اصول و روشدیگ نکته

مبانی و در نظام تربیتی است،  مو چهار ها که بخش سوم. در اصول و روشاندمشتركدرصدي تفاوت شود ولی غالباً 

ولی در  اندمتفاوتها غالباً این هاق مشترك است. ولی در اصول و روشاهداف که بخش اول و دوم است غالباً با اخال

رعایت  یدبا دگرسازيکه در خودسازي و  ک است، مخصوصاً در اصول مثالً اصل تدریججاهایی خیلی به هم نزدی

هاي خودسازي را ببینی. در مبانی و ا ببینی باید اهداف و اصول و روشدر اخالق اگر بخواهی خودسازي ر. شود

و رعایت توان و ... در  تدریجدر اصول نیز مشترکات زیادي وجود دارد مثل اصل با تربیت منطبق است.  تقریباً اهداف 

الم یا نظام تربیت اجتماعی هم نظام تربیتی اس جهتازاینها نیز مقداري مشترك است ولی تفاوت بیشتر است. روش

هایی دارند. در ها مبانی و اصول و اهداف و روشاز این هرکدامدر تربیت بیاید.  تواندتواند در اخالق بیاید و هم میمی

دهد. بخشی نیز ها مشترك است و هر دو حوزه خودسازي و دگرسازي را پوشش میبخشی از اینها نیز ینا همه

جود در اصول نیز اشتراك واهداف نیز اشتراك خیلی باال است؛ در نتها در مبانی انطباقش زیاد است؛ متفاوت است م

 .شودر میتها خیلی واضحها تفاوتدر روش شود؛دارد ولی افتراقیات بیشتر می
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