
  

 

  بررسي واژه تربيت در قرآن و سنت 
  (نقدي بر بكارگيري واژه تربيت در معاني ديني)

  1صدرالدين شريعتيسيد 
 
 

  30/1/91:تاريخ پذيرش   10/7/90تاريخ وصول: 

  چكيده
هدف اين پـژوهش بررسـي واژه تربيـت در متـون اسـالمي اسـت بـه ايـن منظـور فـرآن كـريم،            

و مجموعه بحاراالنوار به عنوان جامعـه در نظـر گرفتـه     البالغه، صحيفه سجاديه وكتب ادعيه نهج
، ايـن نتيجـه حاصـل    پس از بررسي كامل اين متون شد و نمونه در اينجا همان جامعه بوده است.

شد كه واژه تربيت از ريشه ربو و به معناي بزرگ كردن است و نه به معنايي كه امروز از تربيت 
  .هاي فرد است استعدادها و توانمنديشود و منظور رشد و شكوفايي  برداشت مي

  تربيت، قرآن، سنت:واژگان كليدي

  مقدمه
دهـد كـه    كتب ادعيه و بحاراالنوار نشان مـي  ،صحيفه سجاديه بررسي قرآن كريم و نهج البالغه،

انـد كـه چنـين     ريشه تربيت سه حرف (رب و) است البته بعضـي آن را از بـاب (رب ب) دانسـته   
در  ه رب است و اين واژه، واژه ربو اسـت. ايـن واژه بـه بـاب تفعيـل     در حالي كه آن واژ نيست.
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دو آيه در قرآن كريم است كـه در   .تربيه ،يربي ،برده شده كه متعدي است يعني ربا ثالثي مزيد
  شود.  مطرح شده است و مربوط به بحث ما نمي 1رابطه با زمين (ربت)

 2سوره اسراء 24و  23رفته است، آيه  كه واژه تربيت در آن به كار آيه ديگر وجود دارد سه
نشـده   گرفتـه  ربـه كـا  . غير از اين آيات واژه تربيت در قرآن كـريم  3سوره شعرا 18و ديگر آيه 

سوره اسراء در حوزه رابطه فرزند با خانواده است و به ويژه با پـدر ومادركـه    23و 24است. آيه 
بالوالـدين احسـانا) در ابتـداي آيـه بـه      الايـاه و  شود: (وقضي ربك اال تعبـدوا  اين طور شروع مي
هـا، معصـيت و يـا تخلفـات      دهد كه (و قل رب ارحمهما) در مقابل گرفتاري فرزندان دستور مي

صـغيرا) كـه در اينجـا     ربيـاني والدين براي رشد معنوي آنها دعا كـن و بگـو(رب ارحمهـا كمـا     
ان طـور كـه وقتـي مـن     است و معناي آن چنـين اسـت كـه خـدايا همـ      "ربا"فعل تثنيه  "ربياني"

سـوره   18كوچك بودم پدر و مادر مرا بزرگ كردند، تو هم به آنان رحم كن.آيـه ديگـر آيـه    
فرعــون شعراسـت كــه در مـورد داســتان فرعــون و موسـي اســت. در داســتان فرعـون و موســي،     

، ادعاي خدايي كرده، مـردم را بـه طبقـاتي تقسـيم كـرده و نهايتـا بنـي        شخصيت استكباري دارد

                                                 
  سوره حج.) 5(مدةً فَإِذَا أَنزَلْنَا علَيها الْماء اهتَزَّت وربت وأَنبتَت من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ وتَرَى الْأَرض ها -1

  )5روياند ( ] نيكو مىها رستنيكند و از هر نوع [ آيد و نمو مى بينى و[لى] چون آب بر آن فرود آوريم به جنبش درمى زمين را خشكيده مى
ا لَمحيِـي ا  ومنْ آياته أَ اهـيي أَحإِنَّ الَّذ تبرو تَزَّتاء اها الْمهلَيةً فَإِذَا أَنزَلْنَا ععخَاش ضتَرَى الْأَر يرٌ       نَّكقَـد ءلَـى كُـلِّ شَـيع ه وتَى إِنـَّ 39﴿لْمـ﴾ 

