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اشاره 
»تربیت اس��امی« به معن��ای حقیقی آن، تربیت 
مطلوب جامعۀ دینی اس��ت. تحق��ق این مهم در 
تمام عرصه ها و ساحت ها نیازمند حاکمیت دینی 
و والیی اس��ت. در جامعۀ اسامی ما که حاکمیت 
دین��ی برقرار اس��ت و در ص��دد تحق��ق آموزه ها و 
مقررات اس��امی است، تربیت اسامی به عنوان 
مهم تری��ن و زیر بنایی ترین هدف حاکمیت دینی 
مطرح اس��ت. گسترش تربیت اس��امی در همۀ 
ابعاد آن می تواند جامعه ای پویا، سالم و با نشاط را 
بر پا سازد. بی تردید مهم ترین نقش را در این میان، 
راهبری ه��ا و رهنموده��ای امام راحل2 داش��ته 
اس��ت. ایش��ان در مدت عمر پر برکت و تاریخ ساز 
خود هم در عرصۀ نظریه پردازی و هم در س��احت 
عمل موفق به احیای آموزه های تربیت دینی شد.  
امام خمین��ی بود که با   تربیت حماس��ی و روحیه 
جهادی توانس��ت در پهنۀ ایران اس��امی و حتی 
جهان کارهای ناش��دنی را ش��دنی س��ازد. پس از 
عروج ملکوتی امام، س��کان انقاب به دس��تان با 
کفایت خلف صالح آن یار س��فرکرده سپرده شد. 
اندیش��ه های تابناک مقام معظم رهبری منعکس 
کنندۀ ایده های تربیتی و تعلیمی کسی است که 
کار تربیت��ی با نوجوانان و جوان��ان و عموم مردم را 
از ابت��دای طلبگی وجهۀ اصلی هم��ت خود قرار 
داده اس��ت.  ذکر ای��ن نکته ضروری اس��ت که از 
مهم       ترین امتیازات پرداختن ب��ه دیدگاه های این 
دو مرب��ی بزرگ این اس��ت ک��ه، آرا و رهنمودهای 
تربیتی کس��انی را مورد بررس��ی قرار می     دهیم که 

دارای مش��خصه ها و خصیصه ه��ای منحص��ر به 
فردی هستند، که در ذیل به برخی از آن ها اشاره 

می کنیم:
- فقیه و اسام شناس هستند.

- نگاه��ی جامع و همه جانبه به انس��ان و اس��ام 
دارند.

- در متن جامعه بوده و با مردم زیسته اند.
- در تربیت فرزندان و شاگردان و مردم موفق و الگو 

بوده اند.
- در باالترین س��طوح مدیریتی جامعۀ اس��امی 

حضور داشته اند.

تربیت اسالمی از نگاه امام خمینی2
حض��رت امام پیش از انقاب در قم و نجف و پس از 
آن، در دورۀ ده سالۀ رهبری الهی اش بر مسلمین، 
»عرفان حس��ینی« و »حماسۀ حسینی« را متجلی 
ساخت و درست در عصر حاکمیت تمدن غرب و در 
دوران سیطرۀ ارزش های لیبرالیستی و کمونیستی 
افق ه��ای  آزادی خواه��ان و مس��لمانان،  ی��أس  و 
جدیدی را فرا روی بش��ر گش��ود و نمای��ی از تربیت 
مهدوی و روح حماسی را به انسان های عصر غیبت 
هدیه کرد. از این رو پرداختن به تربیت اس��امی با 
رویکرد تربیت جهادی و حماس��ی که مشخصۀ بارز 

مکتب تربیتی وی می باشد، امری ضروری است. 
در این باره می توان در سه بخش دیدگاه های امام 

راحل2 را بررسی کرد:
ال��ف � کت��ب و آث��ار تألیفی ایش��ان که عموم��ًا در 
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موضوعات عرفانی، با صبغۀ تربیتی و انسان سازی 
است.

ب � پیام ها و س��خنان و رهنمودهای ایشان که در 
صحیفۀ امام جمع آوری شده است.

