
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 از منظر شهید مطهری روش های تعلیم و تربیت اسالمی

 اسماعیل احمدی
 پردیس دکتر شریعتی مازندران دانشجوی رشته ی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان

                                                                                                                                                                  سید محمدرضا رستگار

 پردیس دکتر شریعتی مازندران دانشگاه فرهنگیان دبیری ادبیاتدانشجوی رشته ی 

                                                                                                                                                                     هاتف خدادادی          

              پردیس دکتر شریعتی مازندران دانشجوی رشته ی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان

                                                          ذلیکانی                                                                                                                      کمیل 

 پردیس دکتر شریعتی مازندران دانشجوی رشته ی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان

 

 چکیده :

 کتابخانه تحلیل و تجزیه تحقیق روش.است مطهری شهید منظر از اسالمی تربیت و تعلیم های روش ، پژوهش اساسی هدف

 است شده پرداخته مفهوم پردازش به الکترونیکی غیر و الکترونیکی دیدگاههای و آرای به مراجعه با که است مروری و ای

 .کند بازگو را های شهید مطهری اموزه ان اساس بر که بپردازد تعلیم و تربیتروش های  بررسی به که است درصدد محقق

 خود الیق کمال به نیل و انسانی حیات ادامه برای آدمی. است انسان اجتماعی زندگی در ناپذیر اجتناب ضرورت یک تربیت

 .نماید همکاری آنان با اجتماعی های فعالیت در و باشد بشری جامعه عضو و بیامیزد دیگران با است ناگزیر

 

 کلیدواژه :

 مطهری ، تربیت معلم شهید اسالمی ،  تربیت و تعلیم ها ،  روش
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 :  مقدمه

 که انسان عالی استعدادهای ، هدف این به رسیدن برای. است آدمی شدن الهی تربیت، غایی و اساسی هدف اسالمی، تربیت در

 در که است مبحثی بلکه ایران و اسالم در تنها نه تربیت و تعلیم.یابد فعلیت و کند رشد باید است شده داده قرار او خلقت در

 مسلمانان خود نزد اسالمی تربیت و تعلیم متأسفانه.  هست نیز و بوده مطرح جهان های کشور اکثر در و فکری مکاتب تمام

 تربیتی نکات ، منطقی مطالبی پیگیری و تحقیق با دیگر کشورهای که کنند می یاد آن از زمانی تنها و  است مانده مهجور

 . سازند می مطرح خود تربیت و تعلیم اصول عنوان به را خاصّی

 معین هایی هدف با مشخص مکتبی اسالم مکتب و است ها انسان ساختن بحث ، تربیت و تعلیم( ره) مطهری شهید اندیشه در

 جامعه که هایی انسان داند، می اصلی محور را انسانی ، اسالمی تربیت و تعلیم زمینه در اهداف این به دستیابی برای که است

 ساختن برنامه و طرح بنابراین اجتماع اصالت هم و است محفوظ فرد اصالت هم ، اسالم در آنجاکه از و سازند می را انسانی

 اولویت در است اسالمی تربیت و تعلیم مهم اهداف از یکی نیز و است اجتماع ساختن برای ابزاری و مقدمه که آنجا از افراد

 نشان ما رابه امر این صحیح راههای اسالم و کنند پیدا پرورش هم و ببینند آموزش باید هم اسالمی جامعه در افراد. قراردارد

 .باشند می ما به آن نمایاننده و کننده ثابت اسالم علمای عقاید و افکار بررسی چنانچه است داده

 معتقد اسالم تربیتی مکتب از الهام با دارد هاییدیدگاه نیز انسان تربیت خصوص در که مطهری مرتضی شهید عالمه

 توانمی قواعدی و اصول ایشان آثار مطالعه با.« است آنها درآوردن فعلیت به و درونی استعدادهای پرورش تربیت،:»است

 .سازدمی ممکن را اسالمی تربیت اهداف به رسیدن آنها رعایت که کرد استنباط

 دگی نامه شهید مطهری آشنا شویم :قبل از هر چیز بهتر است با زن

 علمیه حوزه به نوجوانی در و شد متولد مشهد نزدیکی در فریمان قریه در وی.است اسالمی اندیشه عالم برجستگان از مطهری

 و کرد می وارد فشار علمیه های حوزه بر شاه رضا که بود زمانی دوران این.رفت قم علمیه حوزه به سال چند از پس و شهر این

