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 البالغه نهج در اخالقی تربیت اهداف و مبانی
 

 2بهشتی  سعید ،1آگاه  علی
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 چکیده

 کِ ازآًجبییاهب ؛ کِ در هتي پژٍّص ضرح دادُ ضذ اًذ کردُتعریف  هختلفگًَبگَى بِ طرق  ّبی فرٌّگتربیت ٍ اخالق را در 

 بب اش رابطِ را، اٍ َّیت اسبسی ابعبد از یکی بلکِ است، تَصیف ًطذُ اجتوبع از هجسا فردی عٌَاى بِ ،البالغِ ًْج در اًسبى

 کٌذ هی برلرار خَد اطرافیبى بب کِ رٍابطی ًَع بِ َّیت فرد گیری ضکل البالغِ ًْج ازًظر دیگر عببرتی بِ .دّذ هی اجتوبع تطکیل

 ٍ هََّم هفرٍضبت ٍ کٌذ تأهل اجتوبعی ّبی سٌت ٍ ّب ارزش در ببیستی ٍ است هسئَل ًیس اٍ خَد اگرچِ .دارد بستگی

 ٍ اصَل اسالهی، اخاللی ًظبم یک در .بکطذ بیرٍى اجتوبع ىآ ضبکِ از را خَد ًتَاًذ، ٍ اگر کٌذ طرد آى از را ًببخرداًِ

 ٍ سلیمِ بر تکیِ بب است ًِ هوکي ٍ یبفت دست ّب آى بِ عمل یب تجربِ بر تکیِ بب تَاى هی ًِ ٍ اًذ بذیْیّوِ  ًِ اخاللی ّبی ارزش

 (ع) اهیرالوؤهٌیي علی جوالت از یبرخ هرٍر هتغیرّب ایي گرفتي ًظر در داد. بب یب تغییر ٍ ًوَدُ تعییي را ّب آى هردم خَاست

ثببتی از لبیل  اصَل ٍ هببًی بر تکیِ بب اخاللی تربیت ایطبى، رًٍذ تربیتی هکتب در کِ است آى از حبکی ّوبم خطبِ در

 تَاى هیبب بکبر بستي ایي هببًی  ؛ ٍرٍدهی پیص بِ« تعمل، تَحیذ هذاری، فطرت هذاری، اصل زّذ، اصل اعتذال، اصل تذبیر»

ٍ دادگر ٍ هؤهي ٍ  خَاُ آرهبىٍ هتکی بِ خبلك خَیص ٍ خالصِ اًسبًی  خَاُ عذالتٍ  طلب حكبًی کبهل ٍ سعبدتوٌذ، اًسبًی اًس

 را ببر آٍرد. ببفضیلت
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