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 ی)ره( مطهر دیشهشناسی انسان مبانی تربیت اخالقی در نظریه

 محسن فرمهینی فراهانی   معصومه مدور

  سعید بهشتی

 80/80/3133پذيرش نهايی:  31/80/3130دريافت مقاله: 

 
 چکیده
 روش. است )ره(یمطهر دیشه شناسیاستخراج مبانی تربیت اخالقی از نظریه انسان حاضر، پژوهش هدف

 و موجود منابع پژوهش، اهداف به نیل جهت الزم های داده گردآوری منظور به و بوده استنباطیـ  تحلیلی پژوهش

 وتحلیل تجزیه مورد کیفیتحلیل محتوای   شیوه با و آوری جمع منابع، از برداری فیش های برگه از استفاده با مرتبط

 به مفهومبر ایمان و تفکرات دینی بوده و  مبتنی یاخالق تیتربنتایج پژوهش بیانگر آن است که . است گرفته قرار

که درپی توسعه  باشدیاراده م تیتقو نیو ملکات و همچن ایسجا ها،خصلت پرورش روح انسان، سازیزمینه

شدن  شرافت و کرامت ذاتی انسان به علت انتساب روح آدمی به خدا، نهفته"درونی متربی است و مواردی مانند 

بودن گرایش اخالقی انسان،  بودن گرایش انسان به اخالق، دینی صورت استعداد فطری، فطری های انسانی به ارزش

بودن خودآگاهی،  بودن ریشه تنازعات انسانی، فطری ، درونیهای مادی و معنوی انسانمندی بین گرایشتعارض

بودن آزادی معنوی برای نیل به  سازبودن خودآگاهی برای خودشناسی، خودسازی اخالقی ازطریق اراده، الزم زمینه

دل بودن رشد کمال به رشد متعا بودن کمال و وابسته کماالت اخالقی در ابعاد فردی و اجتماعی، اثرپذیری، اکتسابی

 هستند. )ره(شناسی شهید مطهریازجمله مبانی تربیت اخالقی در نظریه انسان "های انسانیارزش
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 مقدمه 
شناسی عنوان عام و منظومه معرفتی است که هرگونه شناخت انسان را ازحیث فلسفی، انسان

توان (. بدون شناخت انسان نمی14: 4931شود )خسروپناه، اخالقی و تجربی شامل میعرفانی، 

استعدادها و نیازهای او را شناخت. با شناخت صحیح انسان و ابعاد گوناگون وجود اوست که 

توان به دیگر، با شناخت انسان می بیان برداری صحیح از استعدادهای او پرداخت. به بهره  توان به می

سو، بدون شناخت انسان، مسئله اساسی تربیت به  کردن استعدادهای انسان پرداخت. ازدیگرشکوفا

توان یک نظام و تربیتی وفصل نهایی خود نخواهد رسید؛ یعنی تا انسان شناخته نشود، نمی حل

 (. 93: 4931صحیح برای رشد انسان عرضه نمود )نصری، 

جودی گسترده است و رازهایی در او نهفته انسان، موجودی شگرف و دارای ابعاد و زوایای و

هایش ها و قابلیتتوان او را نقطه پرگار هستی و مرکز دایره وجود دانست. زیرا تواناییشده که می

انگیز است. او  آفرین و کمال الیق او حیرت اش شگفتیبرانگیز، عزم و اراده پایان، خردش ستایشبی

تواند مثل هایی برخوردار است که میاست و از توانایی نمای جهان هستی تنهایی آئینه تمام به

سوره مبارکه بقره، خلیفه خدا در زمین  93فرشتگان باشد، بلکه از آنها فراتر رود و و به تعبیر آیه 

 شود. 

وتربیت است.  ترین مباحث عرصه تعلیمنماید که شناخت انسان از بنیادیاساس، چنین می براین

که انسان ناشناخته باشد پس با چه  بنای آن انسان است و درصورتینگزیرا موضوع تربیت و س

گیرد؟ این نکته واضح است که همه عناصر و اجزای نگاهی و از چه منظری نظام تربیتی شکل می

رو  ای به موقعیت و وضعیت انسان ناظر است و ازاینگونه وتربیت و عوامل و موانع آن به نظام تعلیم

 خت انسان و زوایای وجودی او ضرورت تمام دارد.در ساحت تربیت شنا

ها و مبانی تربیتی و این، نظام تربیتی وثیق و عمیق نظامی است که میان زیرساخت عالوه بر

روبناها منطقی وجود داشته باشد و درحقیقت وفاداری آن نظام تربیتی نسبت به آن مبانی آشکار و 

ویژه مبانی  تگی به تبیین و شناخت دقیق همه مبانی بهنمایان باشد. پیداست درک و فهم این مهم بس

 (. 14ـ  14: 4931انسان شناختی دارد )بهشتی، 

شود که دغدغه اصلی وی درباره انسان پرداختن از مطالعه در آثار شهید مطهری)ره( معلوم می

 ها ازهای انسانیت، آزادی معنوی، انسان کامل و... است. اینبه موضوعاتی همچون فطرت، مالک
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موضوعات امور کلی هستند که خارج از ظرف زمانی و مکانی خاص و جدا از ابعاد و شرایط 

پردازند. لذا  محدود بشری، به مطالعه انسان درجهت کشف رمز و رازهای وجودی وی می

های نظریه  نگر و کالن دانست. از دیگر ویژگی توان از نوع کلشناسی شهید بزرگوار را می انسان

ای  ناسی شهید مطهری)ره( آن است که در برخورد با مسائل مرتبط با انسان رویکرد ویژهش انسان

دارد، وی محتوای اندیشه خود را مستقیماً از معارف دینی اخذ نموده، اما در روش برخورد با آن 

ه سازی فلسفی از آنها پرداخته و سعی نموده است بصرفاً به روش نقلی اکتفا نکرده، بلکه به مفهوم

شناسی ایشان ترکیبی از شناسی دست یابد. بنابراین، انسانتبیینی فلسفی از موضوعات انسان

 شناسی دینی و فلسفی است.  انسان

نشانگر آن  )ره(شناسی شهید مطهریشده پیرامون نظریه انسان نتایج بررسی مطالعات انجام

 "شده انسان موجود شناخته"(، 4911)حسینی،  "تربیتىـ  شناسى دینى انسان" باشد که سه اثر می

( در این زمینه وجود 4919خوئی،  )خوش"نقد نظریه فطرت در ماهیت انسان"(، 4911)کرمی، 

اش پرداختن به این  ( سعی کرده به رویه اثباتی موضوع بپردازد و هدف اصلی4911) دارد. حسینی

و تمامى  کردهسان توجه نظام تربیتى اسالم، به عناصر و عوامل تربیت الهى انموضوع است که 

د. هاى تربیتى آیین اسالم وجود دار هاى ضرورى در حرکت متعالى انسان، در آموزه گزاره

شناسی که این پژوهش نگاهی ویژه به آنها دارد، در  های اساسی انسانطورکه پیداست گزاره همان

ای به مقدمه انیاز ب( بعد 4911( مورد غفلت قرار گرفته است. کرمی )4911پژوهش حسینی )

و  یعیتشر تیدر انسان، هدا یاخالق الهامات و هاتیهدا ت،یچون خلقت و هدا یموضوعات یبررس

 و انسان یروان تیانسان، شخص معرفت انسان، شناخت و یدرون التیو تما زئکمال انسان، غرا

ون های جدیدی چکه پژوهش حاضر گزاره . این درحالی استانسان پرداخته یاجتماع یزندگ

( فطرت 4919خوئی ) در پژوهش خوش .آزادی معنوی، اثرپذیری و اراده را در دل خود دارد

های انسان درباب ماهیت انسان مطرح شده است، اما پژوهش حاضر آن را بیشتر از نوع ویژگی

هایی هم درزمینه تربیت اخالقی موردنظر شهید مطهری)ره( وجود دارد دانسته است. البته پژوهش

( و 4934(، نجفی و همکاران )4939خواه )(، خالق4931توان به موسوی فراز )مله آنها میکه ازج

ی تربیت اخالقی، تربیت خداشناخت یمبنا( اشاره نمود. این آثار عمدتاً به 4939نجفی و ملکی )

عقل و بر رابطه اخالق و دین، جایگاه کرامت انسانی در تربیت اخالقی، جایگاه  اخالقی مبتنی

کدام محورت  اند و در هیچی و عناصر برنامه درسی تربیت اخالقی پرداختهاخالق تیه در تربعاطف
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 شناسی مدنظر نبوده است. نظریه انسان

به مطالب مقدماتی و نیز سوابق مطالعاتی، پژوهش فعلی سعی دارد به این مسئله پاسخ  باعنایت

به این مسئله  پاسخ؟ کدامند)ره(مطهریشناسی شهید دهد که مبانی تربیت اخالقی در نظریه انسان

گذاران و فیلسوفان تربیتی کشور کمک نموده و به فروکاهش ریزی سیاستتواند به برنامهمی

 مسائل پیرامونی منجر شود.
 

  پژوهشروش 

 پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی، ازنظر رویکرد کیفی  و ازنظر نوع روش تحقیق، تحلیلی

کند و های کیفی استفاده می رد کیفی برای درک و تبیین پدیده ها از دادهاستنباطی است. رویک ـ 

: 4913اغلب درپی شناخت معانی، مفاهیم، توضیحات و ویژگی موضوع مورد مطالعه است )دالور، 

بودن روش تحقیق نیز از آن روست که پژوهشگران تحقیق حاضر با  استنباطی ـ (. تحلیلی931

نظریه  یکشف خط اصل و عمده میآوردن مفاه رونیب یدرپفسیرهای خود ها و تاستفاده از برداشت

اطالعات  گردآوریروش اند. برآمده مبانی تربیت اخالقی نهیدر زم شهید مطهری)ره( شناسی انسان

 یهاگزارش هیکل یپژوهش نمونه است. برداریشیف های برگه ز،یابزار پژوهش ناست.  ایکتابخانه

 ی، منابع موجود در شبکه جهانیکیصورت مکتوب و الکترون به افتهیانتشار، مقاالت یقاتیتحق

مرتبط با  شود کهآثار غنی شهید مطهری)ره(را شامل می نهمچو یاول و منابع دست نترنتیا

تحلیل محتوای کیفی هم . هستند( شناسی شهید مطهری)ره( نظریه انسان) یموضوع مورد بررس

( تحلیل محتوای کیفی روشی برای 4933راساس پژوهش ایمان )روش تحلیل اطالعات بوده است. ب

سازی  مند، کدبندی و تم بندی نظامهای متنی ازطریق فرایندهای طبقه تفسیر ذهنی محتوایی داده

است. دراصل، روش تحلیل محتوای کیفی روشی برای جستجوی ارتباط میان مفاهیم مختلف و 

 بازشناسی روابط مفهومی است.
 