 محضر در و قم در سال 51 مدت مطهری.گذشت می قم علمیه حوزه مؤسس حائری الکریم عبد شیخ حاج فوت از اندکی تنها

 .گذرانید اسالم جهان عالیقدر فیلسوف طباطبایی حسین محمد سید همچنین و خمینی امام بروجردی، چون بزرگانی

 در دانشگاه استاد عنوان به بعد سال سه و شد مشغول تحقیق به مروی مدرسه در و آمد تهران به 5335 سال به مطهری

 در وی.شد آغاز 5331 خرداد 51 قیام با جدی بطور مطهری سیاسی فعالیتهای.بکارکرد آغاز اسالمی معارف و الهیات دانشکده

 اعضاء دیگر با مشکالتی بروز از پس و گرفت عهده بر مهمی نقش ارشاد حسینیه تاسیس در دیگر جمعی اتفاق به 5331 سال

 از اسالمی نهضت رسیدن ثمر به شرایط در مطهری.داد ادامه خود فعالیتهای به تهران ارک و جاوید مسجد الجواد، مسجد در

 وی.گشت مسئولیتهایی دار عهده انقالب شورای تشکیل در ایشان سوی از و بود خمینی امام اصلی مشاورین و معتمدین

 از فرد تنها مطهری. شد ترور داشتند، روحانی ضد افراطی گرایشات که فرقان تروریستی گروه سوی از 5311 سال در سرانجام

 .گردید روبرو انجامی چنین با که است فصل این در مطرح افراد جمع
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 ضرورت پژوهش :

 رداختهپ از منظر شهید مطهری روش های تعلیم و تربیت اسالمی یعنی تربیت و تعلیم مهم عناصر از یکی به حاضر پژوهش

 .کند بررسی ویژه طور به را این نظر جایگاه تا است

 پیشنیه ی پژوهش :

 ( به نکات زیر اشاره داشتند : مبانی تعلیم و تربیت ( ، در مقاله ای خود  با عنوان ) 5331مریم شکریان)

 اسالمی معاصر بزرگ متکلمان و مفسران از تن دو نظریات تا است شده سعی مقاله دراین تربیت و تعلیم ی فلسفه به توجه با

 گیرد می قرار بحث مورد اسالمی درفلسفه رئالیسم عنوان تحت( ره)  مطهری شهید استاد و طباطبایی عالمه مرحوم یعنی

 همه که گفت توان می تقریباً ،بلکه هستند رئالیست اسالمی بزرگ فیلسوف دو این تنها نه که کرد توجه باید نکته این به(5.)

 کند می تاثیر درذهن حواس ازطریق بعضی که دارند وجود ازما مستقل اشیاء معتقدند و هستند نیزرئالیست مسلمان فیلسوفان

 نیزحقایقی مادی غیرازجهان معتقدند براین عالوه شود می شناخته عقل توسط هم بعضی و شود می نائل آنها درک به ذهن و

 که است تعالی حق وجود باالتر ازهمه و واالتراست بیشترو بلکه نیست کمترازمادیات ازواقعیت آنها ی بهره که دارد وجود

)  علمی حکمت ازنوع تربیت و تعلیم اسالمی رئالیسم درمکتب چون. است داری هرواقعی بخش نبودن،واقعیت مادی درعین

 به( شناسی شناخت و شناسی ،ارزش شناسی شناسی،خدا شناسی،هستی شناسی،انسان جهان) فلسفی مقوالت و(  ایدئولوژی

 ارتباط یک ارتباط این و است دیدگاه دراین تربیتی مسائل اسالمی،اساس رئالیسم نظری حکمت یا بینی دیگرجهان عبارت

 تعلیم خاص نظام یک عنوان به را آن داشته تاثیربسزایی آن تربیتی نظام هماهنگی و برانسجام تواند می که است منطقی

 نظری مسائل و مقوالت) نظری برحکمت است... و حقوق تربیت و تعلیم اخالق شامل که عملی حکمت یعنی کند مطرح تربیت

 رئالیسم تربیت و تعلیم مبانی مقدمه این به توجه با. شد خواهد اشاره ارتباط این چگونگی به بعداً. است مبتنی( فلسفی و

 : کرد زیرتعریف طورکلی به توان می را اسالمی

 پیش و مقبوالت کلی نگرشهای) دانش او،شناخت وجود ابعاد انسان خدا، هستی، ی درباره اسالمی رئالیسم کلی های دیدگاه