ج � سیرۀ فردی، اجتماعی، مدیریتی و خانوادگی 
آن بزرگوار که در قالب خاطرات جمع آوری گردیده 

است.
در نگاه امام خمینی انس��ان موضوع تربیت است 
و تعری��ف مبانی، اهداف، روش ه��ا و آثار آن تحت 
همین موضوع سامان می یابد. از دیدگاه ایشان، 
تربیت انس��ان منظور نهایی جهان خلقت است و 
ارزش او در رسیدن به عبودیت یعنی التزام قلبی و 
عملی به ارزش های الهی است. کاِر تربیت، ملتزم 

ساختن انسان به این ارزش ها است.
در ادامه به برخی از فرازهای سخنان امام2 اشاره 

می کنیم:

1. منزلت تربیت اسالمی
اساس عالم بر تربیت انسان است؛ انسان عصارۀ 
همۀ موجودات اس��ت و فش��ردۀ تمام عالم است. 
و انبی��ا آمده اند ب��رای اینکه این عص��ارۀ بالقّوه را 
بالفعل کنند و انس��ان یک موجودی الهی بشود. 
ای��ن موج��ود الهی، تم��ام صفات ح��ق تعالی در 

اوست و جلوه گاه نور مقدس حق تعالی است.1

2. اهمیت تربیت اسالمی در جامعه اسالمی
 مسامحه و سهل انگاری در تعلیم و تربیت، خیانت 
به اسام و جمهوری اسامی و استقال فرهنگی 

یک ملت و کشور می باشد.2

3. زیر بنای تربیت اسالمی و مادی
همه می دانیم که اساس تربیت دینی، توجه دادن 
ب��ه فضایل روح��ی و معن��وی، و توس��عۀ نظرهای 
محدود مردم از چهار دیوار کوچک جهان به جهان 
نوران��ی و غیبی بوده اس��ت و اس��اس تربیت های 
مادی امروزی، زینت دادن همین زندگی مادی و 
منحصر کردن زندگانی اس��ت به زندگی در جهان 

فانی.3

4. مقایسه انسان تربیت شده و انسان فاقد تربیت 
اسالمی

آنق��در که انس��ان غیر تربیت ش��ده ب��رای جوامع 
مضر اس��ت، هیچ شیطانی و هیچ حیوانی و هیچ 
موج��ودی آنقدر مضر نیس��ت و آنقدر که انس��ان 
تربی��ت ش��ده مفی��د اس��ت ب��رای جوام��ع، هیچ 

مائکه ای و هیچ موجودی آن قدر مفید نیست.4

5. قابلیت تربیت انسان
انس��ان ادراکاتش و قابلیتش برای تربیت، تقریبًا 

باید گفت غیر متناهی است.5

6. مقایسه تربیت اسالمی و غیر اسالمی
اس��ام است که می تواند انس��ان را از مرتبۀ طبیعت 
ت��ا مرتب��ۀ روحانیت، تا ف��وق روحانی��ت تربیت کند. 
غیر اس��ام و غیر مکتب های توحی��دی اصًا کاری 
ب��ه ماورای طبیعت ندارند. عقلش��ان هم ب��ه ماورای 
طبیعت نمی رسد؛ عملش��ان هم به ماورای طبیعت 
نمی رسد، آنی که عملش به ماورای طبیعت می رسد، 
آنی است که از راه وحی باشد، آنی است که ادراکش، 

ادراک متصل به وحی باشد و آن انبیا هستند.6
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7. مدرسه تربیت الهی و معلمان آن
عالم، مدرس��ه است و معلمین این مدرسه، انبیا و 
اولیا هس��تند. و مّربی این معلمین، خدای تبارک 

و تعالی است.7
 همۀ انبیا از آدم تا خاتم موضوع بحثش��ان انسان 
است؛ به هیچ چیز دیگر فکر نمی کنند؛ به انسان 
فکر می کند برای اینکه همۀ عالم هم خاصه اش 