 ها یافته
 )ره(یمطهر دیشهشناسی نظریه انسان

ه آن به انسان است؛ موجودی پیچیده و نگا نوع اندیشه، یک مبادی ترینمهم از یکی شک بی

در این پژوهش . هاستها و جهانها و هدف آفرینش آسماناسرارآمیز که محور همه تالش
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هستند و درپی توصیف های عمومی انسان شناسانه شهید مطهری)ره( که ویژگیهای انسان گزاره

 )ره(شوند. استاد مطهریاند، مرور شده و پیرامون آن مبانی تربیت اخالقی معرفی می آدمی بوده

 دانند:را شامل موارد زیر میماهوی انسان  هاییژگیو

 بودن شرافت و کرامت انسان ذاتی

شرافت و کرامت بینی توحیدی، انسان میان موجودات از ، در جهان)ره(به اعتقاد شهید مطهری

مخصوص برخوردار است و وظیفه و رسالتی خاص دارد. او مسئول تکمیل و تربیت خود و اصالح 

(. انسان برحسب اصل 14: 9، ج4934جامعه خویش است و جهان، مدرسه انسان است )مطهری، 

(. در 991خلقت دارای یک سلسله استعدادهای فطری و از آن جمله کرامت انسانی است )همان: 

های اخالقی، بزرگواری و  یدگاه ایشان مبنا و اساس و محور اخالق اسالمی و نقطه اتکای پرورشد

(. به باور وی، انسان از یک کرامت ذاتی و 111: 4 ب، ج4911کرامت نفس است )مطهری، 

شرافت ذاتی برخوردار است و خدا او را بر بسیاری از مخلوقات خویش برتری داده است. او آنگاه 

کند که این کرامت و شرافت را در خود درک کند و خود واقعی را درک و احساس می خویشتن

(. از 913: 9 ، ج4934ها بشمارد )مطهری، رانی ها و شهوتها، اسارت ها، دنائت را برتر از پستی

از  زیجز احساس عظمت و پره یزینفس چ یکرامت و عزت و بزرگوار )ره(دیدگاه شهید مطهری

 صیتشخ نکهیاالّ ا ،یهر آدم یاست فطر یامر ییجو و عظمت ستینفس نحقارت و مهانت 

خواهد که نامش یم یوقت انسان عظمت نسب کیو معلم دارد.  یبه هاد اجیاحت یعظمت واقع

باالتر باشد و  گرانیخواهد از دیگذارد و میم گرانیخود را در برابر د یعنی ؛است ییجو یبرتر

 یخواهد غالب و قاهر باشد، در مسابقه زندگیدر صحنه تنازع بقا م رد،یباالدست آنها قرار بگ

نفس خود  یبرا ینسبریو غ یوقت هست که عظمت ذات کیباشد و  شتازیو پ یخواهد مصلّ یم

کند یاحساس م اقتیمقام و ل کیو  تیشخص کیخود  یاشخاص برا رینظر از سا خواهد، قطع یم

 یعال بهیکت کی ایو  ینقاش یعال یتابلو کیکه  ی، مثل کسداندینم لهیصفات رذ ستهیکه آن را شا

او را که همچو  دیآیم فیو آلوده شده و ح فیکث ندیبیو بعد م ندیبیم یعال یمعمار کی ایو 

 یانسان تیبودن شخص سینفس احساس نف تطور خوار و زبون باشد. کرام نیا یسینف زیچ

بودن صفت  لینظر از جم و قطع یعمل آثار نظر از قطعذاته و  حد یف بودن نفس متیق یحدذاته و ذ یف

و  یو امانت و شجاعت و مهربان یو درست یاو راست ستهیو شا سیگوهر نف نیباشد. شأن ا یم یخلق

 )ره(ازنظر شهید مطهری .(119: 4، ج 4934)مطهری،   است یو خودخواه یاز خودپرست یدور
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دیدن از اشخاص و اشیاء، بلکه از یک  بزرگ ترکرامت نفس، خود را بزرگ تردیدن است، اما نه 

 دیشه(. در جایی دیگر 119ـ  111سلسله حاالت و صفات که در حقیقت نقایص و اعدامند )همان: 

داشتن نفس است که تمام اخالق مقدسه در انسان زنده  مکرم با» :سدینویباره م نیدر ا یمطهر

 تیکرد، شخص دایخود کرامت پ نی. اگر ادشویاز انسان دور م لهیشود و تمام اخالق رذ یم

را رها کند، دنبال  یدهد که راستیبه انسان اجازه نم گریو در انسان زنده شد، د افتیخودش را باز

دادن برود،  برود، عزت را رها کند دنبال تن به ذلت انتیدنبال خ ،دروغ برود، امانت را رها کند

 (.413: 99 ، ج4934)مطهری، « برودکردن  بتیدنبال غ ،عفت کالم را رها کند

شرافت و کرامت ذاتی انسان " تواند حامل مبنایی در تربیت اخالقی به نام* مطالب فوق می

 باشد. "علت انتساب روح آدمی به خدا به

باشد، دارای دلیل اینکه دارای روحی مقدس و منسوب به خداوند می براساس این مبنا انسان به

ست. لذا کرامت و بزرگواری ذاتی انسان است، اگر انسان راه طبیعی خود شرافت و کرامت ذاتی ا

تواند به صعود، تکامل و عروج برسد. را پیموده و گوهر اصیل خود را بازیافته باشد، می

مبناقراردادن شرافت و کرامت انسانی در تربیت اخالقی بدین معناست که هر متربی برای 

های  ن شهوت و غضب و هوی و هوس و کاستن از دلبستگیآشکارساختن کرامت خود با مهارکرد

وسیله تقوا که  های حیوانی را کاهش دهد و با استواری و استقامت به های مادی جنبه و وابستگی

معیار کرامت است، به قرب الهی که هدف غایی است، دست یابد. مورد دیگر در این مبنا آن است 

د با دیگران کریمانه رفتار کنند و به هر شخصی با دیده فهمند که در برخورکه مربی و متربی می

 احترام بنگرند و هیچ کسی را حقیر نشمرند. 

 مندیفطرت

نسبت به انسان، بر موضوع فطرت  یاسالم دئولوژیی، مبنای نگرش ا)ره(مطهریاستاد ازمنظر  

 یاسالم دئولوژییمانند ا یعام و انسان دئولوژییا» :دیگویموضوع م نیا نییتب در استوار است. وی

خلقت،  انیازنظر اسالم، انسان در جر .شودیم ریتعب شناخت از انسان دارد که از آن به فطرت ینوع

واال  ییدارای بعد وجودی خاص شده و استعدادها ،یاجتماع و عوامل یخیعوامل تار ریثأمقدم بر ت

نظر انسان  نیطبق ا .به او داده شده است بخشد،یم تیهو او و به کندیم زیمتما وانیکه او را از ح

مند شده و همان  بهره ،ها وجود داردکه در همه انسان ینوع وجدان شعور و یدر متن خلقت از نوع

 .شدن، حرکت و جنبش داده است واقع دعوت، مخاطب تیصالح و ینوع نیوجدان فطری به او تع
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 و حرکت کنندیسان دعوت خود را آغاز منوع ان فطری مشخص وجدانبر  هیباتک هادئولوژییا نیا

 لیقائل است که شامل موارد ذ ییهایژگیوی برای فطرت و(. 41: 4914)مطهری، « نندیآفریم

 یاکتسابریداند وآن را غیم ینیامر تکو کی زه،یو غر عتیوی فطرت را مانند طب .الف :شودیم

انسان را فراتر از  اتیفطر .تر است. ج آگاهانه زهیداند که از غریفطرت را امری م .. بشماردیبرم

 اتیکه فطر گرییتفاوت د»: دیگویباره م نیداند و در ایم یو مربوط به مسائل انسان مادی مسائل

انسان  اتیاست و فطر وانیح یدر حدود مسائل مادی زندگ زهیاست که غر نیا دارد زهیبا غر

 اتیفطر .د(. 91: 4914)مطهری، « مینامیمی مسائل انسانها را  که ما آن یمسائل به شودیمربوط م

 عىیهاى طبو خواسته اتیفطر»: دیگویباره م نیا در داند ویو جاودانه م ریفناناپذ اموری انسان را

رهگذر  نیبندد. از اشود، اما هرگز از وجود انسان رخت بر نمىو گاه خشکانده مى فیضع گرچه

که فطرت فرد و  زىیآن چ دینیبباز مى ،است انیجر کیاجتماعى ضد  طیشرا تمام که درحالى

ازنظر (. 449: 4919)مطهری، « کندطلوع مى گرىیاز جاى د ،برود نیازب دیو نبا فطرت جامعه است

 ینوع ،یو امور اخالق اخالق نسبت به ش،یبه اخالق در عمق فطرت خو شیوی انسان به علت گرا

به  شیانسان را در گرا فطری شاتیمطهری تمام گرا گر،ید است. ازطرف لئاحترام و قداست قا

امور  گریاست و د لئقای نیفطرت د وی تنها به قتیداند و درحقیم هیعشق و پرستش قابل توج

 شیگرا مطهری، استاد شهی. لذا در انددینما یانسان محسوب م ینیاز فطرت د ییهافطری را جنبه

  اوست. ینید شیاانسان پرتوی از گر یاخالق

صورت استعداد  های انسانی بهشدن ارزش نهفته"توان مبانی گرفتن موارد فوق می * با درنظر

را برای تربیت  "بودن گرایش اخالقی انسان دینی"، "بودن گرایش انسان به اخالق فطری"، "فطری

 اخالقی پیشنهاد نمود.