 . دهد می تشکیل را تربیت و تعلیم اساس و پایه که است( هستی جهان به نسبت ها فرض

 به ،نسبت اسالمی رئالیسم های ،دیدگاه تربیت و تعلیم مبانی گفت توان می کنیم بیان را تری خالصه تعریف اگربخواهیم

 است(  اهلل الی قرب) نهایی مقصد سوی به او حرکت کیفیت و نهایی کمال ازآفرینش ،هدف وجودی ابعاد و انسان،حقیقت

 هدف پژوهش:

 مطهری است. شهید منظر از اسالمی تربیت و تعلیم های هدف اساسی پژوهش ، روش

 سوال پژوهش :

 چیست؟ تربیت .اصوال5
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 پذیرند؟ تربیت نیز دیگر اشیای یا و دیگر موجودات است؟ یا انسان مخصوص فقط تربیت .آیا1

 روش پژوهش :

 به الکترونیکی غیر و الکترونیکی دیدگاههای و آرای به مراجعه با که است مروری و ای کتابخانه تحلیل و تجزیه تحقیق روش

 اموزه ان اساس بر که بپردازد روش های تعلیم و تربیت بررسی به که است درصدد محقق است شده پرداخته مفهوم پردازش

 .کند بازگو را های شهید مطهری

 یافته های پژوهش 

 شهید مطهری در یک نگاه کلی شامل نکات زیر است : اندیشه

 صدد در بیشتر بلکه ندارد، وی فقهی یا فلسفی وجوه با مغایرتی«  کالمی» وجه این.بود«  متکلم» یک چیز هر از بیش مطهری

 پیوند به دینی اندیشه و معرفت احیاء راستای در مطهری.است مطهری اعتقادی - اجتماعی های اندیشه محور کردن برجسته

 سعی و داشت مراوده دانشگاهی روشنفکران با که بود برجسته روحانیون معدود جمله از وی.داشت خاص توجه دانشگاه و حوزه

 خود عمل با هم و کند پیدا بیشتری آشنایی غرب از برخاسته های اندیشه جمله از اندیشه عالم با هم طریق این از کرد می

 و جوان نسل به که خواست می او.است داده قرار خود اندیشه و پیام مخاطب را نیروها و اقشار از یک کدام دهد نشان

 برداشتهای از روحانیون و ها حوزه برای خود نوبه به دیگر، سوی از و چیست اسالم و دین جوهر و ماهیت که بگوید دانشگاهی

 .باشد داشته حدیث و حرف اجتماعی - انسانی علوم در رایج های آموزه و علمی

 به پاسخگویی صدد در تنها مطهری.باشد می وی گرایی اصالح آن و دارد هم دیگری بارز خصلت یک مطهری بودن کالمی

 را مسلمانان باوری یا رفتاری قالبهای کوشید می جد به بلکه نبود، شود خوانده اسالم به حمالت بود ممکن که آنچه و ها شبهه

 بی یا علمی آوردهای دست نفی به که نبود ای گونه از گرایی اصالح این که افزود توان می همچنین.دهد قرار نقادی مورد هم

 متمایل مطهری که کرد مراد اینگونه عبارت، این از نباید البته.شود منجر انسانی - اجتماعی های آموزه یکسره نفی و توجهی

  از را وی و کرد معکوس استدالل توان می حتی.بود معاصر معرفتی و اعتقادی دریچه از دین قرائت کم دست یا التقاط به

 

 شود، گرفته دین اصل جای بود ممکن که رفتاری و باوری وقالبهای کالم مورد در بسیار حساسیت که دانست کسانی مهمترین

 می یاری دینی معرفت غنای به اعتقادی - کالمی چالشهای یا ها آموزه و علوم از گیری بهره وی نظر به.داد می نشان خود از

 علوم و ها آموزه این با هماهنگ شود، می خوانده دین اعتقادی هسته و معرفت آنچه که دارد وجود هم خطر این ولی رسانند،

 .بود توام حساسیتهای چنین با مطهری کالمی گرایی اصالح.گردد
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 تربیت و تعلیم ضرورت و اهمیت

 طبقاتی نظام دگرگونی اثر بر توجه این و است پرورش و آموزش به عمــومی گرایش حاضر قرن مشخص های پدیده از یکی

 و ندارد اختصاص معیّنی طبقه به رشد امکانات که اند برده پی واقعیت این به مردم کنونی دنیای در.  است شده ناشی جامعه

 أمینت خودشان برای داشت تعلّق جامعه از خاصی طبقه به گذشته های زمان در که را آنچه توانند می تعلّم و تعلیم راه از