همین انسان است.8

8. نمونه کامل تربیت الهی
این خانۀ کوچک فاطم��ه3     و این افرادی که در آن 
خانه تربیت شدند که به حسب عدد، چهار پنج نفر بودند 
و به حسب واقع، تمام قدرت حق تعالی را تجلی دادند، 
خدمت هایی کردند که ما را و ش��ما را و همۀ بشر را به 

اعجاب درآورده است.9

9. اهداف تربیت اسالمی
- صدق و راس��تی: انبیا می خواهند یک انسان تربیت 

کنند که خلوتش و جلوتش فرقی نداشته باشد.10
- رش��د علم��ی و سیاس��ی: آقای��ان ک��ه بچه ها را 

تربیت می کنند، مسایل سیاسی روز را هم به آنها 
تعلی��م بکنند ... هم تربیت ها علمی بش��ود و هم 

تربیت های سیاسی.11
- حفظ کش��ور اسامی: توجه کنید که کودک ها 
را، جوان ه��ا را به تعلیمات اس��امی و تربیت های 
اس��امی تربیت کنید تا إن ش��اءالله کشور شما از 

آسیب مصون بماند.12
در فرازهایی دیگر از فرمایشات امام این اهداف نیز 

به چشم می خورد:
� انسان تسلیم حق شود.

� از رذایل اخاقی دوری کند.
� به ابعاد رشد انسانی دست یابد.

� رشد عقانی داشته و قدرت تعقل او پرورش یابد.
� به سعادت دنیا و آخرت نایل شود.

� به کمال مطلوب )مقام خلیفه اللهی( برسد.

تربیت اسالمی از دیدگاه مقام معظم رهبری
مق��ام معظم رهب��ری، ع��اوه بر رهب��ری و والیت 
جامعۀ اس��امی، از جنبۀ معلمی و ش��أن تربیتی 

این خانۀ کوچک فاطمه3     و این افرادی که در آن خانه تربیت شدند که به حسب عدد، 
چهار پنج نفر بودند و به حسب واقع، تمام قدرت حق تعالی را تجلی دادند، خدمت هایی 

کردند که ما را و شما را و همۀ بشر را به اعجاب درآورده است.
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واالیی برخوردار هستند. ایشان در طی 5 دهه از 
عمر با برکت خود، مرجع پاسخ گویی به سؤاالت و 
شبهات مردم، به ویژه جوانان، بوده اند. هنوز هم 
با توجه به مش��غلۀ زیاد کاری، همانند 
یک اندیشمند اس��امی ساعت ها به 
مباحثه و گفتگو با جوانان و نوجوانان و 
اقشار مختلف مردم می پردازند و افکار 
و معارف اس��امی را به ویژه در جایگاه 
ش��ئون  هدای��ت  و  سیاس��ت گزاری 
تربیتی و فرهنگی نظام اسامی تبیین 

می کنند.

1. معنای تربیت
تربیت به معنای رش��د و نمو و حرکت هر ش��یء به 
سمت هدف و غایتی است که آن شیء کمال خود 
را ب��از می یابد؛ برای مثال، تربیت یک نهال یا یک 
بوتۀ گل، به این معناس��ت که ما ای��ن نهال یا این 
بوتۀ گل را رش��د و نمو بدهیم تا برگ و بار پیدا کند 
و میوه بدهد و ضمن اینکه خود این نهال یا بوته، 
از لحاظ ظاهری و جس��می و زیبایی، باید شکل 
کامل خودش را پیدا کند، میوه اش هم باید میوۀ 

سالم و شیرین باشد.
بنابرای��ن، وقت��ی تربی��ت را این گون��ه معنا کنیم، 
وسعت زیادی پیدا می کند و مستلزم این می شود 
که ما انس��ان را چگونه و به چه ش��کلی رشد و نمو 
بدهیم، تا از هر جهت کامل بش��ود؛ یعنی انساِن 
دارای س��امت جس��می همراه با عقل و سامت 
فک��ری و پ��رورش علم��ی و اخاقی باش��د و یک 