ها بر فطرت الهی تمامی آنها در همه زمانبراساس این مبانی همه افراد بشر یک سرشت دارند و 

سبب آیین زندگی و سمت و سوی تربیت  هستند و سرشت و ساختار همه آنها یکی است و بدین

شود گفت آن است که راه شکوفایی فطرت رجوع اخالقی آنها یکی است. نکته دیگری که می

د که متربی از همه جا ناامید پذیردرپی آنگاه صورت می تردید رجوه پی مکرر به خداوند است. بی

سبب به او مراجعه کند تا نیازش مرتفع شود.  شده باشد و تنها به یک نفر دل بسته باشد و بدین

پیداست که اگر جان و دل متربی به خدا وابسته باشد و از دیگران دست شسته باشد و مرتب با نام و 

وفایی فطرت، غیر از این چیزی نیست. یابد و شکیاد خدا زندگی کند، شأن اخالقی او گسترش می
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آید که مبانی مرتبط با فطرت از مبانی وثیق و عمیق تربیت اخالقی است از این مطالب چنین برمی

های اخالقی موردنظر شهید مطهری)ره( بر محور خداشناسی، خداجویی و هستند و همه آموزه

رد تا با شناخت جهان آفرینش و اندرکاران ضرورت دا اند. لذا بر دستخداپرستی بنا گردیده

عنوان آیات الهی، معرفت خود را نسبت به مبدأ آفرینش گسترش  های هستی بهآگاهی از پدیده

 دهند.

 انسانوجود بودن  مرکب

. «موجودی است که هم استعداد ملکوتی و علوی دارد و هم استعداد مُلکی و سِفلی ،انسان» 

إِنّا »یل همان ترکیب ذاتش است که در قرآن آمده است: دل تفاوت انسان ]با دیگر موجودات[ به

ای آفریدیم که در آن  ما انسان را از نطفه (:9/)انسان «خَلَقْنَا اْإلِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلیهِ

های های زیادی وجود دارد. مقصود این است که استعدادهای زیادی به تعبیر امروز در ژن مخلوط

ازنظر اسالم، انسان در میان موجودات دیگر دارای شخصیت مرکب است. قرآن درباره » «.او هست

وقتی  :(93/)حجر« فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی فَقَعُوا لَهُ ساجِدینَ»فرماید:  خلقت انسان می

ر این موجود خلقت این موجود را تکمیل کردم، از روح خود چیزی در آن دمیدم. ]بنابراین،[ د

بودن انسان، وی را در  بدیهی است مرکب .«خاکی، یک چیز دیگری هم غیر خاک وجود دارد

دارد. انسان این قابلیت را دارد  های گوناگون مادی و معنوی به حرکت و تکاپو وامیمیان گرایش

ن، نزدیکی که از راه تربیت، از حیوانیت فراتر رود و به مقام و منزلت انسانی و حتی برتر از آ

بودن انسان به این معنا آمده است که  روزافزون به خداوند تعالی برسد. در برخی تعبیرها، مرکب

رانی و  های نفسانی مانند شهوت انسان دارای دو نوع خواسته و دوگونه خود است: خواسته

واهی و خ خواهی، شرافت های برخاسته از گوهر روح مانند عزتپرستی و مانند آن و خواسته شکم

تر، اسباب رشد انسان را فراهم  کردن به خودِ برتر و مبارزه با خودِ پست خواهی. توجه نفس کرامت

بودنش از امور مادی و غیرمادی  دلیل مرکب برای انسان به .(494ـ  491: 4919)مطهری،  آورد می

های گرایشهای معنوی؛ یعنی انسان دارای های مادی و ارزشدو نوع ارزش وجود دارد: ارزش

در برخی دیگر از تعبیرها،  .(441ـ  444: 4919)مطهری،  های معنوی استمادی و گرایش

بودن، مطرح شده و اینکه آدمی موجودی است با  معنای دارای مراتب بودن انسان به مرکب

انسان دارای دو نوع من است: یکی منِ ملکوتی؛ یعنی همان که در قرآن از »های گوناگون.  مرتبه

تعبیر شده و در حیات و بقای خود نیازمند به طبیعت نیست،  (19/)ص «نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی»به  آن
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ولی انسان یک موجود دارای مراتب است. یک مرتبه دیگر از وجود انسان، طبیعت است. 

گویند انسان یک مَلَک  خصوصیت انسان همین است که صاحب مقامات و مراتب است. اینکه می

نباتی جمادی است، درست است؛ نه به این معنا که هم مَلَک است، هم حیوان و هم نبات، حیوانی 

بلکه یک چیز بیشتر نیست، ولی این یک چیز، یک وجود صاحب مراتب است. انسان، چنین 

ترین درجه خود یک فرشته است و بلکه باالتر  موجود صاحب مراتب و درجاتی است که در عالی

در  .(441: 4919)مطهری،  «یگر یک گیاه است و در درجه دیگر یک جماداز فرشته؛ در درجه د

های یابد و شامل جنبه تر می تر و گسترده بودن انسان مفهومی عام برخی دیگر از تعبیرها، مرکب

شود؛ یعنی انسان موجودی چندبعدی است؛ بعد مادی، بعد معنوی که خود  مختلف وجود انسان می

بودن انسان است  دلیل همین چندبعدی های گوناگون دارای ابعاد دیگر هستند. بهاین ابعاد نیز از جنبه

انسان یک موجود عجیبی است. اشتباه است اگر »کار گرفته می شود.  که عوامل گوناگون تربیتی به

های مختلفی کند. انسان قسمتما خیال کنیم فقط یک عامل در دنیا وجود دارد که او را اصالح می

  «.ر قسمتش یک عاملِ اصالح دارددارد که ه

های مادی و مندی بین گرایشتعارض"بودن انسان مبانی:  آید از ویژگی مرکبنظر می * به

 استخراج شود. "بودن ریشه تنازعات انسانی درونی"و  "معنوی انسان

های تواند دستورالعملهای فیمابین آنها میبراساس این مبنا پیوند روح و بدن و کشمکش

صی را برای متربیان درپی داشته باشد. دستورالعملی که ضمن احترام به فضای مادی و تنازعات خا

ای قائل است؛ چراکه براساس نظریه شهید دهد و برای آن جایگاه ویژهآن به معنویت هم بها می

ه باشد، حقیقت واقعی انسان به روح اوست؛ همان حقیقتی کبر قرآن کریم می مطهری)ره( که مبتنی

ریزان تربیت اخالقی واجب است مبدأ حیات، حرکت، شعور و اراده است. با این توجه بر برنامه

که ممکن است به شناخت مباحث معنوی پرداخته و از طریق سیر درونی و سلوک باطنی به  تاآنجا

ود تقویت آن در متربی اقدام کنند تابدانجاکه متربی روبط وجودی و وابستگی ذاتی و فقر واقعی خ

 را به خداوند بیابد و انسان متعالی و متخلق به اخالق الهی شود.  

 ضمیری روشن

آگاه، و  انسان هم خودآگاه است و هم جهاناعتقاد دارد که  )ره(در این مورد شهید مطهری

دو  نیو سعادت او در گرو ا شرفتیاز خود و از جهان آگاه تر گردد. تکامل و پ  دارد یدوست م

در درجه اوّل است و کدام در درجه دوّم؟  تیّکدام ازنظر اهم یدو آگاه نیا از است. یآگاه
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به  یدهند و برخیبها م یبه خودآگاه شتریب ی. برخستیموضوع، چندان ساده ن نیدر ا یداور

 یدر نوع پاسخ یو طرز تفکّر غرب یاز وجوه اختالف طرز تفکّر شرق یکی . احتماالًیآگاه جهان

است که  نیدر ا مانیعلم و ا یهااز وجوه تفاوت یکیکه  دهند، همچنان یش من پرسیاست که به ا

دارد انسان را همان گونه  یعلم سع البتّه است. یخودآگاه هیسرما مانیو ا یجهان آگاه لهیعلم وس

برعهده دارند.  یافهیوظ نیها چنالنّفس برساند. علم زین یرساند به خودآگاهیم یآگاهکه به جهان

 یروهایافکند و نیها نمدر دل یاست، شور جانیدهد مرده و ب یکه علم م ییهایامّا خودآگاه

شود که یم دایمذهب پ و نید هیکه از ناح ییهایآگاهخودکند، برخالف ینم داریخفته انسان را ب

 آن سازد.یسراسر وجود انسان را مشتعل م ،یمانیا ی. خودآگاهشودیم یزیریپ مانیا کیبا 

آتش به جانش  د،یزدایآورد، غفلت را از او میم ادشیانسان را به  یکه خود واقع یخودآگاه

 اناًیها احعلوم و فلسفه نی. استیها نکار علوم و فلسفه ،سازدیاو را دردمند و درد آشنا م و افکندیم

درد و  یب لسوفانیرو بسا دانشمندان و ف نیبرند، ازایش مخود ادیزا هستند و انسان را از  غفلت

خود » نکهیو ا یبه خودآگاه دعوت خودآگاه. یهاناکرده لیسردرآخور و خودناآگاه و بسا تحص

را فراموش مکن که خودت را فراموش  شیخو یخدا»، «یرا بشناس شیخو یرا بشناس تا خدا

 یکه بر فرهنگ و تمدّن غرب یاساس بیجهان، عگاهان آ مذهب است. ماتیسر لوحه تعل «یکنیم

 نیاست. انسان در ا یو خودفراموش یآگاه فرهنگ، فرهنگ جهان نیاست که ا نیا ،اندگرفته

 ادیرا از  شتنیخو شتریب ،گردد یبه جهان آگاه م شتریگردد و هرچه بیفرهنگ به جهان آگاه م

قرآن، ببازد  ریانسان آنگاه که خود را، به تعبجاست. نیدر غرب هم تیّسقوط انسان یبرد. راز اصل یم

که بهتر از همه  یکنم کس یفکر م د؟یآیآوردن جهان به چه کارش م دست )خسران نفس(، به

 یهند است. گاند دیرهبر فق «یمهاتما گاند»نظر انتقاد کرده است  نیفرهنگ غرب را از ا

 کنیدانند، لیآن را در قدرت خدا م گریقادر است که ملل د یبزرگ یبه کارها یغرب» :دیگو یم

 یپوچ یموضوع برا نیاست. تنها ا شیعاجز است و آن تأمّل در باطن خو زیچ کیاز  یغرب

را مبتال به خوردن مشروب و  انیاگر غرب یتمدّن غرب« »است یکاف دیکاذب تمدّن جد یدرخشندگ

 انینس یدرپ «ییجو شتنیخو» یجا هب یاست که غرب نیخاطر ا نموده است، به ینستوجّه به اعمال ج

 یفراموش ،یغرب کیاعمال ن یو حتّ یبزرگ و قهرمان یاست. اغلب کارها «شیخو»و هدرساختن 

از  یناش ،یوسائل جنگ هیّاو بر اکتشاف و اختراع و ته یاست. قوّه عمل یهودگیخود( و ب ی)فراموش

انسان روح خود را  یوقت» .«بر خود یو ینه قدرت و تسلّط استثنائ ،است «شتنیخو» زا یفرار غرب
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وجود  قتیحق کیفقط  ایدن در» :دیگویم یگاند «خورد؟یبه چه درد او م ایازدست بدهد، فتح دن