 کسب در را تخصّص عموماً و است بیشتر رفاه و بهتر زندگی تأمین مؤثر وسایل از تخصص و مهارت امروز جامعه در. کنند

 .کنند می جستجو دانشگاهی تحصیالت

 امور از و دهند می قرار خود برنامه های اولویت صدر در را آن قائلند؛ بسزائی اهمّیت تربیت و تعلیم برای امروز متمدن ملل

 چه هر که معنی بدین دارد مستقیم نسبت تربیت و تعلیم با جامعه هر عظمت و رفاه.  آورند می حساب به حیاتی و زیربنائی

 رها خود حال به مردم که بناباشد اگر و حکمفرماست جامعه آن بر بیشتری سعادت باشد باالتر مردم پرورش و آموزش سطح

 و هرج که آید می در ناهماهنگی و ناموزون صورت به اجتماع ، برود خود های هوس و ها خواسته دنبال به کسی هر و شوند

 .بود خواهد حاکم آن بر بندوباری بی و مرج

 ، داشت عرضه انسان بر قبل قرن چهارده از متجاوز را بشر سعادت و کمال برنامة آخرین که اسالم پیامبر ، اسالم دین در اما و

 و علم فراگیری به را مردم ، بودند بهره بی تربیت و تعلیم از کلّی به و کرده گم را خود راه جهل تاریکی در مردم که هنگامی

 .دانست واجب مسلمان هر رابر دانش فراگیری و فراخواند نیکو آداب و فضائل کسب و دانش

 بر پیوسته ، داده ادامه خود تکاملی سیر به زندگی لحظات تمام در باید انسان که آید می بر اسالمی روایات تمامی از نیز و

 .باشد خود تکامل و اصالح صدد در و بیافزاید خود کماالت

 بر سعی نیز حاضر پژوهش در و نیست پوشیده کس هیچ بر تربیت و تعلیم به پرداختن و فراگیری اهمیت و ضرورت بنابراین

 راههای و نموده بررسی ،( ره)مطهری شهید ، اسالمی علمای از یکی دید از را تربیت و تعلیم های ویژگی و ابعاد تا شده این

 باشیم موفق امر این در خداوند بر توکل با که باشد. نماییم معرفی را آن به دستیابی

. بشناسد را تربیت جهت تواندمی انسان تفاوت، همین به توجه با. دارد فرق صنعت با تربیت: » دارد عقیده گرانقدر استاد

 آنها قوای و اشیا میان دهند؛می قرار آراستن و پیراستن نوعی تحت را اشیا یا شیء، اینکه معنی به است «ساختن» صنعت،

 از مصنوعی شودمی شیء این گاه آن و گیردمی صورت انسان مطلوب جهت در وصلهایی و قطع. کنندمی برقرار ارتباط

  معروف قول به یا دهیممی شکل را آن سازیم،می دیگری زیور یک یا انگشتر حلقه یک گل از که کنید فرض. انسان مصنوعهای

 

 یعنی است؛ دادن پرورش تربیت، ولی ما برای مصنوع یک شودمی و دهیممی آن به مخصوصی وضع کنیم؛می پرداخت

 جاندارها مورد در فقط تربیت لهذا و پروردن و آوردندر فعلیت به است موجود شیء یک در بالقوه که را درونی استعدادهای

 (.11-13: 5333مطهری،) است صادق انسان و حیوان و گیاه یعنی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 رفتارهای و بگیرد شکل کامل طور به او دروجود دینی شاکله که است الهی مقرب انسان پرورش اسالمی، تربیت غایی هدف

 به او که آفرید این برای را انسان خداوند که یافت توانمی نکته همین در نیز را بشر خلقت فلسفه. سربزند او از دارریشه دینی

 خاصی جایگاه و اهمیت اسالمی تربیت غایی، هدف این به علم با. برسد مقصود منزل سر به و یابد کمال صحیح، تربیت وسیله

 آدمی فطری استعدادهای ظهور و بروز برای را زمینه که شودمی اطالق مناسبی وضعیت ایجاد به اسالمی تربیت. کندمی پیدا

 آن شود،می فراهم استعدادها یافتن فعلیت برای امکان و فرصت زمان هر. سازدمی تریافتهکمال و تربالنده را او و کندمی فراهم

 مقدس امور. گفت نامقدس و مقدس امور از سخن اسالمی تفکر در توانمی دلیل همین به. کندمی پیدا ارزش و قداست زمان