   .فصلت
آرى همـان كسـى    .بر آن فروريزيم به جنبش درآيد و بردمدبينى و چون باران  هاى او اين است كه تو زمين را فسرده مى و از [ديگر] نشانه

 .)39كننده مردگان است در حقيقت او بر هر چيزى تواناست ( كه آن را زندگى بخشيد قطعا زنده
ا       وقَضَى ربك أَالَّ تَعبدواْ إِالَّ إِياه وبِالْوالدينِ إِحسانًا إِما يبلُغَنَّ عندك الْكبرَ - 2 مـقُـل لَّها و مـرْهالَ تَنْهو أُف Ĥ مـا فَالَ تَقُـل لَّهمالَهك ا أَومهدأَح

  .ءاسرا ﴾23﴿قَولًا كَرِيما 
لخوردگى و پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر [خود] احسان كنيد اگر يكى از آن دو يا هر دو در كنار تو به سـا 

  .)23مگو و به آنان پرخاش مكن و با آنها سخنى شايسته بگوى ( اُف آنها [حتى] رسيدند به
  .اسراء﴾24﴿واخْفض لَهما جنَاح الذُّلِّ منَ الرَّحمةِ وقُل رب ارحمهما كَما ربياني صغيرًا 
  .)24چنانكه مرا در خردى پروردند (حمت كن و از سر مهربانى بال فروتنى بر آنان بگستر و بگو پروردگارا آن دو را ر

د آيا تو را از كودكى در ميان خود نپرورديم و سـاليانى چنـ   :[فرعون] گفت ﴾18﴿قَالَ أَلَم نُرَبك فينَا وليدا ولَبِثْت فينَا منْ عمرِك سنينَ  -3
  .)18از عمرت را پيش ما نماندى (
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ل را به بند ذلت و خواري و بيگاري و خدمت در سطوح پـايين كشـيده وآنهـا را در طبقـه     اسرائ
محروم مستضعفي قرارداده است. موسي از كودكي در خانه فرعون بزرگ شد. مـادر موسـي از   

چون فرعون دستور داده بـود هـر چـه پسـر در بنـي اسـرائل بـود         -ترس اينكه فرزندش را نكشد
) 1وحي، خداي متعال (و اوحينا الي ام موسي ان ارضعيه فاذا خفت عليـه براساس الهام و  -بكشند

به مادر موسي الهام كرد كه او را به دريا بينداز(انا رادوه اليك وجاعلوا من المرسلين) ايشان هـم  
موسي را گذاشت در داخل يك سبد و به درون رود نيل انداخت. رود نيل هـم از كـاخ فرعـون    

اين بچه را از آب گرفتنـد و بـا مقـدماتي او را بـزرگ كردنـد. حـاال        كرد كه باعث شد ميعبور
اش صادر شـده و اكنـون آمـده بـه      به مدين رفته، فرمان پيغمبريز مصرا ،همين موسي فرار كرده

 ،هاسـت  سوي فرعون جهت هدايت، كه اي فرعون من موسي رسول خدا هستم معجزاتم هم اين
ام حداقل قوم بني  آمده ،پرستيد و اگر حق را هم نمي ام كه شما را به سوي حق دعوت كنم آمده

در اينجـا فرعـون بالفاصـله ايـن جملـه را       .اسرائيل را آزاد كنم و به سرزمين خودشان بازگردانم
در  .آيد كه ما تو را بزرگ كرديم گويد: (قال الم نربك فينا وليدا) يعني به تعبيري يادت نمي مي

آيـه اي اسـت    ) به كار رفته است. اين دومـين هتربيت ،يربي ،(ربا اين جا هم باز كلمه نربي از باب
هايي كه به كار رفته از ريشه  اين واژه استفاده كرده است. پس از آن واژه كه در حوزه تربيت از

(ربو) در حوزه رِباست كه آيات فراواني درحوزه رِبا وجود دارد كه جزء ممنوعات اسـت. غيـر   
   اي ري در رابطه با تربيت و ربا در قرآن وجـود نـدارد. مهمتـرين واژه   از اين موارد هيچ واژه ديگ
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ــه در  ــج البالغ ــه در نه ــورد انصــار   ك ــود دارد، در م ــت وج ــوزه تربي ــه اســت.    1ح ــار رفت ــه ك ب
يعنـي بـه خـدا قسـم      .2هم و رب االسالم كما يربيفرمايند:  مي) 465اميرالمومنين(كلمات قصار:

و به تعبير ديگر بزرگ كردند و توسعه كمي دادند و گرنه كيفيـت   اسالم را تربيت كردند  ها اين
اسالم نه بر عهده انصار است و نه بر عهده مردم مدينه و نه هـيچ مـردم ديگـري! تنهـا بـه منظـور       

برنـد.   مـي توسعه كمي اسالم و گسترش اسالم است كه ايشان در مورد انصار اين تعبير را به كار 
دعاي فرزند در حق پدر و مادر: (اللهم واشكر لهمـا   ،عا وجود دارددو د ،اما در صحيفه سجاديه

خدايا به پدر و مادرم در ازاي بزرگ كردن من (تربيت من) جزاي نيكو عنايت كـن، و   3تربيتي)
 .4فرمايد: (و اعنـي علـي تـربيتهم و تـاديبهم و بـرهم)      در دعايي پدر و مادر در حق فرزند كه مي

طور كـه   همان .تاديب و خدمت رساني و نيكي كردن به فرزندانم ،تخدايا مرا ياري كن بر تربي
رسـد در مفهـوم مصـطلح     ميكنيد تاديب و تربيت در كنار هم آمده است لذا به نظر  ميمالحظه 

امروزي آن به كار نرفته است يعني به معناي رشد شخصيتي و پرورش رفتاري نيست و در واقـع  
غيـر از مـوارد فـوق در صـحيفه سـجاديه مـورد        .شـود  ميكلمه تاديب است كه شامل اين بخش 
: (يـا  اسـت  در دعاي جوشن كبير آمده ،در كتب ادعيه .ديگري از كاربرد اين واژه وجود ندارد

                                                 
 يت در نهج البالغه  واژه ترب -1

 بـيض  كقـيض  يعقلـون،  اهللا عن وال يتفقهون، الدين في ال: الجاهلية كجفاة تكونوا وال بصغيركم، كبيركم وليرأف بكبيركم، صغيركم ليتأس
 165خطبه . شراً حضانها ويخرج وزراً، كسرها يكون أداح في
 نباشـيد  جاهليت پيشگان ستم چونان و باشند، مهربان خردساالن به سبتن شما بزرگساالن و كنند، پيروي شما بزرگان از شما خردساالن بايد
 آن نگهداشـتن  و گناه آن شكستن كه نباشيد پرندگان النه در افعي تخم همانند كردند، مي انديشه خدا در نه و داشتند آگاهي دين از نه كه
 )آيد مي بيرون آن از ماري جوجه، جاي به. (است زيانبار و شر
  65 ،للبادئ : كلمات قصار ذلك مع الفضل و  -عليها يربي بما فكافئها يد إليك أسديت إذا و  -منها بأحسن فحي بتحية حييت إذا ع قال و
 آن از بيشـتر  كردنـد،  احسـان  تـو  بـه  چـون  و كـن،  سـتايش  آنان از بهتر ستودند، را تو چون: فرمود او، بر خدا درود و) اجتماعى اخالقى،( 

  .است كننده آغاز آن از بيشتر شپادا حال هر به. ببخش
   465 ،كلمات قصار -2
  24دعاي  ،صحيفه سجاديه -3
  25دعاي  ،همان -4
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همچنين در  .كني ميدهي و مرا بزرگ  مييعني اي خدايي كه روزي من را  1من رزقني و رباني)
يا من بدا : (يافت نشدالسالم است اين واژه دعاي كميل معروف كه منسوب به اميرالمومنين عليه 

مت تربيت و محبت و خد ،ذكر ،يعني اي خدايي كه آفرينش 2خلقي و ذكري و بري و تغذيتي)
بخش ديگري از همـين   به اصطالح مايحتاج) مرا ايجاد كردي دربه من را آغاز كردي و تغذيه (

ايا تو كريم تر از آنـي كـه آنچـه را    يعني خد 3انت اكرم من ان تضيع من ربيته)دعا آمده است: (
در كتب حديث نيز كه به طور عام تا نيمـه   .ساختي و بزرگ كردي ويرانش كني و ضايع نمايي