را شناخته  گرانیذات )نفس خود( است. هرکس خود را شناخت، خدا و د ییدارد و آن شناسا

و  یآزاد کیو  روین کیقط ف ایرا نشناخته است. در دن زیچ چیاست، هرکس خود را نشناخت، ه

 ایاست. هرکس بر خود مسلّط شد، بر دن شتنیحکومت بر خو یروین عدالت وجود دارد و آن کی

داشتن  مانند دوست گرانیداشتن د وجود دارد و آن دوست یکین کیفقط  ایمسلّط شده است. در دن

مسائل، تصوّر و وهم و عدم  ی. باقمیرا مانند خود انگار گرانید گر،ید عبارت است. به شیخو

و خواه به آنها  ،یآگاه  و خواه به جهان میبده شتریب یبها یهرحال، خواه به خودآگاه به. «است

 اتیتوسعه و بسط ح ایمعن به ی،است که توسعه آگاه نیآنچه مسلّم است ا م،یبده یمساو یبها

با روح و جان است.  یو خبر مساو یاست و آگاه یبا خبر و آگاه یجان مساو ایانسان است. روح 

نام پدر و  ست؟یکه نامم چ ستین یا شناسنامه یموردبحث، خودآگاه یاست که خودآگاه یهیبد

 ستین یکیولوژیب یخودآگاه ایام و در کجا سکونت دارم؟ و  در کجا زاده ست؟یمادرم چ

روشن  واع، به انشودتر منظور روشن نکهیا یبرادرادامه . (931ـ  931: 9، ج 4934)مطهری، 

  :شودیاشاره م هایخودآگاهضمیری یا 

 نیاست. ا یجوهر ذات انسان، آگاه یعنیبالذّات خودآگاه است،  انسان ی:فطر یخودآگاه

. ابدییم یآگاه« من» نیو در مرحله بعد، انسان به ا ابدییانسان تکوّن م« من»که اوّل  ستین نیچن

 یآگاه به»و  «یآگاه»، « آگاه»به خود است. در آن مرحله  یآگاه شیدایپ نیانسان ع« من» شیدایپ

در مراحل بعد،  انسان به خودش است. یآگاه نیاست که ع یتیّ، واقع«من»است.  یکی« درآمده

 اءیبه همان صورت که به اش زید، به خود نشویآگاه م شیوب کم گرید اءیپس از آنکه به اش یعنی

کند و به یم ریتصو شیخو« ذهن»از خود در  یصورت یعنی ابد،ییم ید، آگاهشویآگاه م گرید

گونه به خود آگاه گردد،  نیاز آنکه ا شیگردد، امّا پیم  به خود آگاه یاصطالح به علم حصول

 ،یبه نحو علم حضور یعنیکه اشاره شد،  یابه خود به گونه گر،ید زیبه هر چ یاز آگاه شیبلکه پ

کنند، به مرحله دوّم نظر دارند، یبحث م یدرباره خودآگاه شناسان که معموالً روان آگاه است.

توجّهشان به مرحله علم  شتریفالسفه ب یول ،یو ذهن یبه خود به نحو علم حصول یآگاه یعنی

از ادلّه متقن تجرّد نفس در فلسفه  یکیهمان است که  ینوع از آگاه نیاست. ا یذهنریغ یحضور

کدامم و  ایو اگر هستم آ ستمین ایهستم  ایکه آ دیتردشک و  ،ینوع از خودآگاه نیا در است.

باشد،  یعلم حصول از نوع یآنجا راه دارد که علم و آگاه دیشک و ترد رایراه ندارد، ز نهایامثال ا



 

 

 9911پاییز ، 82 ، دوره جدید، شماره82سال  / پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی 96

 یباشد. امّا آنجاکه آگاه زیدو چ یآگاه ینیدرآمده با وجود ع یبه آگاه یءش ینیوجود ع یعنی

فرض  دیاست، شک و ترد یحضور یدرآمده است و از نوع آگاه یآگاه و به آگاه نیع

 یلیو تحص یاست امّا اکتساب یهرچند واقع یفطر یودآگاهخ محال است. یامر یعنی ؛شود ینم

 نی، ااست که به آن دعوت شده یآن خودآگاه ،رو نیازا .است یانسان« من»نحوه وجود  ست،ین

 ،دیآیم دیپد عتیطب یدر اثر حرکت جوهر ینیو تکو یطور قهر که به یدرجه از خودآگاه

در  نیپس از اشاره به مراحل خلقت جنسوره مبارکه مؤمنون  99در آیه  دیکه قرآن مجآنجا .ستین

 یو خلق گرید زی)سپس ما او را چ : ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَدیفرمایمرحله م نیعنوان آخر رحم، به

 خودآگاه یشود به جوهر روحیم لیاست که مادّه ناخودآگاه تبد نی( اشاره به هممیکرد گرید

 .(931: 9، ج 4934)مطهری، 

 ایآ ست؟یخودآگاه را بشناسد که چ« من» قتیکوشش دارد حق لسوفیف ی:فلسف یخودآگاهـ 

از بدن موجود بوده  شیپ ایبا بدن دارد؟ آ یچه رابطه ا ؟یمادّ ایعرض؟ مجرّد است  ایجوهر است 

 در .نهاینه؟ و امثال ا ایاست  یپس از بدن باق ایاز بدن سر برآورده است؟ آ ایبا بدن موجود شده  ای

و از چه  ستیاست که چ« خود» قتیو حق تیّآنچه مطرح است، ماه ،یدرجه از خودآگاه نیا

و جنس و  تیّدانم ماهیاست که م نیا ایمعن است به یخودآگاه یمدّع لسوفیجنس است؟ اگر ف

 .(933: 9، ج 4934)مطهری،  ستیچ« من» جوهر

به خود در رابطه اش به جهان که: از  یآگاه یعنی یجهان یآگاهخود ی:جهان یخودآگاه ـ

 یکند که جزئیانسان کشف م ،یخودآگاه نیروم؟ در ایکجا آمده ام؟ در کجا هستم؟ به کجا م

و به  امدهیوابسته است، به خود ن ست،یمستقل ن رهیجز کیداند یاست به نام جهان، م« کلّ» کیاز 

مشخّص کند. سخن « کلّ» نیخواهد وضع خود را در ایرود، میخود نم هکند و بینم ستیخود ز

 یو ف ن؟یاللّه امرأ علم من ا رحم :دیگویاست که م ینوع از خودآگاه نی)ع( ناظر به ایپرمغز عل

رود؟ یرحمت کند آنکه را که بداند از کجا آمده؟ در کجاست؟ به کجا م یخدا :ن؟یا یو ال ن؟یا

 ؛آوردیوجود م انسان را به یهایدردمند نیتریو عال نیترفیاز لط یکی ینوع از خودآگاه نیا

 نیداشتن. ا قتیحق درد ندارد: دوجو عتیدر طب گریموجود د چیو ه وانیکه در ح ای یآن دردمند

و آرامش  نانیسازد، در تالش اطمیم نیقی یایو جو قتیاست که انسان را تشنه حق یخودآگاه

کشاند، یسو به آن سو م نیافکند و او را از ایبه جانش م دیدهد، آتش شعله و شکّ و تردیقرار م

آنها را از مسند  رد،یگیافتد، خواب و خوراک را از آنها میها م یکه به جان غزال یآن آتش
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 بانشانیغربت سر در گر اریها در دکند و سالیم هاشانابانیآورد، آواره بیم ریها به ز هیّنظام

 .(943: 9، ج 4934)مطهری،  سازد یم

 یاش به طبقه اجتماع به خود در رابطه یآگاه یعنی ،یطبقات یآگاهخود ی:طبقات یودآگاهخـ  

طبقه  کیقشر خاص و  کیناخواه هر فرد در  خواه ،یطبقات یهاجامعه در کند.یم ستیکه با آنها ز

 تیّو مسئول یقرار دارد. درک موضع طبقات هاتیّو محروم هایو برخوردار یخاص ازنظر زندگ

که در آن  یاطبقه یها انسان ماوراهیّنظر یبراساس برخ بلکه است. یطبقات یخودآگاه ،یطبقات

ها، دردها و شهیها، انداوست، مجموعه احساس« وجدان» یندارد، خود هر کس ی«خود»است 

گروه، انسان  نیا دهیاست که به عق نی. اردیگیشکل م« طبقه»همه در  نهایاوست و ا یهاشیگرا

 ابد،ییم نیّدر طبقه تع ینیموجود ع ،ینیاست نه ع یانتزاعموجود  کیاست، « خود»فاقد  ینوع

 ابد،ی تیّطبقه است که اگر واقعیتوده وجود دارد، تنها در جامعه ب ایانسان وجود ندارد، اشراف 

سبب  یطبقات نشیدهد و بیم یطبقات نشیب یطبقات یزندگ . در اصلکند یم دایپ تیّانسان واقع

خاص مشاهده کند و از  نکیو با ع ندیخاص بب چهیشود که انسان، جهان و جامعه را از آن در یم

 .(944: 9، ج 4934)مطهری،  دینما ریتفس یطبقات دگاهید

که با آنها  یاش با مردمبه خود در رابطه یخودآگاه یعنی یملّ یآگاهخودی: ملّ یودآگاهخ ـ

از مردم با قانون مشترک، آداب  یمشترک با گروه یدارد. انسان در اثر زندگ یو نژاد یقوم وندیپ

 اتیّشترک، زبان مشترک، ادبم یخیتار یهاو شکست هایروزیمشترک، پ خیو رسوم مشترک، تار

 کیکند، بلکه همان طور که یم دایبا آنها پ یگانگی یمشترک، نوع نگمشترک و باألخره فره

 دایپ یملّ« خود» کیملّت به علّت داشتن فرهنگ،  کیقوم و  کیاست، « خود» کی یفرد دارا

 تیکند. ملّیم جادیها اافراد انسان انیم یشتریشباهت و وحدت ب ینژاد از هم یفرهنگ کند. همیم

 یفداکار« ما» نیا یبرا اًانیسازد، احیم« ما» کیها « من»باشد، از  تهداش یکه پشتوانه فرهنگ

 یآگاهخود کند.یم یاحساس غرور و از شکست آن احساس سرافکندگ« ما» یروزیکند، از پ یم

در جهان  . اساساًیخاصّ ملّ ی« ما»، به «یملّ تیّشخص»به  ،یبه فرهنگ ملّ یآگاه یعنی یملّ