انسان کامل بشود.13

2. تفاوت تربیت با تعلیم
 در مورد تربیت باید توجه کنیم که منظور از تربیت، 
فراگیری نیس��ت، بلکه باالتر از فراگیری یک چیز 
دیگری وج��ود دارد که آن تربیت به معنای خاص 
اس��ت، چون تربیت در اصطاح عام شامل تعلیم 
هم می ش��ود. تعلیم به معنی یادگرفتن است، اما 
تربیت به معنای شدن و به شکل خاصی در آمدن 
اس��ت که شامل تربیت های اخاقی، تربیت های 

دینی و... می شود.14

3. تربیت پیش از تعلیم
تربی��ت پی��ش از تعلی��م، انس��ان را ب��ه حرکت در 
م��ی آورد. اگ��ر تربیت نباش��د، بصیرت انس��ان به 

کمک او نمی آید.15

4. انسان موضوع اصلی تربیت
 بزرگ ترین تعریف برای یک انسان - در معیارهای 

الهی و اسامی - عبودیت خداست.16

5. دوران نامحدود تربیت انسان
دورۀ تربیت انسان یک دورۀ نامحدود است. شروع 
آن از آغاز حیات اس��ت و تقریبًا تا رسیدن به مرگ 

ادامه پیدا می کند.17

6. تربیت پذیری انسان تا بی نهایت
یک��ی از معان��ی نظ��ام تربی��ت اس��ام، وج��ود 
اس��تعدادهای بی نهایت و متنوع در آدمی است. 
پایه و اساس اولیۀ نظام تربیتی اسام در این است 
که انسان یک حالت فراگیری و استعداد بی نهایت 
برای رشد و نمو داش��ته باشد. البته این استعداد 

8

تعلیم به معنی یادگرفتن 
به  تربی��ت  اما  اس��ت، 
معنای شدن و به شکل 
است  آمدن  در  خاصی 
تربیت های  ش��امل  که 
اخالق��ی، تربیت ه��ای 

دینی و... می شود.



در م��ورد جس��م تا بی نهایت نیس��ت و یک پایانی 
دارد، اما در مورد معلومات و روحیات و اخاقیات 

پایانش محدود است.18

7. دوره ویژه تربیت انسان
نظام تربیتی اسام بر حقایقی از این قبیل استوار 
اس��ت که انس��ان احتیاج مبرم به رش��د و پرورش 
دارد و دوران رش��د و پرورش انسان هم منحصر به 
یک دورۀ خاص از زندگی اش نیست و همۀ دوران 
زندگی را ش��امل می ش��ود. منته��ی یک حقیقت 
وج��ود دارد و آن اینک��ه برخی مقاط��ع این دوران 
ویژگی دارند؛ یعنی در آنها تربیت بهتر و آس��ان تر 
انجام می گیرد؛ همچنان ک��ه در دوران کودکی و 
نوجوان��ی و جوانی اثر تربیت عمیق تر و ماندگارتر 

خواهد بود.19

8. تربیت توأم جسم و روح
 در اس��ام مسأله جسم و روح از هم قابل تفکیک 
نیس��تند. یک حد زمانی معینی وجود ندارد، که 
بگوییم تا این زمان، یا تا این مرحله به جسم و بعد 
از آن ب��ه روح بپردازی��م و همانطور که غذا خوردن 
یکی از برنامه های روزانه است، درس خواندن، کار 
ک��ردن و عبادت نمودن یک��ی از برنامه های روزانه 
اس��ت. ورزش هم در کنار اینها یکی از برنامه های 

روزانه است.20

9. تربیت برنامه بزرگ پیامبران
 اصاح غی��ر در مقام تربیت ه��ا، تزکیه و تهذیب، 
یکی از بزرگ ترین و س��نگین ترین مسئولیت های 
پیامب��ران اس��ت. پیامب��ران قب��ل از اینک��ه معلم 

انسان ها باش��ند، مربی آن ها بوده اند. چیزی که 
تی��غ توحید را برن��ده و بازوی موح��د را قوی کرده 