 و نامطلوب را آنها خداوند که است اموری نامقدس امور. شودمی انسان رشد موجب و متعال خداوند به منسوب که است اموری

 به و کند پیدا واقعی رشد انسان هرقدر رویکرد، این با. است بازداشته آنها اجرای از را آدمیان و کرده معرفی آدمی حال به مضر

 تربیت. خرید جان به را قواعدی و کرد مراعات را آدابی باید حریم این به ورود برای. کندمی پیدا حریم شود، نزدیک خداوند

. شودمی تبدیل مقدسی علم به و کندمی پیدا واالیی اهمیت و ارزش انسان، الهی فطرت با ارتباطش دلیل به نیز اسالمی

 اساس براین. کندمی پیدا قداست اسالم به انتساب دلیل به اسالمی تربیت است ارزش با ایمقوله کلی مفهوم در تربیت هرچند

 .دارد نیاز ویژه قواعد و اصول به اسالمی تربیت عرصة به ورود

 کرده رامطرح مسائلی اسالمی، تربیت و تعلیم اصول خصوص در اسالمی اندیشمندی عنوان به مطهری عالمه شهید، متفکر

 و تعلیم عرصة کاوشگران به و آورد وجود به اسالمی تربیت در را مشخصی فکری فضای تواندمی آنها ارائه و بررسی که است

 .رساند یاری تربیت

 کودکی دورة تربیت به تأکید اصل-5

. داد ترجیح آن بر را چیزی نباید که ایگونه به است هستی عالم در چیز ارزشمندترین اسالمی تربیت در انسان الهی فطرت

 و خورده دست فطرت که زمانی. شود اقدام آن اصالح به نسبت صریحاً باید باشد، فطرت قوانین خالف کرداری یا گفتار اگر

. کرد فراهم رشد بعدی مراحل برای را زمینه و اقدام، آن دهی شکل و تربیت به نسبت باید کودکی دوران یعنی است الهی

 تا آید عمل به الزم آبیاری ایمرحله هر در و شود مراقبت آن از رویش ابتدای همان از باید که دارد شباهت درختی به فطرت

 با. کرد محسوب درخت این هایمیوه توانرامی الهی و انسانی رفتارهای. شود تبدیل طراوت با و تنومند درختی به بتدریج

 تأکید کودکی دوران از اخالقی نیک صفات تحکیم و تثبیت به تربیت و تعلیم دانشمندان مهم، بسیار فرایند این به توجه

 .اندداشته فراوان

 در قدیم علمای: »فرمایدمی آدمی در اخالقی فضایل تحکیم خصوص در قدیم تربیت علمای نظر به اشاره ضمن مطهری شهید

  حتی و باشد شده ملکه انسان برای پرهیزکاری و تقوا یعنی است؛ پرهیزکاری و تقوا ملکه عدالت: گفتندمی عدالت تعریف

 

 راستگو قدر آن مثالً نشود؛ صادر او از اخالق آن ضد هم خواب عالم در که است فاضله اخالق دارای وقت آن انسان گفتندمی

 صورت کودکی سنین در تربیت که شودمی زیادی اهتمام که است اساس براین. نگوید دروغ هم خواب عالم در حتی که باشد
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 دارد را گچ مثل انعقادی قابل و شل ماده حکم ابتدا در انسان روحیه. است عادت تشکیل فن تربیت شودمی گفته اصالً. گیرد

 همان به بریزیم قالبی هر در را آن است شل ماده این وقتی. شودمی سفت بعد و است شل ریزند،می آب در را آن که ابتدا که

 سرد که همین بریزیم که قالبی هر در. خروس یا و خوک صورت به یا درآورد انسان صورت به را آن توانمی آیدمیدر شکل

 ماده همان مانند و دارد انعطافی قابل حالت کودکی، زمان در انسان روح گویندمی. شودمی سفت و گیردمی را شکل همان شد

 البته. الحجر فی کالنقش الصغر فی العلم: اندگفته اینکه. شودمی کمتر آن انعطاف قابلیت شود بزرگتر انسان هرچه. است شل

 بچه و دبستانی بچه از است کودکستان در که ایبچه. دهندمی اهمیت بیشتر کودکی دوران تربیت به هم امروز دانشمندان

 سالگی پنجاه سن در انسان. است بیشتر پذیرشش جنبه دانشگاه، جوان از دبیرستان نوجوان و دبیرستان نوجوان از دبستانی