. در رابطـه بـا   باشـد  مـي ) جمع آوري شده اين واژه مطرح 1137اول قرن دوازدهم (يعني تا سال 
خصـي خـدمت ايشـان آمـد و     ش 4از پيغمبر اكرم صلي اهللا عليه و آلـه كـه نقـل شـده     كه روايتي 

را به مـن داد يـا    اي ولدت بنتا و ربتها)يعني خداوند دختر بچهگفت: (اني ولدت بنتا و ربيتها) يا (
شدم و اورا بـزرگ كـردم (و ربيتهـا). در ايـن حـديث (ربيتهـا) بـه معنـاي          اي صاحب دختر بچه

بيـت كـه مصـطلح    بزرگ كردن است (نما ينمو) نه رشد و شـكوفايي كـه در مفهـوم جايگـاه تر    
پيغمبر اكـرم صـلي اهللا عليـه و آلـه و      ،در هنگام وفات جناب ابوطالب ،در حديث ديگري .است

يعنـي عمـو    5: (ربيت صغيرا و كفلت يتيمـا فجـزاك اهللا انـي خيـرا)    فرمودسلم به جناب ابوطالب 
 خـدا بـه   ،جان هنگامي كه من كوچك بودم تو بزرگم كردي و وقتي يتيم بودم كفيل من بودي

در  .در اينجا هم كلمه (ربيت) به معناي بزرگ كردن اسـت  .خاطر من به تو جزاي خير عطا كند
پيغمبـر اكـرم    ،حديث ديگري باز نقل شده كه جناب ابوطالب و فاطمه بنـت اسـد همسـر ايشـان    

                                                 
  67فراز  ،جوشن كبير -1
  دعاي كميل  -2
  همان  -3
جئـت الـي قليـب    و ربيتها حتي اذا بلغت فالبستها و حليتها ثـم   "عن ابي عبد اهللا عليه السالم : قال جاء رجل الي النبي فقال اني ولدت بنتا  -4

  .15/173بحاراالنوار   ،فدفعتها في جوفه 
 ،فرمود : ربيت صغيرا و كفلت يتيما فجزاك اهللا عني خيرا :  بحـاراالنوار  ميپيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله و سلم هنگام وفات ابوطالب  -5

  .19/5؛ 281/ 18؛ 23/261
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در واقـع ايـن دو پيغمبـر را بـزرگ      1: (ربـي النبـي)  اند بزرگ كردهصلي اهللا عليه و آله و سلم را 
و ربي النبي و الخديجه لعلي) و در جاي ديگري داريم: ( ،و به مفهوم كلي، تربيت كردندكردند 

رواياتي از پيغمبر اكـرم   .يه السالم را بزرگ كردندليعني پيغمبر و خديجه هم از كودكي علي ع
صلي اهللا عليه و آله و سلم در مورد صدقات و خيرات وجود دارد مانند اين روايت كـه هـركس   

از آتش جهـنم بپرهيـزد (فـان اهللا عزوجـل يربيهـا       ،يا غني صدقه بدهد ولو به اندازه خرمابه فقير 
در بعضـي   .دهـد  مـي كنـد و رشـد    مـي : خدا اين تكه خرما را براي صـاحبش بـزرگ   2لصاحبها)

شود مثال به اندازه يك كوه و يـا بـه عبـارتي بـه انـدازه       ميروايات شكل حجمي هم به آن داده 
كنـد كـه حجـم آن بـه لحـاظ       مـي يعني آنقدر در پيشگاه خداوند توسعه پيدا  ،كوه متداول آنجا

اين واژه دربـاره صـدقه و دادن صـدقه در    كه  شود ميدر اينجا نيز مشاهده  .يابد ميكمي وسعت 
و بيـانگر جايگـاه كلمـه     3ي فراوانـي اسـت   هـا  كه شامل روايت ،شده به كار گرفتهمنابع ديني ما 
  تربيت است. 