و  زاتیّو مم تیّماه یوجود دارد و هر فرهنگ دارا« هافرهنگ»وجود ندارد، « فرهنگ»

)مطهری،  پوچ است یمفهوم «گانهیفرهنگ » لیدل نیهم مخصوص به خود است، به یها خصلت

 .(944: 9، ج 4934

ها. به خود در رابطه با همه انسان یآگاه یعنی یانسان یآگاهخود ی:انسان یودآگاهخ ـ



 

 

 9911پاییز ، 82 ، دوره جدید، شماره82سال  / پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی 92

شمار  به یواحد واقع کی ها مجموعاًاصل و فلسفه استوار است که انسان نیبر ا ینسانی اخودآگاه

در همه  ییگراو انسان یدوستمندند، احساس انسانبهره «یوجدان مشترک انسان» کیروند و از  یم

شود، دردش درد انسان،  دایپ یدر فرد ینوع خودآگاه نیا اگر. افراد انسان موجود است

 رد،یگیو تالشش درجهت انسان صورت م یریگ شود و جهتیانسان م یآرزوها شیآروزها

علم، فرهنگ،  یعنی: دوست دوستان انسان ابدییم یهمه رنگ انسان شیها یو دشمن هایدوست

 ،یماریقر، ظلم، بجهل، ف یعنیاو  یهامنعدالت و محبّت و دشمن دش ،یبهداشت، رفاه، آزاد

و  یملّ یشود، برخالف خودآگاه دایاگر پ ینوع از خودآگاه نیا گردد. یم ضیاختناق و تبع

از همه صورت  شیب نکهیباا یخودآگاه نیا یول، خواهد داشت یجنبه اخالق ،یطبقات یخودآگاه

است. چرا؟ راز مطلب در  افتهی تیّتر از همه واقع فراوان راه انداخته، کم یدارد و سر و صدا یمنطق

 گریبا همه موجودات د تشیّانسان نهفته است. انسان در نحوه وجود و واقع تیّنحوه وجود و واقع

گذارد و یکه پا به جهان م ینظر که هر موجود نیمتفاوت است از اـ  وانیاعمّ از جماد و نبات و ح

همان  شیهایو چگونگ تیّو واقع تیّماه یعنیشده است،  دهیهمان است که آفر ،شودیم دهیآفر

چه  نکهیتازه مرحله ا نش،یشود، امّا انسان، پس از آفریاست که به دست عوامل خلقت ساخته م

 یزیشده است، بلکه آن چ دهیکه آفر ستین یزیشود. انسان آن چیآغاز م ،اشدب باشد و چگونه

جمله اراده و  و ازآن یتیاست که مجموع عوامل ترب یزیاست که خودش بخواهد باشد، آن چ

که  تیّفیو ازنظر ک ستیکه چ تیّازنظر ماه یزیهر چ گر،ید عبارت به انتخاب خودش او را بسازد.

، 4934)مطهری،  شده است دهیآفر« بالقوّه»نظر  نیشده، امّا انسان از ا دهیآفر« بالفعل»چگونه باشد، 

 .(949ـ  944: 9ج 

 نیاش با ذات حق. ابه خود است در رابطه یآگاه ،عارفانه یآگاهخود :عارفانه یخودآگاه ـ

اند، مثل رابطه  قرار گرفته گریکدیرابطه ازنظر اهل عرفان از نوع رابطه دو موجود که در عرض 

اصطالح خود آنها  و به قتیبلکه از نوع رابطه فرع با اصل، مجاز با حق ،ستیانسان با افراد اجتماع ن

در  یرونیب یعارف، برخالف درد روشنفکر، انعکاس دردها درد با مطلق است. دیّاز نوع رابطه مق

 دایپ یفطر یازیاست که از ن یدرد یعنی ؛است یدرون یبلکه درد ست،یانسان ن یخودآگاه

اش او را  یشود و آگاهیاوّل آگاه م ،است یدردش درد اجتماع نکهیشود. روشنفکر ازنظر ا یم

 یاو آگاه یاست، خود درد برا یدرون یکه درددرد عارف از آن نظر  یسازد، ول یدردمند م

 یماریکه در ب یو زار حسرت .ازین کیاست بر وجود  عتیکه اعالم طب ماریدرد هر ب ریاست، نظ
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پس  *تر رخ زردتر هرکه او آگاه پردردتر* دارتریاست هرکه او ب یداریهمه ب یماریوقت ب است*

 زین لسوفیدرد عارف با درد ف *برده است بوجو*هرکه را درد است او  اصل یاصل را ا نیبدان ا

دانستن و شناختن  درد لسوفیامّا درد ف ،ندقتیهر دو دردمند حق لسوفی. عارف و فستین یکی

فرزندان  ریاو را از سا لسوفیف درد شدن و محوشدن. یکیو  دنیاست و درد عارف درد رس قتیحق

درد  عتیدر طب یموجود چیدر هـ  سازد یم زیمتما واناتیاز همه جمادات و نباتات و ح عت،یطب

تنها در  است که نه یزیامّا درد عارف درد عشق و جاذبه است، آن چـ  ستیدانستن و شناختن ن

عارف،  وجود ندارد. استو دانستن  یکه جوهر ذاتش خودآگاه زیکه در فرشته ن وانیح

« من»آن را  لسوفیف داند. ازنظر عارف آنچه یم «یخداآگاه»در  اًکامل را منحصر یآگاهخود

 ،یمن واقع ـ است نیّتع کیروح است، جان است،  ست،ین یشناسد، من واقعیانسان م یواقع

 .(943: 9، ج 4934)مطهری،  ابدییرا م شیخو یانسان خود واقع ن،یّتع نیبا شکستن ا ـ خداست

هم  امبریمتفاوت است. پ موارد قبلیبا همه  امبرانهیپ یآگاهخود :امبرانهیپ یخودآگاه ـ

 تیّهم درد خدا دارد و هم درد خلق خدا، امّا نه در شکل ثنو ،یدارد و هم خلق ییخدا یخودآگاه

 یبه سو امبریاز قلب پ یمیصورت که ن نینه به ا ،یاو دوقبله یو دوقطب یو دوگونگ یو دوگانگ

، چشمش به خلق، مهر و محبّتش کیچشمش به حقّ است و  کیخلق،  یبه سو یمیخداست و ن

 ییکارشان از درد خدا امبرانیپ .شده است، ابداً میخدا و خلق خدا تقس انیم شیها و آرزوهاهدف

 انهیدرد تاز نیراند. ایقرب به خداوند و وصول به بارگاه او م یسو شود که آنها را بهیآغاز م

 ریتعب« سفر از خلق تا حق»و سفر است که از آن به  ریمس نیتکامل آنهاست و محرّک آنها در ا

شود. یم ریتعب« سفر در حق با حق»است که از آن به  گریو سفر، آغاز سفر د ریس نیا انیپاشود.  یم

در  امبریپ ند.شویاز تکامل نائل م گرید ینوع شود و بهیم زیسفر است که ظرفشان پر و لبر نیدر ا

کرد، راه و  یرا ط یهست رهیشد، دا زیلبر قتید، پس از آنکه از حقکنیتوقّف نم زیمرحله ن نیا

سفر از حق به خلق آغاز و بازگشت  یعنیشود و سفر سوّمش یمبعوث م افت،یها را در رسم منزل

 افته،یشدن از آنچه درداآمدن به نقطه اوّل و ج بازپس ایبازگشت به معن نیشود. امّا ا یداده م

اصطالح، سفر از حق به خلق، با حقّ است نه  گردد و بهیبازم افتهیو در دهیبا تمام آنچه رس ست،ین

شود، یم دایسفر دوّم پ انیکه در پا زشیو انگ بعثت است. امبریمرحله سوّم تکامل پ نیدور از او. ا

 یحقّ یاز دردمند یخلق یدردمند شیو زا یحقّ یاز خودآگاه یخلق یخودآگاه شیمنزله زا به

در خلق با  ریس یعنی ؛دشویبازگشت به خلق، سفر چهارم و دور چهارم تکامل او آغاز م با است.
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از راه  یعنی عت،یشر قیازطر یاله یتناهایکمال ال یسو حرکت دادن آنها به یدر خلق برا ریحق، س

 نجایا از .یبشر تینها ینهفته ب یاستعدادها دنیرسان تیّفعل و به یانسان یهاحقّ و عدل و ارزش

از منازل است که خلق را از  یمنزل امبریپ یبرا ،روشنفکر هدف است یشود آنچه برایمعلوم م

در مقام « اقبال» قرار دارد. امبریاست، در سر راه پ یکه آنچه عارف مدّع دهد، همچنانیآنجا عبور م

محمّد)ص( به آسمان به  حضرت» :دیگویعارفانه م یو خودآگاه امبرانهیپ یخودآگاه انیفرق م

که  یدر ابتدا درد خدا دارد، درد امبریاست که هر پ نیمعراج رفت و بازگشت. آنچه مسلّم است ا

رود و از آن سرچشمه یکند و باال م یاو عروج م یاست، به سو ییافتد، درد خداجویبه جانش م

 کی یدرد خلق با رامبیپ کی یکند. درد خلق یم دایشود. پس از آن، درد خلق پیم رابیس

 یعاطفه ساده بشر کیروشنفکر،  کیاز آن جهت که درد  ؛اصطالح روشنفکر متفاوت است به

شود، امّا  یضعف تلقّ کی «چهین»مانند  یافراد دیبسا که از د یانفعال و تأثّر است و ا کیاست، 

 یخودآگاه نوعکه  ها شباهت ندارد، همچناناز آ کی چیاست که با ه یگریدرد د امبریپ کیدرد 

 درست است. گرید یکشد آتش یشعله م امبریپ کیکه در جان  یمتفاوت است. آتش زیآنها ن یخلق

 یکیها تنها جانش با جان کند، نهیم دایپ تیّبسط شخص گریاز هر کس د شیب امبریاست که پ

و درست   ردیگیشود و تمام جهان را دربرمیم یکیکه با جهان  رد،یگیشود و همه را دربرم یم

 صٌیما عَنِتُّمْ حَرِ هِیْعَلَ زٌیلَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزِ" بردیها رنج ماست که از غم انسان

 /)کهف "أَسَفاً ثِیبِهذَا اَلْحَدِ ؤْمِنُوایُآثارِهِمْ إِنْ لَمْ  یفَلَعَلَّکَ باخِعٌ نَفْسَکَ عَل". (491/)توبه "کُمْیْعَلَ

برد یو فقر مردم رنج م یماریب ت،یّمحروم ت،یّمظلوم ،یبرهنگ ،یاست که از گرسنگ ، و درست(4