 در است ممکن و است بازگشت و توبه قابل و تغییر قابل موجود یک انسان. کرد نباید مبالغه البته. شودمی منعقد شخصیتش

 گرددمی دشوار آنها برگرداندن و شودمی ملکه کمکم روحی حاالت که نیست شک ولی دهد تغییر را خود هم صدسالگی سن

 (.33-31 ص: 5333 ،مطهری)

 خواهیهدایت اصل-1

 تربیت، چون. کند تلقی شده تمام را خود مسؤولیت و شود ملول متربی تربیت از نباید ایبهانه هیچ به اسالمی تربیت در مربی

 طالب خداوند باز کند گم راه بنده قدر هر. دارد نظر تحت وضعیتی هر در را خود بنده متعال خداوند. است خدایی کاری

 مطلق صفت همین از نسبی طور به باشند گرفته اساسی تأثیر اسالم مکتب از که معلمانی و مربیان. اوست تربیت و هدایت

 را کار واین بردمی لذت متربی روان و روح بر تأثیرگذاری و ساختن برای تالش از اسالمی مربی. باشند شده مندبهره باید الهی

 این. است گرفته قرار تأکید و توجه مورد اسالمی تربیت ویژگی این نیز مطهری شهید فکری نظام در. کندمی تلقی عبادت

 زندگی اسالم لوای زیر که کسانی و اسالم به ما تعصب که است معتقد برده، فراوان هایبهره ناب اسالم از که اسالمی متفکر

 طلب متعال ازخداوند را آنها هدایت و باشیم بدخواه نیستند اسالم لوای زیر که آنهایی علیه که باشد حدی در نباید کنندمی

 .نکنیم

 به آنها به باید آیند،درمی دیگران راه سر در خار صورت به این از گذشته و شوندنمی هدایت( اسالم ضد افراد) اینها که وقتی»

 که نکند خدا بگوید مثالً و باشد نباید هم ابوجهل بدخواه انسان، حتی. بود بدخواهشان نباید ولی کرد نگاه مانع یک چشم

 معاویه بن یزید. نکند پیدا حق به راه وقت یک هاابوجهل مانند که کنیم آرزو نباید. برسد شهادت به و شود مسلمان ابوجهل

 قبول بله فرمایدمی حضرت نه، یا است قبول من توبه کنم توبه اگر من آیا که کندمی سوأل( ع) العابدینزین از که وقتی هم

 برود، جهنم به تا نیابد پیدا توجه توفیق باشدمی پدرش قاتل یزید چون که کند آرزو که نیست یزید بدخواه هم او یعنی است؛

 (.113: 5333 مطهری،) «خواهدمی خیر هم او برای بلکه

 دفع و جذب اصل-3

. شود رو به رو یکسان طور به موقعیتها همه با و انسانها همه با تواندنمی. است خواهحقیقت و عاطفی متفکر، موجودی انسان

 .است افتاده دور خود انسانی گوهر از کند برخورد جور یک اوضاع همه با اگر
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 یک دفع و جذب قانون. است هستی قاعده یک اعتبار یک به و است هستی بر حاکم قوانین و اصول از یکی دفع و جذب اصل»

 از ایذره هیچ که است مسلم بشر، امروز علمی جوامع نظر از. کندمی حکومت آفرینش نظام سرتاسر بر که است عمومی قانون

 تا عالم اجرام و اجسام بزرگترین از. آنند محکوم همه و نبوده خارج عمومی جاذبه حکومت دائره از هستی جهان ذرات

 مطهری،) «باشندمی آن تأثیر تحت نحوی به هم و هستند جاذبه نیروی نام به مرموز نیروی این دارای آن ذرات کوچکترین

5333 :53.) 

 و جذب این. است انسانی دفع و جذب از مظاهری همه هاتوزیکینه و هادشمنی یا و رفاقتها و هادوستی از ایعمده قسمت

 .است شده ریزیپی منافرت و ضدیت یا و سنخیت براساس دفعها

 رمزش و دارد رمزی این. شوند رفیق و دوست یکدیگر با خواهدمی دلشان و کنندمی جذب را یکدیگر انسان نفر دو گاهی»

 نخواهند یکدیگر با دوستی به متمایل و کنندنمی جذب را همدیگر نباشد مشابهتی بینشان در تا است نفر دو این سنخیت

 (.53: 5333 مطهری،) «شد

 معنویت با تربیت پیوند اصل-3

 به را فعالیتها جهت نیایش، و دعا طریق از باید تربیتی عناصر و اجزا همه در. دارد وجود ذاتی رابطه معنویت و تربیت بین