  گيري  هبحث و نتيج
كه در قرآن كريم و صحيفه سجاديه و نهج البالغه و ادعيه و منابع حديثي  اصطالحاتيو   ها واژه

 دهد كه كلمه تربيت در مفاهيم قرآني و روايـي صـرفاً   ميبه كار رفته است، اين واقعيت را نشان 
گل در آوردن ينمو). يعني بزرگ شدن و باال رفتن و در واقع از آب و  ،در حوزه نمو است (نما

 ،گفت مـا تـو را بـزرگ كـرديم     ،كه فرعون براي جناب موسي به كاربرد اي بچه است. در واژه
                                                 

  .38/294 ،بحاراالنوار -1
  .58/71؛  38/295 ،لي ان جاء االسالم و تربيتها احسن من تربيه ابي طالب و فاطمه بنت اسد ؛ بحارالنوارو ربته خديجه و المصطفي ا -
يهـا  عن النبي صلي اهللا عليه و آله و سلم قال : كل معروف صدقه الي غني او فقير فتصدقوا  ولو بشق تمره و اتقوا النار فان اهللا عزوجل يرب -2

  بحاراالنوار.122/ 93او فصيله  لوهلصاحبها كما يربي احدكم ق
وار، قال ابو عبداهللا : قال اهللا تعالي ان من عبادي من يتصدق بشق تمره فاربيها له اليربي احدكم قلوه حتي اجعلها مثل جبل احد؛  بحاراالن -3

93/123.  
حدكم الصدقه كما يربي احـدكم ولـده حتـي يلقـاه     عن علي بن الحسين عليه السالم عن النبي صلي اهللا عليه و آله و سلم قال : ان اهللا يربي ال

  .93/127 ،126/ 93 ،93/134 ،يوم القيامه هو مثل احد ؛ بحاراالنوار
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اگر منظور تربيت باشد پس بايد تربيت موسوي با تربيت فرعوني يكي باشـد و حضـرت موسـي    
دهـد و   مـي نبايد در مقابل فرعون قرار بگيرد و بخواهد به فرعون بگويد كه كارهايي كـه انجـام   

قابـل قبـول     هـا  ي غلـط و ناصـوابي اسـت و ايـن برنامـه      هـا  كنـد برنامـه   مـي يي كـه اجـرا    ها رنامهب
جلدي از معاني لغـات درون   6مجمع البحرين طريحي كه يك مجموعه  مثالً ،كتب لغات.نيست

 "غذوته فهو كمله"به عنوان مثال:  1روايات و قرآن، واژه تربيت را فضل و زياده معنا كرده است
تعبير اينست كه هماننـد بچـه كـه     "كالولد و الزرع"غذا به او دادند و او كامل شد يا اينكه يعني 
خت و گل و گياه كه در اثـر تغذيـه شـروع بـه رشـد      و زرع يعني دركند يعني نمو دارد  ميرشد 
: در المنجد عربي كلمه (نشا) را به كـار بـرده و در يـك بخـش آن چنـين تعبيـر كـرده        .كنند مي

در مفردات راغب هـم در مـورد ايـن     .يعني به او غذا داديم و او رشد كرد 2عله يربوا)غذاه و ج(
ه راغـب آن را  ك ،دچار خلط مبحث شده اند براي اينكه رفته اند سراغ كلمه رب  ها بعضي ،واژه

، 3الرب في االصل التربيه فهو انشاء الشي ء حـاال فحـاال الـي حـد التمـام)     چنين معنا كرده است: (
ي تربيت و او انشاي يك چيزي است يعني به وجود آوردن چيزي كه مرحله بـه مرحلـه   رب يعن

اند كه رب يعني  طور برداشت كرده لذا بعضي اين ،باال بيايد تا به حد كمال و تمام خودش برسد
و ايـن اشـتباه    انـد  به كـار گرفتـه  اين معنا را  بنابراين در آثار خودشان .همان حقيقت تربيت است

كه در مفهوم تربيت به معنـاي مصـطلح امـروز     اي به نظر من باالترين واژه .دا كرده استادامه پي
همين كلمه رب است كه در قرآن اين كلمه بـه صـورت مطلـق و مفـرد در      باشد. مورد توجه مي

مورد خدا به كار رفته است مگر بعضي جاها كه با شواهد در مورد صاحب يك شخص هـم بـه   
هنگامي  ،4اذكرني عند ربك)كند: ( مير قرآن كريم در سوره يوسف بيان د مثالً .كار رفته است

شد يوسف عليه السالم به او فرمود كه مرا فرامـوش نكـن و پـيش     ميكه آن غالم از زندان آزاد 

