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 البالغه نهج منظر از اجتماعی تربیت
 

 2 عسگرعمرانی علی ،1قراباغی حسن
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 چکیده

آثبر ٍجَدي  اسًظزٍ ثِ ّوبى ًسجت كِ  كٌذ هیاجتوبػی رضذ  اًسبى هَجَدي است كِ در تؼبهل ثب جبهؼِ ٍ رٍاثط ٍ هٌبسجبت

، ایـي آثـبر ٍ خَاظ ٍجَدي، ثب تطکیل َّیتی هستقل، یک هَجَدیت اجتوبػی را پذیذ گذارد هیخَیص ثز اجتوبع تأثیز 

كِ حضزت اهیز )ع(  . ثب تَجِ ثِ چٌیي تؼبهلی استدّذ هیكِ ثِ ًحَ هقتضی فزد را تحت تأثیز ٍ تزثیت خَیص قزار  آٍرد هی

سـالهت دیـي ٍ  .ثِ تأثیز تزثیتی هحیط اجتوبع پزداختِ ٍ اّویت ٍ ًقـص آى را در سبسًذگی ضخصیت فزد یبدآٍر ضذُ است

دًیـبي هزدم ثِ سالهت اجتوبع ثستگی دارد. اس ایي رٍسـت كـِ تزثیـت افزاد جش ثب اّتوبم ثِ تزثیت اجتوبع هوکي ٍ هیسز 

، جسوی، ی، ػبطفیٌی، دیاخالق تزثیتدارد كـِ ضـبهل  اثؼبدي تزثیت ًیشار ثَدى اًسبى اس اثؼبد گًَبگَى، ثزخَرد تجغ ثًِیست. 

كِ در ا یي ًَضتبر ثِ هقَلة  اًذ گزفتِهَرد تَجِ قزار  هؼصَهیي سیزٍُ  یاثؼـبد در هتَى اساله یياس اّزیک . ضَد هیاجتوبػی 

پژٍّص در قبلت هطبلؼِ هَردي ثب استٌبد ثِ هٌبثغ ػلوی ٍ  ایي رٍش .ضَد هیتِ پزداخ الجالغِ ًْجاجتوبػی اس هٌظز  تزثیت

ٍ در ایي  یبفتِ دستدر ایي راستب ثِ اطالػبتی  ضذُ اًجبمّبي  ّبي هؼتجز ٍ ًیش پژٍّص هحقق ثب استٌبد ثِ كتبةٍ رٍایی است 

اًسبى رضذ  ّبي ٍیژگیپبیبى  در ٍ دّذ هیزار هَردثزرسی قالجالغِ را  ًْج هٌظز ّبي تزثیت اجتوبػی اس ٍ رٍشاّذاف سهیٌِ 

 .ًوبیذ هی ارائِهذل هفَْهی  صَرت ثِ ٍ ٍار فْزست الجالغِ ًْجیبفتِ اسهٌظز 

 

 اًسبى رضذیبفتِ، الجالغِ ًْج، تزثیت اجتوبػی، تزثیتهاي كلیدي:  واژه
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