 برخی اگر که است قوی معنویت و تربیت ارتباط این قدری به. یابد تحقق تربیتی هدفهای تا کنیم معطوف خداوند سوی

 خواهد حرکت الهی معنویت سوی به انسان آن نهایتاً باشد کسی وجود در هست هم اسالم دین قبول مورد که انسان ارزشهای

 .کرد

 به باید واقعاً کند تربیت را افرادی خواهدمی یا و هست اسالمی تربیت به فرزندانش و خودش تربیت به مندعالقه انسان اگر»

 بر زیادی تأثیر است اصیل حس یک پرورش اینکه از نظر قطع ،عبادت مساله اصالً و بدهد اهمیت عبادت و دعا نیایش، مسأله

 (.335: 5333 مطهری،) «دارد آن نواحی سایر

 دوستی انسانیت اصل-1

 انسان از بیش را انسانیت انسان، به احترام ضمن اسالمی تفکر دوست؟ انسانیت یا باشیم باید دوست انسان تربیت، و تعلیم در

 چرا. است شده نهادینه او وجود در که است ارزشهایی دلیل به شودمی تلقی ارزشمند انسانی اگر. شماردمی ارزشمند و محترم

  و الهی فرهنگ با آنان چون شود؟می یاد احترام و تقدس حس با( ع) اطهار ائمه و انبیا از آنها رأس در و صالح انسانهای از

 

 در. دارند بیشتری ارزش اندکرده دفاع انسانی ارزشهای از که آنانی نیز غیرمسلمانان بین در حتی. کنندمی زندگی انسان

 :است گرفته قرار بررسی مورد مناسب مثالهای ذکر با و کافی تحلیل با موضوع این مطهری شهید اندیشه
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 یعنی باشیم؛ داشته دوست را انسان و است مشترک افراد این همه در که خاص هیکل این یعنی «انسان»گوییممی وقت یک»

 او شناسیزیست که آن شناسی،زیست انسان انسان، از منظور خالصه و باشیم داشته دوست هست آدم نسل از که را هرکسی

 خاطر به انسانی ارزشهای خاطر به انسان یعنی است؛ انسان هو بما انسان مقصود نه یا است؟ این مقصود آیا. داندمی انسان را

 آب از نوع دو گذاریم،می همدیگر کنار را لومومبا و چمبه وقتی که اینجاست. دوستی انسانیت یعنی دوستیانسان و انسانیت

 با درست انسان یک آیددرمی آب از انسان یک این است ممکن یعنی دیگر؛ چیز آن آید،درمی آب از چیز یک این آیند؛درمی

 باشد، ترپایین درجه چند هم حیوان از قرآن تعبیر به و نباشد هم حیوان بلکه نباشد انسان یک تنها نه آن و انسانی ارزشهای

 «داشت دوست باید را انسانیت دیگر عبارت به و هیکلش همین خاطر به نه انسانیت خاطر به داشت دوست باید را انسان

 (.313: 5333 مطهری،)

 عقل و علم تناسب و تالزم اصل -1

 محتاج عقل به توسعه و رشد برای علم و دارد نیاز علم به اندیشیدن برای عقل. باشد توأم باید و دارد نیاز یکدیگر به علم و عقل

 آدمی برای حالت دو در معموالً. دهیم قرار او اختیار در اطالعاتی که کنیم وادار تفکر به را فراگیر توانیممی زمانی ما. است

 حالتی دوم و بداند را مطالب همه چیز یک درباره انسان که حالتی یکی: افتدنمی کار به عقل نتیجه در و شودنمی طرح سوأل

 .است آموزیعلم تعقل، شرط بنابراین. نداند چیز هیچ که

 قهراً که است کم خامش ماده یا ندارد خام ماده که است ایکارخانه مثل باشد، ضعیف اطالعاتش ولی کند تفکر انسان اگر»

 زیاد خام ماده کارخانه اگر. برسد خام ماده اینکه به دارد بستگی محصول. بود خواهد کم محصولش یا بکند کار تواندنمی

 .«داشت نخواهد محصولی و است فلج باز نکند کار ولی باشد داشته

 کردیم عرض. باشد توأم باید علم و عقل العلم، مع العقل انَّ بینَ ثُم ّ هشام یا: فرمایدمی روایتی در( ع) کاظم موسی امام حضرت