بود، نفوذ تربیت ها بود.21

10. نقش متربی در تربیت خود
 موضوع تربیت انسان است؛ پس دانش آموز می تواند 
مهم ترین نقش را در تربیت خودش داشته باشد. در 
آن هنگامی که انس��ان به عقل و اراده می رس��د، در 
آنجا اراده و خواست خود اوست که به همۀ تاش ها 
و فعالیت های��ی که ب��رای تربیتش می ش��ود کمک 

می کند تا او را به یک رشد الزم برساند.22

11. عوامل و شرایط رشد و تربیت
 پ��رورش دادن و تربی��ت ک��ردن ه��ر 
موجودی احتیاج به چند عامل دارد.
� م��ادۀ مس��اعد و مناس��ب   اول 
تربی��ت؛ یعنی اگر ش��ما روی یک 
گیاه��ی که امکان پ��رورش ندارد، 
هر چه زحمت بکش��ید، آن رش��د 

الزم را نخواهد کرد. 
دوم � تربیت کننده است، زیرا هیچ چیز 
بدون تربی��ت کننده و مربی نمی تواند 

مراحل رشد و نمو الزم را طی کند. 
سوم � ش��رایط تربیت است که آن 
غی��ر از اس��تعداد و مربی اس��ت. 
یعن��ی همانطور که ب��رای پرورش 

یک درخ��ت احتیاج به یک فض��ا و محیط و آب و 
هوای مناسب است، تربیت انسان هم احتیاج به 

فضا و محیط درست دارد.23
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انس��ان  تربی��ت  موض��وع 
دانش آم��وز  پ��س  اس��ت؛ 
می تواند مهم ترین نقش را 
در تربی��ت خودش داش��ته 
باش��د. در آن هنگام��ی که 
اراده  و  عق��ل  ب��ه  انس��ان 
و  اراده  آنج��ا  در  می رس��د، 
خواست خود اوست که به 
همۀ تالش ها و فعالیت هایی 
که برای تربیتش می ش��ود 
کمک می کند تا او را به یک 

رشد الزم برساند.



12. تعلیم و تربیت مسأله اول نظام اسالمی
مسألۀ فرهنگ و تعلیم و تربیت، مسألۀ اّول در نظام 
ماس��ت؛ در بلند مدت هیچ چیز به اندازۀ تعلیم و 

تربیت اهمیت ندارد.24

13. سوق دادن ملت به تربیت اسالمی، وظیفه حاکمیت
باید راز س��عادت جامعه را � که گرد آمدن بر محور 
ایمان به خداس��ت � در زندگ��ی و نظام اجتماعی 
خودمان، ه��ر لحظه قوی تر و برجس��ته تر کنیم؛ 
ملت را به س��مت تربیت اس��امی س��وق بدهیم. 
کاری کنیم ک��ه در جامعه، ارزش های اس��امی، 
ارزش ه��ای مطل��ق ب��ه حس��اب بیای��د و هم��ۀ 

ارزش های دیگر، در مقابل آن کم رنگ باشد.25

14. تربیت نسل جوان، ضرورت انقالب
تربی��ت نس��ل ج��وان باس��واد، تحصی��ل ک��رده، 
اندیشمند و روشنفکر، باالترین دست آورد انقاب 
ماست و اگر بخواهیم روی آینده این نظام حساب 
کنیم، باید بدانیم که آینده نظام ما طبعًا به دست 
جوان های باس��واد، مطلع و عالم و دارای لیاقت و 

صاحیت علمی و عملی است.26
مقام معظم رهبری همچنین به روشنی و زیبایی 
اه��داف اعتق��ادی، اخاقی، علم��ی، فرهنگی، 
هن��ری، اجتماعی و اقتصادی و سیاس��ی تربیت 
اس��امی را ب��ر ش��مرده و اولویت ه��ا و اص��ول و 
سیاس��ت های حاک��م بر جریان تعلی��م و تربیت را 
تعیین کرده اند. در کام ایش��ان ش��یوه ها و فنون 
تعلیم و تربیت، عوامل و نهادهای تربیب اسامی 

نیز مورد اشاره و توجه واقع شده است. 
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