 رمبادا د نکهیا یبه نگران ؛بخوابد ریتواند در بستر خود با شکم سیتاآنجاکه نم ،کشدیو درد م

از آن جهت که بشر است در آغاز کار و سلوک  امبریپ. باشد یاشکم گرسنه ،بالد کشور یاقص

 کسرهیبشرها دارد، امّا پس از آنکه وجودش  ریرا در رنگ و شکل سا یبشر یایزاخود همه م

ی )مطهری، : رنگ و صبغه الهردیگیم گرید یارنگ و صبغه نهایگشت، همه ا یمشتعل به شعله اله

 .(999ـ  994: 9، ج 4934

و  "بودن خودآگاهی فطری"توان مبانی ضمیری یا خودآگاهی می به ویژگی روشن * باتوجه

 را برای تربیت اخالقی متصور شد. "سازبودن خودآگاهی برای خودشناسی زمینه"

سازی برای آن از بنیادهای اساسی در براساس مبانی فوق حرکت درراستای خودآگاهی و زمینه

تربیت اخالقی است. خودآگاهی موردنظر توانمندی در شناخت مبدأ و مقصد، خصوصیات، نقاط 
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نزجارهاست. مطابق این مبانی سیر و حرکت در اخالق باید از درون ها و ا قوت و ضعف، ترس

معنای آن  بودن مربی نیست، بلکه به کاره معنای هیچ متربی شروع شده و مدیریت شود. البته این به

تواند به آییه درونش بهتر کاره نیست. مربی باید بداند که متربی با خودشناسی می است که همه

که جهان است  برده یپریزی نماید؛ چراکه به این نکته به کمال اخالقی برنامهبنگرد و برای رسیدن 

نکته دیگر آن است  .ستین  شی ها دهیآفر هیشب هوج چیه داشته باشد که به دیبا یادآورندهیپد حتماً

 یکمک خواهد کرد تا ابزار و امکانات متناسب با خود را برا متربیبه  که خودشناسی

 یها تیرا با قابل یخودساز تیسرعت فعال زیو ن دریکار گ هب یشها به استعداد دنیبخش تیفعل

 .کند میتنظ یشخص

 اراده

شده است، بلکه آن  دهیکه آفر ستین زییانسان آن چ»گوید: می اراده تیدر اهم مطهری

و از آن جمله  یتیاست که مجموع عوامل ترب زییبخواهد باشد، آن چ است که خودش زییچ

 نییبه تب ،اراده فیمطهری در تعر(. 44الف: 4911)مطهری، « بسازد اراده و انتخاب خودش او را

ها لیاراده را از مقوله م هایاست که بعض اشتباه: »دیگویپردازد و میو اراده در انسان م لیم زیتما

است در  گریید روییقوه و ن کی است. اراده دیشد اریبس لیاند اراده همان مکرده الیدانسته و خ

)مطهری، « انسان است عتیکه وابسته به طب لیانسان، وابسته به عقل انسان است، برخالف م

 یءش کیسوی  به یدر انسان را کشش لیو اراده، م لیتفاوت م انیدر ب(. وی 993الف: 4911

که انسان را  یعامل خارج کیانسان و  انیاست م یجاذبه و کشش ل،یم دیگویداند و میم یخارج

 ییرویاما درجهت مخالف، اراده را ن(. 11: 4911)مطهری،  کشاندیمی خارج یءسوی آن ش به

انسان را  الیام یعقل تمام یشیاند عقل بوده و با مصلحت نیفرام شمارد که مجرییبرم یدرون

 کی یعنی ؛رونیاست نه باراده به درون مربوط » :دیگویم باره نی. وی در اردیگیم اریتحت اخت

 کند یو محاسبه م شهیانسان اند نکهیبعد از ا عکس،بلکه بر ست،ین رونیانسان و عالم ب انیرابطه م

با عقل خودش  کند،یم نیسنگ ـسبک  کند،یمی شیاند و عاقبت یشیکارها، دوراند انیم

است نه  نیکه اصلح و بهتر ا دهدیم صیتشخ و بعد سنجدیم گریکدیها را با ها و مفسده مصلحت

«. کشدیم لشیآنچه که م داده انجام دهد نه آنچه را که عقل به او فرمان کندیوقت اراده م آن، آن

 عوامل معنوی همچون دعا، صدقات و ریثأانسان بر سرنوشت را، ت ریثأشکل ت نیمطهری برتر

 و ،ینظام سفل: »دیگو یباره م نیدر اشمارد و یکه برآمده از اراده و خواست انسانند، برم هااحسان
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 تواندیاراده و خواست و عمل انسان، م اراده و خواست و عمل انسان بلکه اختصاصاً مخصوصاً

شکل تسلط انسان بر  نیتریعال نیدر آن بشود و ا یراتییرا تکان بدهد و سبب تغ علوی عالم

اراده در حوزه اخالق از دو بعد  یازمنظر مطهری نقش اساس(. 44: 4911)مطهری، « است سرنوشت

؛ شودیانسان محدود م ارادیدر حدود افعال  ،یاخالق و افعال اخالق ؛ دامنهاوالً :است یقابل بررس

به آن  نفس که اسالم هینقش اراده در حوزه اخالق، به مسئله تقوا و تزک نیتر ازمنظر وی مهم ؛اًیثان

نفس،  تیتسلط بر نفس و مالک گرید ریله اراده و به تعبراجع به مسئ. گرددیای دارد، برم ژهیتوجه و

 قدر ن نفس، آ هیتحت عنوان تقوا و تزک ،است دهیرس نهیزم نیدر ا یآنچه که در دستورهای اسالم

 تیکه بله، در اسالم به مسئله تقو میاوریب لیشاهد، دل کیعنوان  ندارد ما به یاست که ضرورت ادیز

اراده در حوزه اخالق را  ریثأت سازوکارمطهری (. 913الف: 4911)مطهری،  توجه شده است اراده

 الیتعادل در ارضای ام جادیرفتار انسان و ا در الیام ریثأدر نقش اراده در محدودنمودن دامنه ت

و ضد  هالیاست در انسان که همه میی رویاراده ن: »دیگویم خصوص نیشمارد. وی در ایبرم

و  دهدیخود قرار م اریاخت ها را تحتها و ترسمیها، بها و تنفرها، خوفرا، همه کشش ها لیم

 (.43: 4911)مطهری، « بکشد طرف کیانسان را به  لیضد م ای لیم کیکه  گذارد ینم

عنوان مبنای تربیت  تواند بهمی "خودسازی اخالقی ازطریق اراده"به ویژگی اراده  * باتوجه

 اخالقی طرح شود.

 یآدم یبرا اریاوست. اخت اریتحقق اخت یبرا یو اراده ابزار هشد دهینسان مختار آفرامبنا  براین

. قرارگرفتن سازد یانتخاب را محقق م نیا یآدم ۀو اراد کند یم ایترک فعل را مه ای نشیامکان گز

لذا کار مربیان هم باید در درجه اول  دارد. یقو ۀبه اراد اجیاحت حیصحاخالقی  تیترب ریدر مس

های تالش برای تقویت اراده متربی خود باشد، زیرا عمل به دستورالعمل های اخالقی برای انسان

هنگام عمل، دانند که های بااراده و خودساخته می مبنا انسان تر خواهد بود. براین بااراده آسان

 .بازدارد ریرا از انجام خ اوتا  شود یوسوسه م طانیش اینفس  یازسو ییها شیافکار و گرا ها، زهیانگ

اصرار  ،و بر عمل صالح کند یها غلبه م بر وسوسه ،یداریپااراده بر با استمداد از خداوند و  بنابراین،

 . ورزد یم

 آزادی معنوی

موجودات  یعیانسان، که آن را الزمه و ابزار رشد و تکامل طب یعیاز آزادی طب جدایمطهری 

 خاص انسان بوده و آن را نوع آزادی معنوی اشاره دارد که صرفاً یکاست، به  دانسته زنده
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 کی ،ازمندندیبه آنها ن واناتیوح اهانیکه گ ییهایانسان گذشته از آزاد» کند:یم فیگونه تعر نیا

کنیم. آزادی معنوی تعبیر می زادی معنویآن را به آکه ما  دارد هم گریید های یازمندیسلسله ن

)مطهری، « و اسارت خودش دیاز آزادی است و درواقع آزادی انسان است از ق ینوع خاص

وجودی وی اشاره  بیآزادی معنوی به نوع خلقت انسان و ترک نییمطهری در تب(. 99الف: 4911

با  دیشمارد که انسان بایخاص انسان بر م های یژگیمعنوی را از و آزادی منظر نیکند و ازایم

 یموجود مرکب و دارای قوا و غرائز گوناگون کیانسان  شود. نائل به آن شیخواست و اراده خو

هست، انسان شهوت دارد، غضب دارد، حرص و طمع  رومندین است، در وجود انسان هزاران قوه

ن دارد. انسا یدرمقابل، عقل دارد، فطرت دارد، وجدان اخالقو  دارد یطلب و افزون یطلب دارد، جاه

آدم آزاد باشد و ممکن هم هست  کیخودش ممکن است  روح ازنظر معنا، ازنظر باطن و ازنظر

شهوت خودش  ریاست انسان بنده حرص خودش باشد، اس ممکنی عنی ؛آدم برده و بنده باشد کی

آزاد باشد.  نهایخودش باشد و ممکن است از همه ا یطلب افزون ریاس خشم خودش باشد، ریباشد، اس

(. 43الف: 4911شود )مطهری، گفته می« تقوا»و « تزکیه» نیزبان د دی همان است که درآزا نیا

 نوع آزادی در انسان نباشد، نینوع آزادی، آزادی معنوی است چنانکه اگر ا نیازمنظر مطهری برتر

 نجات انسان از خودی خود نهاستیاما آنچه مقدم بر ا. »انواع آزادی نائل نخواهد شد گریبه د انسان

 نکند، دایو از نفس اماره خود و از خود محدودش است و تا انسان از خود محدود خودش نجات پ

(. 31الف: 4911)مطهری، « کندینم داینجات پ گریهای دو اسارت انسان عتیهرگز از اسارت طب

 سازد،یرا معنادار م یانسان هاییآزاد گریکه د دارد که آزادی معنوی دیکأت )ره(مطهریهمچنین 

مکتب  انیکه م یتفاوت»گوید: او در این باره می شود.یحاصل نم یو اله ینید میجز در پرتو تعال

به بشر  یاجتماع آزادی بر اند تا عالوهآمده غمبرانیکه پ ستا نیهای بشری هست در ا و مکتب ایانب