                                                 
  .175ص  .فخر الدين طريحي .ربيته تربيه : غذوته و هو لكل ما ينمي كالولد و الزرع  ؛ مجمع البحرين ،الربا: الفضل و الزياده  -1
  .247المنجد ص  ،رباه والمال : زاد و نما -ربيه و تربي الولد : غذاه و جعله يربو ؛ ربا: نشاء ؛ ربي تربوالولد -ربي -2
  .184ص  ،مفردات راغب -3
  .42آيه  ،سوره يوسف -4
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طور كامل و مطلـق كلمـه رب در مـورد     هولي ب .گناهي در زندان است اربابت مرا ياد كن كه بي
ربك و غيـره فـراوان در قـرآن بـه كـار       ،ربهم ،ي رب العالمين ها واژهخدا به كار رفته است و با 

در مـورد ديگـران    .نشده است  به كار گرفتهرفته است ولي هيچ وقت اين كلمه در حوزه تربيت 
  .1هم اين واژه به صورت جمع به كار رفته است

                                                 
ك بِه شَيئًا والَ يتَّخذَ بعضُنَا بعضًا أَربابا من دونِ اللّه فَإِن تَولَّواْ قُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ تَعالَواْ إِلَى كَلَمةٍ سواء بينَنَا وبينَكُم أَالَّ نَعبد إِالَّ اللّه والَ نُشْرِ -1

  آل عمران.﴾64﴿فَقُولُواْ اشْهدواْ بِأَنَّا مسلمونَ 
ريك او نگردانيم و بگو اى اهل كتاب بياييد بر سر سخنى كه ميان ما و شما يكسان است بايستيم كه جز خدا را نپرستيم و چيزى را ش

بعضى از ما بعضى ديگر را به جاى خدا به خدايى نگيرد پس اگر [از اين پيشنهاد] اعراض كردند بگوييد شاهد باشيد كه ما مسلمانيم [نه 
  .)64شما] (

  آل عمران.﴾80﴿بعد إِذْ أَنتُم مسلمونَ  والَ يأْمرَكُم أَن تَتَّخذُواْ الْمالَئكَةَ والنِّبِيينَ أَربابا أَيأْمرُكُم بِالْكُفْرِ
ز] شما را به ايد [با و [نيز] شما را فرمان نخواهد داد كه فرشتگان و پيامبران را به خدايى بگيريد آيا پس از آنكه سر به فرمان [خدا] نهاده

 .)80دارد ( كفر وامى
  يوسف. ﴾39﴿أَمِ اللّه الْواحد الْقَهار  يا صاحبيِ السجنِ أَأَرباب متَفَرِّقُونَ خَيرٌ

  .)39بهترند يا خداى يگانه مقتدر (اى دو رفيق زندانيم آيا خدايان پراكنده 



  
 69                           بررسي رابطه تربيت در قرآن و سنت                               

مـه ربـاني   كل .1ه ربـاني هـم وجـود دارد   ژالبته الزم است توجه شود كه در قـرآن كـريم وا  
و در جـاي ديگـري    .: (انا ربـاني هـذه االمـه)   فرمايد ميكه امام علي عليه السالم  ،منسوب به رب

: گويـد  ميراغب در مفردات درباره اين واژه  .: (عالم رباني و متعلم علي سبيل النجاه)فرمايند مي
برسـاند و در  شود كه نفسش را باعمل پرورش بدهد و علم را به كمـال   ميرباني به كسي اطالق 

  عين حال باعث توسعه علم و مسائل علمـي بشـود. واژه مصـطلحي كـه از صـدر اسـالم تـا قـرن         
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1- واْ وادينَ هلَّذواْ للَمينَ أَسونَ الَّذا النَّبِيبِه كُمحي نُورى ودا هيهاةَ فراإِنَّا أَنزَلْنَا التَّوالرَّب هلَيكَانُواْ عو تَابِ اللّهن كظُواْ مفتُحا اسبِم ارباألَحونَ وين

  ه.مائد﴾44﴿اللّه فَأُولَئك هم الْكَافرُونَ  شُهداء فَالَ تَخْشَواْ النَّاس واخْشَونِ والَ تَشْتَرُواْ بĤِياتي ثَمنًا قَليلًا ومن لَّم يحكُم بِما أَنزَلَ
ما تورات را كه در آن رهنمود و روشنايى بود نـازل كـرديم پيـامبرانى كـه تسـليم [فرمـان خـدا] بودنـد بـه موجـب آن بـراى يهـود داورى             

كردند و [همچنين] الهيون و دانشمندان به سبب آنچه از كتاب خدا به آنان سپرده شده و بر آن گواه بودند پس از مردم نترسيد و از مـن   مى
 .)44اند آنان خود كافرانند ( كردهيات مرا به بهاى ناچيزى مفروشيد و كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده داورى نبترسيد و آ

صا كَانُواْ يم لَبِئْس تحالس هِمأَكْلو اإلِثْم هِملن قَوع ارباألَحونَ ويانالرَّب ماهنْهالَ يونَ لَومائده.﴾63﴿نَع  
 .)63دادند ( بد است آنچه انجام مىدارند راستى چه  شان باز نمى الهيون و دانشمندان آنان را از گفتار گناه[آلود] و حرامخوارگى چرا

اللّه ولَكن كُونُواْ ربانيينَ بِما كُنتُم تُعلِّمونَ الْكتَاب  من دونِ ما كَانَ لبشَرٍ أَن يؤْتيه اللّه الْكتَاب والْحكْم والنُّبوةَ ثُم يقُولَ للنَّاسِ كُونُواْ عبادا لِّي
  آل عمران. ﴾79﴿وبِما كُنتُم تَدرسونَ 

هيچ بشرى را نسزد كه خدا به او كتاب و حكم و پيامبرى بدهد سپس او به مردم بگويد به جاى خدا بندگان من باشيد بلكه [بايد بگويد] به 
  .)79خوانديد علماى دين باشيد ( مىداديد و از آن رو كه درس  تاب [آسمانى] تعليم مىسبب آنكه ك
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 ،يـودب  ،( ادب 1طور كامل و جامع در حـوزه تربيـت بـه كـار رفتـه واژه ادب اسـت       هدوازدهم ب
ربـاني ربـي)   (: شد عليه و آله و سلم فرموده بامثال ما در جايي نداريم كه پيامبر صلي اهللا .تاديبا )

                                                 
  واژه ادب  و مشتقات آن در نهج البالغه  -1

  34و10و182و25و238و1خطبه 
  73و 399و 365و412و 113و2و54قصارالحكم 

   31و 27و  31و22نامه ها : 
  : وظيفه امام و حاكم جامعه 34خطبه 

 كند نه از واژه تربيت  ميامام و حاكم جامعه بحث تربيت و هدايت را دارد ولي از كلمه تاديب استفاده  در مورد وظييفه 
 وتأديبكم تجهلوا، كيال وتعليمكم عليكم، فيئكم وتوفير لكم، فالنصيحة: علي حقكم فأما: حق علي ولكم حقاً، عليكم لي إن! الناس أيها
 ).34( خطبه .آمركم حين والطاعة أدعوكم، حين واإلجابة والمغيب، المشهد في والنصيحة البيعة،ب فالوفاء عليكم حقي وأما. تعلموا كيما

 شما ميان را المال بيت و نورزم دريغ شما خيرخواهي از آنكه من، بر شما حق است، شده واجب حقي من بر را شما و شما بر مرا مردم، اي 
 بر من حق اما و بدانيد، را زندگي رسم و راه تا كنم تربيت را شما و نباشيد، نادان و وادس بي تا دهم آموزش را شما و كنم، تقسيم عادالنه
 اطاعت دادم فرمان و نماييد اجابت خواندم فرا را شما هرگاه كنيد، خيرخواهي نهان و آشكار در و باشيد، وفادار من با كه است اين شما
   .)182 ،ا را ادب كردم نپذيرفتيد ( خطبه..با تازيانه شم.و ادبتكم بوطن فلم تستقيموا .كنيد

  واژه ادب در نهج البالغه 
  .31شماره  نامه ،و انما قلب الحدث كاالرض الخاليه ما القي فيه من شي ء قبلته مبادرتك باالدب قبل ان يقو قلبك  -
 صافية مرآة الفكر و  -مجددة حلل اآلداب و كريمة وراثة العلم ع قال و -
 شفّاف اى آيينه انديشه، و تازه، هميشه زيورهاى آداب، و گرانبها، ميراثى دانش،: فرمود او، بر خدا درود و) اجتماعى سياسى، اخالقى،(