آزادی  . تنهادارد ارزش گرید زیاز هر چ شتریو آزای معنوی است که ب  آزادی معنوی بدهند

آزادی،  بدونی بلکه آزادی معنوی هم مقدس است و آزادی اجتماع ،ستیمقدس ن یاجتماع

آزادی  خواهدیم درد امروز جامعه بشری که بشر امروز ستا نیو ا ستین یو عمل سریمعنوی م

را ندارد، چون  قدرتش تواند،ینم یعنی رود،یدنبال آزادی معنوی نم به یول ،کند نیرا تأم یاجتماع

« کرد نیتأم توانینمی های آسمانو کتاب مانیا ن،ید ا،ینبوت، انب قیآزادی معنوی را جز ازطر

 یهای معنوی و انساناز ارزش یکیکه  آزادی معنویرسد نظر می (. به43الف: 4911)مطهری، 

انسان  یردی و اجتماعاخالق ف ابعاد دارد، تمام دیکه با اصل توح یبه ارتباط تواند باتوجهیاست، م
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 کند. ریپذهیرا، توج

بودن آزادی معنوی برای نیل به کماالت  الزم"به ویژگی آزادی اجتماعی و معنوی از  * باتوجه

 عنوان مبانی تربیت اخالقی یاد نمود. توان بهمی "اخالقی در ابعاد فردی و اجتماعی

آید که دست می هاست  و زمانی بهمبنا، آزادی از اسارت نفس اماره مقدمه دیگر آزادی براین

متربی تن به عبودیت غیر )شیطان و نفس اماره( ندهد و هیچگاه برده و اسیر آنها نشود و در همه 

حال سعی کند که خود را از بند ظواغیت درون و بیرون برهاند. مبنای مذکور در تربیت اخالقی 

نماید که تخلق به ن فکر را در او ایجاد میکند و ایگذاری می بنای آزادسازی حقیقی متربی را پایه

هاست. بر مربیان است که همانند انبیای الهی اخالق بندگی عین رهایی از درون، امیال و وابستگی

 بزرگترین بنای برنامه خود را آزادی معنوی و تزکیه نفس قرار دهند. 

 تغییرپذیری

وی خویش را تغییر دهد؛ صفات و تواند خلق و خای آفریده شده است که میگونه انسان به

دست آورد و خود را از رذایل پاک و به فضایل آراسته سازد.  ملکاتی را که تا به حال نداشته، به

همین اثرپذیری و تغییرپذیری شناسی انسان هایبحثترین مهمیکی از ، )ره(ازنظر شهید مطهری

بیعت اولیه در وجودش به امانت نهاده هایی دارد که متناسب با شرایط طقابلیت آدمیانسان است. 

تواند آنها را رشد دهد و بپروراند. همچنین قابلیت ایجاد طبیعت ثانوی را  رو، می شده است. ازاین

تواند طبیعت هایی در خود و ایجاد عادت، مینیز در خود دارد که با ساخت و پرداخت ویژگی

 ءاگر ]قابلیت[ استعدادی در یک شی. »(414: 99، ج 4934)مطهری،  ثانوی را در خود پدید آورد

)مطهری،  «شود آن را پرورش دادنباشد، بدیهی است آن چیزی که نیست و وجود ندارد، نمی

تفاوت انسان با دیگر موجودات )فرشته و حیوانات( در این است که انسان . »(499: 99، ج 4934

اند و ه از عقل محض آفریده شدهدارای قابلیت و استعداد است. فرشتگان موجوداتی هستند ک

حیوانات، موجوداتی هستند که صرفاً جنبه خاکی دارند و از آنچه قرآن آن را روح خدایی معرفی 

اند. انسان، یگانه موجودی است که از هر نظر باید ساخته شود. حتی ازنظر ماهیت بهرهکند، بیمی

، ج 4934)مطهری،  «چیزشدن هست امکان همهدنیا نیامده است. برای انسان  هم ساخته و پرداخته به

ها یک موجود بالقوه است؛ یعنی در آغاز تولد فاقد  یها و خوانسان در ناحیه خصلت (.44: 99

های ویژه متولد خوی و خصلت است، برخالف حیوانات که هر کدام با یک سلسله خصلت

 .پذیر است خوپذیر و خصلتشوند. انسان چون فاقد هرگونه خوی و خصلتی است و ازطرفی  می
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بر ابعاد فطری  کند، یک سلسله ابعاد ثانوی عالوهها و خوهایی که تدریجاً پیدا میوسیله خصلت به

سازد. انسان، یگانه موجودی است که قانون خلقت، قلم ترسیم چهره او را به دست برای خویش می

، انسان آن چیزی است که بخواهد رو همین از. خواهد، ترسیم کند خودش داده است که هر طور می

 .(911: 9، ج 4934)مطهری،  «باشد

عنوان یکی دیگر از مبانی تربیت اخالقی قلمداد  تواند بهمی "اثرپذیری"به مطالب فوق  * باتوجه

 شود.

مبنا، یکی از مبانی سترگ تربیت اخالقی، تأثیرپذیری متربی است. این تأثیرپذیری  براین

متربی از شرایط و موقعیت های مختلف وراثتی، زیستی و  .وی دهد: الفتواند در سه شکل ر می

تواند ملکات، صفات و تأثیرپذیری ظاهر و باطن متربی از یکدیگر می .فرهنگی تأثیر پذیرد. ب

تأثیرپذیری متربی از عوامل ناپیدا مانند فرشتگان و شیطان  .خصایلی را در متربی ایجاد کند. ج

تواند بر متربی اثر بگذارد و تدریجاً او را به طابق این مبنا باید بپذیرد که میباشد. تربیت اخالقی م

اش هدایت کند. مبنای مذکور امید را در فرایند تربیت اخالقی تزریق کرده و سوی فطرت توحیدی

های مختلفی برای اثرگذاری بر هویت  کند که از فنون و روشاندرکاران توصیه می به دست

 بودن خود مداومت داشته باشند.    بهره برند و همواره در الگوی مطلوباخالقی متربی 

 طلبیکمال

جهت، گرایش به کمال در همه  همین جویی اوست. به های درونی انسان، کمالیکی از واقعیت

های مختلف زندگی افراد بشر وجود دارد. همین امر موجب تالش و جدیت آدمی در زمینه

جستجوی محبوب و معشوق خود بوده و از عمق دل خواستار آن است. شود. هر انسانی در  می

طلبی مشترکند؛ منتها بسیاری  طلبی در تمام افراد بشر وجود دارد و همگان در کمال بنابراین، کمال

دنبال کمال طلبی وهمی و خیالی  شوند و بهدر تشخیص کمال واقعی و حقیقی دچار خطا می

پندارند. شهید وت، علم، شهرت و... را کمال واقعی میروند و اموری چون قدرت، ثر می

انسان تنها موجودی است که خودش از خودش »گوید: درباره انسان کامل می )ره(مطهری

بودن خودش را ندارد و باید تحصیل بکند و  پذیر اسـت؛ این انسان است که انسان تفکیک

 ینیست. ...انسانیت یک امـری اسـت وراهای زیستی و بیولوژیکی مربوط به جنبه بودن هیچ انسان

در بدو آفرینش ازنظر جسمی  انسان(. ازنظر ایشان 444ـ  444: 4931)مطهری، « شناسـیزیسـت

 ادارد...؛ ام گوش دارد؛ زبان دارد؛ )مانند دیگر موجودات( فعلیت خـاص خـود را دارد؛ چشـم
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و توانمندی و دارای  استعداد تنها ندارد وگونه فعلیتی  ازنظر شخصیتی و انسانیت در بدو تولّد هیچ

ارادی و آگاهانه و همراه  حرکت هـا جـز بـاظرفیـت های عظیمی است که این استعدادها وظرفیت

سراغ هر موجودی بروید  شما رسد.فعلیت نمی اشباع نگردیده و به با مشقت و جهاد خود انسان

...؛ ولی این انسان است که نیست پـذیر انفکاکعنوان یک صفت  بینید، خودش برای خودش به می

که ما آنها را انسانیت  چیزهایی منهـای انسـانیت بـرای ایـنکـه آن ،ممکن است یک انسانی باشد

چیزهایی که مالک شخص  نه آن) دهددانیم، آن چیزهایی که به انسان شخصیت می انسان می

چون  ،شوددرست نمی انسان یساختمان مادیک سلسله چیزهایی که با  الًینها او( اانسان است

دهد، شخصیت می انسان است و ثانیاً آن چیزهایی که مالک انسانیت انسان است و به یغیرماد

به دست هیچ  ؛شود نمی ساخته به دست طبیعت ،دهد و مالک فضیلت انسانی انسان استفضیلت می

(. 14ـ  19: 4931)مطهری،  شودمی وفقط به دست خود انسان ساخته فقط ؛شودکس ساخته نمی

داند که به  یکمال و تمام را الزم م نیانسان کامل توجّه به تفاوت ب فیتعر ی)ره( برایمطهر دیشه

ما دو کلمه  ،یزبان عرب در :میکنیاشاره م ،کرده است انیدو ب نیاز آنچه در تفاوت ا یادهیگز

 کیدو کلمه است.  نیکه ضدّ ا یا و کلمه گرید کی نینه ع یول گر؛ید کیبه  کینزد میدار

کلمه تمام... و درمقابل  یگریکلمه کمال است و د یکی تر وجود ندارد...شیب یکلمه در کالم عرب

بحثمان را شروع  میتوانینم ،مینکن انیدو تا را ب نیشود ناقص. ... اگر فرق ایهر دو کلمه گفته م

 ،اصل وجودشان الزم هست یآنچه که براء همه یش کیشود که یگفته م یی. تمام، در جامیکن

خودش ناقص  تیّدر ماه نیاصالً ا د،یایوجود ن به زهایاز چ یاگر بعض یعنیوجود آمده باشد؛  به

است که  ییکمال، در جا یوجود آمده است... ؛ ول از او به یمین امده،یوجود ن خودش به نیاست. ا

تواند داشته باشد و از آن درجه باالتر یدرجه باالتر م کیء بعد از آن که تمام هست، باز یش کی

کمال اضافه  نیکمال نباشد، خودش هست. اگر ا نیتواند داشته باشد. اگر ا یدرجه باالتر هم م کی