  5حكمت .  است
   113و  54حكمت  ،الميراث كاالدب -

  هيچ ميراثي چون ادب نيست 
 مؤدبها و نفسه معلم و  -بلسانه تأديبه قبل بسيرته تأديبه يكنل و  -غيره تعليم قبل نفسه بتعليم فليبدأ  -إماماً للناس نفسه نصب من ع قال و -

 73حكمت   ،مؤدبهم و الناس معلم من  -باإلجالل أحق
 پردازد، ديگران تعليم به كه آن از پيش بايد داد، قرار مردم رهبر را خود كه كسى: فرمود او، بر خدا درود و) مديريتى تربيتى، اخالقى،(

 به سزاوارتر كند ادب و دهد تعليم را خود كه كس آن زيرا دهد، تعليم كردار با كند، تربيت گفتار به كه آن از پيش و بسازد، را خود
 .بياموزد ادب و دهد تعليم را ديگرى كه آن از است تعظيم

  -سبحانه اهللا معصية في إال ء شي كل في يطيعه أن  -الولد على الوالد فحق  -حقاً الولد على للوالد إن و  -حقاً الوالد على للولد إن ع قال و -
 399حكمت  ،القرآن يعلمه و أدبه يحسن و اسمه يحسن أن  -الوالد على الولد حق و
 كه است اين فرزند بر پدر حق. است حقّى فرزند به را پدر و پدر، به را فرزند همانا: فرمود او، بر خدا درود و) تربيتى حقوقى، اخالقى،(

 را او و كند، تربيتش خوب نهد، فرزند بر نيكو نام كه آن پدر بر فرزند حق و كند، اطاعت پدر از خدا، فرمانىنا جز چيز همه در فرزند
  .«»بياموزد قرآن
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ادبني ربي احسن تاديب) يعني پروردگارم مـرا  يت كرد همه جا فرموده است: (خداي من مرا ترب
وجود دارد. لذا همه منابع آموزش  اي در حوزه ادب روايات گسترده .ادب كرد به بهترين آداب

حـت عنـوان   و پرورش اسالمي تقريبا از قرن دوم تا قرن دوازدهم هجري اعم از تشـيع و تسـنن ت  
در گلسـتان سـعدي بـابي وجـود دارد تحـت عنـوان بـاب         .آداب تعليم و تعلم مطرح شده اسـت 

غزالي نيز كه از صاحب نظـران   .شود مياما در متن آن باب اصال از واژه تربيت استفاده ن ،تربيت
بزرگ حوزه تعليم و تربيت اسـت و كتـاب احيـاء العلـوم فـوق العـاده عظـيم را نوشـته اسـت و          

ي مختلفي در رابطه با منجيات و مهلكات دارد يعني عواملي كه باعث نجـات و هـالك    ها بخش
اما هر گز كلمه تربيت را به كار نبرده است بلكه واژه خاصي كه به كاربرده واژه  .شود ميانسان 

سياسـت   ،سياست الورع است: رياضت است و قبل از او بوعلي سينا كلمه سياست را به كار برده
يـي از ايشـان    ها يعني در واقع همان شيوه و روش تربيت فرزندان و رساله ،و سياست البلد المنزل

لـذا نتيجـه كلـي     .تحت عنوان رسائل بوعلي سينا وجود دارد كه در اين رابطه نگاشته شده اسـت 
اين است كه واژه تربيت در تاريخ ادبيات ديني و ملي به معناي بـزرگ كـردن آمـده     ،اين بحث

كارگيري آن در معناي مصطلح امروز و بهره منـدي از آن بـا منتسـب سـاختن آن بـه      است و به 
 تواند صحيح باشد. ميمتون ديني ن



 
 91 بهار، هشتم، سال سومبيست و شناسي تربيتي شماره  فصلنامه روان                             72 

  منابع 
  نهج البالغه
  قرآن كريم

 صحيفه سجاديه

 جوشن كبير

  دعاي كميل 
  حاراالنوارب

  مفردات راغب
 
   

  
 
 