و تمام را  کندیم انیب یرود باالتر. کمال را درجهت عمودیدرجه م کیء، یشود به آن ش

تمام شد و اگر درجهت  ندیگویم ،برسد تیبه نها یوقت یء درجهت افقیش یعنی ؛یدرجهت افق

عقل فالن شخص کامل شده، قبالً هم عقل  ندیگویکمال. م ندیگویحرکت کند، به آن م یعمود

 کیاست که  نیا شیکامل معنا نله انسائدرجه آمده است باال. ... مس کیداشت؛ امّا حاال عقلش 

تواند کامل یانسان تمام م یناتمام است...؛ ول یکه از نظر افق یدر مقابل انسان میانسان تمام دار

انسان وجود ندارد، آن  گریکه از آن باالتر د ی. زمانییتر باشد تا به آن حدّ نهاتر و کاملباشد. کامل
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 (.1ـ  3: 4931)مطهری،  انسان کامل مییگویرا م

دهد که مواردی مانند نشان میطلبی  در کمال )ره(شناسی شهید مطهری* بررسی نظریه انسان

توانند می "های انسانیبودن رشد کمال به رشد متعادل ارزش وابسته"، "بودن کمال اکتسابی"

 عنوان دیگر مبانی تربیت اخالقی درنظر گرفته شوند. به

جوست و در ژرفای روح او میل به کمال و دوربودن  الذکر، انسان ذاتاً کمال براساس مبانی فوق

آید. البته کمالی که دست نمی و عیب وجود دارد و این کمال جز با انجام افعال اختیاری بهاز نقص 

جوید متناسب با انسانیت و منزلت ویژه اوست و آن کمال مطلق و جاوید است و مصداق انسان می

 باشد. بنابراین، اگر در تربیت اخالقی، بر مبنایی به نام کمال نهاییجالله می آن حضرت حق جل

ای گونه قائل باشیم، باید کلیه عناصر را رنگی الهی بخشیم و زمینه را طوری آماده کنیم تا متربی به

 های انسانی به حرکت در مراحل کمال اقدام کند.متعادل و با درنظرداشتن ارزش

 
 

  )ره(شناسی شهید مطهری. مبانی تربیت اخالقی در نظریه انسان9شکل 

 گیرینتیجه
)ره( یمطهر دیشه سیشناانسان با هدف شناسایی مبانی تربیت اخالقی از نظریهپژوهش حاضر 

ها حاکی از آن بود که در نظریه شهید مطهری)ره( استنباطی انجام شد. یافته ـبه روش تحلیلی 
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طلب است. انسان دارای قدرت شناخت و معرفت  انسان، موجودی برخوردار از فطرت الهی و کمال

تواند واسطه داشتن قدرت تفکر، تعقل و شناخت، می باشد و بهی محدود میو دارای ظرفیت علم

باشد. انسان موجودی است که های ذاتی و خلیفه خدا در زمین حقایق را، دارای ویژگی

ضمیر بوده و نیز دارای کرامت که نسبت به موجودات دیگر به او تکریم و تفصیل بخشیده  روشن

هید، من واقعی انسان همان نفحه الهی است؛ که اگر چنین منی در شده است. دیگر اینکه ازنظر ش

های اخالقی با منافع انسانی همخوانی نداشتند. البته ایشان بر انسان وجود نداشت احساس

معناکه در تصور انسان باید هر دو جنبه جسمی و  بودن وجود آدمی هم تأکید داشتند، بدین مرکب

شدن در انسان نیز جزو نظریه ایشان بود. نظر  غییرپذیری و اصالحنفسی را درنظر گرفت. استعداد ت

دیگری که ایشان داشتند آزادی معنوی بود. ازمنظر شهید، برترین نوع آزادی، آزادی معنوی است. 

چنانچه اگر این نوع آزادی در انسان نباشد، انسان به دیگر انوع آزادی نائل نخواهد شد. دراصل 

سازد و های انسانی را معنادارتر میکه آزادی معنوی است که دیگر آزادیتأکید دارد  )ره(مطهری

های موجود در مطالعه حاضر در شود. گزارهاین نیز جز در پرتو تعالیم دینی و الهی حاصل نمی

طلبی با  بودن وجود انسان و کمال مندی، مرکببودن کرامت انسانی، فطرت مواردی همچون ذاتی

( 4939( و شهریاری و شرفی )4934ین ازجمله نجفی و همکاران )های پیشنتایج پژوهش

 هایی دارد.  مشابهت

توحید، فطرت، آزادی معنوی، "شناسی های اساسی انسانبرداشت دیگر آن است که مؤلفه

از دیدگاه شهید مطهری)ره( در آراء استاد بزگوار ایشان عالمه  "اراده انسانی و تغییرپذیری

اند. های نظری داشتهو ایشان در مواردی همچون آزادی معنوی، بسط طباطبائی مشهود بوده

بینی قرآنی، فلسفی و دینی او دارد و ریشه در جهان )ره(های موردتأکید شهید مطهری مؤلفه

های قبلی های ایشان قابل مالحظه است. نتایج پژوهشای متراکم در آثار کتبی و سخنرانیگونه به

همسو است. اما نوآوری پژوهش  "فطرت"و  "توحید"های  ( در مؤلفه4939خواه )ازجمله خالق

باید از خودِ محدود اساس، انسان می است. براین "آزادی معنوی"حاضر در رسیدن به مؤلفه 

اهلل قدم بردارد. در مؤلفه آزادی  خویش، نجات پیدا کند و با بالی گشوده در دریای قرب الی

های درون ذات یا صفات ی انسان از قیود، آفات و آسیبمعنوی، همان آزادی درونی و رهای

های نکوهیده طبیعی اوست و نیز گرایش به سوی صفات پسندیده فطری و بینش، گرایش و کشش

باشد. منظور محققان از آزادی معنوی ایجاد شرایطی است که متربی از مسیر فطری می
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ادشدن از هر چیزی که او را با و آز "خودسازی و خودرهایی"تا  "خودآگاهیـ  خودشناسی"

 دمساز و مأنوس کند.  "شدن زمینی"و  "سکون و وقوف"، "ماندن"، "بودن"

 شود:درادامه به برخی از پیشنهادهای کاربردی برآمده از متن پژوهش اشاره می

 ؛و جامعه عتیطب شتن،یدر رابطه با خو متربیان "یفطر تیپرورش ماه"ریزی برای برنامهـ 

فطرت خداشناسی، خداجویی و "و بازشناسی عوامل و موانع تربیت اخالقی ازطریق  ارزیابیـ 

 متربیان؛ "خداپرستی

ضمیری، تغییرپذیری،  روشن"های تربیت اخالقی ازطریق توجه به ساماندهی طرحـ 

 ؛"خودسازی

های تربیتی برای نیل متربیان به کماالت گذاریدر سیاست "آزادی معنوی"ضرورت توجه به ـ 

 اخالقی؛

 ؛"خودتربیتی در مقابل دیگرتربیتی"ترویج ـ 

 .متربیان "اراده و عاملیت"گران تربیت اخالقی بر  تصحیح نگرش و باورپذیری کنشـ 

 
 منابع 

 قرآن کریم.

، قم: پژوهشگاه های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانیمبانی پارادایمی روش(، 0931ایمان، محمدتقی )

 حوزه و دانشگاه. 

 ، ترجمه فاطمه زیباکالم، تهران: حفیظ.وپرورش اخالق درآمدی بر فلسفه اخالق و آموزش(، 0930بارو، رابین )

 ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.مبانی تربیت از دیدگاه قرآن(، 0931بهشتی، محمد )

 .09ـ  93(: 3)00، معرفت اهنامهممطهری)ره(، ازمنظر شهید  تربیتى ـشناسى دینى  انسان(، 0911حسینی، حسین )

، مجموعه مقاالت تربیت اخالقی از دیدگاه مطهری برمبنای رابطه اخالق و دین(، 0939خواه، علی )خالق

 همایش فلسفه تربیت دینی و تربیت اخالقی، کرمان: دانشگاه شهید باهنر.

 معارف.، قم: فلسفه علوم انسانی )بنیادهای نظری((، 0931خسروپناه، عبدالحسین )

 سمیپراگمات یگرا تینسب هی( و نظریمطهر یفطرت )مرتض هینظر یقینقد تطب(، 0911ی، منصور )خوئ خوش

نامه کارشناسی  ، پایانوتربیت در اصول تعلیم کیهر  یامدهایانسان و پ تی( در ماهیرورت چاردی)ر دیجد

 ارشد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.

 .911ـ  913(: 41)03، فصلنامه راهبرد، کیفیشناسی روش(، 0913دالور، علی )
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فصلنامه ، کرامت نفس تیبا محور یاسالم یاخالق تیترب یالگو(، 0939شهریاری، محمد و شرفی، محمدرضا )

 .11ـ  43(: 9) 3، وتربیت اسالمی پژوهش در مسائل تعلیم

 : زیتون سبز.، تهرانی)ره(مطهر دیشه دگاهیبه د یشده: نگاه شناخته ینسان موجودا(، 0911کرمی، خدابخش )

 ، تهران: صدرا.انسان کامل(، 0931مطهری، مرتضی )

 ، تهران: صدرا.1ـ  3ـ  11ـ  19، جلدهای مجموعه آثار(، 0934)مطهری، مرتضی 

 ، تهران: صدرا.فلسفه اخالق(، 0911)مطهری، مرتضی 

 صدرا.، تهران: وتربیت در اسالم تعلیم(، 0911)مطهری، مرتضی 

 ، تهران: صدرا.گفتارهای معنویالف(، 0911)مطهری، مرتضی 

 ، تهران: صدرا.های استاد شهید مطهرییادداشتب(، 0911)مطهری، مرتضی 

 ، تهران: صدرا.انسان کامل(، 0910)مطهری، مرتضی 

 کتیو بند یازمنظر استاد مطهر ینیاخالق د یخداشناخت یمبنا یقیتطب یبررس ،(0931فراز، محمدرضا ) یموسو

 .019ـ  043(: 0) 00 ،فصلنامه پژوهشنامه اخالق ،سیقد

 یو اجتماع یاخالق تیدر ترب یکرامت انسان گاهیجا(، 0934نجفی، محمد؛ رمضانی، فاطمه و یاوری، احسان )

 .09ـ  11(: 1) 01، ماهنامه معرفت ی)ره(،مطهر دیبر آراء شه هیباتک

 دیشه دگاهیاز د یاخالق تیترب یعناصر برنامه درس یقیتطب یبررس(، 0934نجفی، حسن و ملکی، حسن )

 .30ـ  001(: 0) 1، دوفصلنامه معرفت اخالقی، و روسو ی)ره(مطهر

 ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.شناسی در قرآنمبانی انسان(، 0931نصری، عبداهلل )

 

 
 