 استناد حضرت گاه آن. است تحلیل و تجزیه و استنتاج و تفکر عقل،. است خام مواد تحصیل منزله به است فراگیری علم

 جز و زنیممی مردم برای را مثلها این( 33/ عنکبوت) العالمون اال یعقلها ما و للناس نضربها االمثال تلک و: آیه به کنندمی

 (.31: 5333 مطهری،) «است شده توأم هم با چگونه علم و عقل ببینید. یابنددرنمی را آنها دانایان

 کارخانه دیگر عبارت به باشد؛ داشته وجود نیز تناسب باید تالزم بر عالوه. نیست کافی ولی است الزم عقل و علم بودن همراه

 وجه. گرفت نظر در توانمی تناسب این برای وجه دو. باشد داشته تناسب عقل ماهیت با باید. کندنمی کار خام ماده هر با عقل

 رشد باعث تواننمی آن به توجه بدون و دارد را خود خاص توان عقل رشد از مرحله هر. است عقل قوه جهت از تناسب اول

. است شده داده قرار انسان وجود در شدن هدایت برای و است نور عقل. است عقل و علم ماهیت جهت از دوم وجه. شد عقالنی

  است؛ ضروری انسان کمال و رشد برای آن دانستن که باشد اموری درباره معلومات و هادانستنی یعنی باشد؛ نور باید هم علم
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 کاری یا و است شده تعیین گناه و ناصواب کار اجرای قصد به که بشود روشی یا قاعده یک دانستن به معطوف عقل اگر مثالً

 گفت توانمی حالت این در. شودمی نیز وقت اتالف موجب آن اجرای بلکه ندارد تفاوتی تنها نه ندادن انجام یا دادن انجام که

 .ندارد تناسب عقل با علم که

 با باطنی نیروی آن با باید گیردمی بیرون از را آنچه انسان یعنی نیست؛ کافی نشود ضمیمه مطبوع علم به اگر مسموع علم»

 ...«درآید آب از چیزی یک تا بسازد خود تحلیل و تجزیه نیروی آن با و خمیرمایه آن

 مثل باشیم داشته قوی عقل ما اگر مثالً کند؛ تحلیل و تجزیه عقل بعد و کند فراهم را خام مواد باشد، عالم انسان باید اول

. فهمدمی چه من عقل ندارم اطالعاتی تاریخ از که من ولی است خوبی بسیار عبرت «تاریخ» که بگوید هم قرآن و سینا،بوعلی

 از که من ولی باشد عقل ترینعالی هم من عقل هست، خدا هاینشانه و الهی آیات تکوین، عالم این تمام در بگویند ما به یا

 علم با باید. کنم کشف چگونه را الهی آیات و فهمممی را چیزی چه خودم عقل با اطالعمبی ساختمان این در رفته کار به مواد

 (.113: 5333مطهری،) «نمایم درک عقلم با و کنم کشف را آنها

 اراده از گیریبهره اصل -3

 حرکت و یافتن متعال، خداوند دلیل همین به. دهدمی انجام اختیار با را خود امور که است اراده با و مختار موجودی انسان

. بجوشد باید درون از بلکه پذیردنمی انجام اجبار و اکراه با الهی هدایت. است گذاشته افراد خود برعهده را راست راه کردن

 به را شما خداوند ایدآورده ایمان که آنانی» انفسکم علیکم امنوا الذین ایها یا. اندکرده تأیید را معنا این متعدد روایات و آیات

 در را خودشان که خواهدمی انسانها خود از نهایت در است فرستاده کتاب و پیامبر بشر، برای که خدایی. «است سپرده خودتان

 واقع مؤثر پیامها آن نخواهد فرد خود تا ولی شودمی دریافت خداوند جانب از الهی پیام. کنند هدایت و مدیریت حق، مسیر

 .شودنمی

 آنها که بکنیم ساماندهی طوری را وضع باید. دارند اختیار و اراده فراگیران. کرد پیروی باید قاعده این از هم تربیت و تعلیم در

 به آدمها رفتاری مشکالت از خیلی. کنند حرکت انسانی صفات و اخالقی فضایل کسب سوی به قبلی انگیزه با و خود اراده با

 ما خود به کوتاهی مدت از پس آنان کنیم تحمیل افراد به درون اقناع بدون را رفتاری اگر. شودمی مربوط مربیان افراطهای

 .شودنمی تبدیل دارریشه و قوی دینی رفتار به هرگز و داد خواهند پس

 عقل خود ولی است عقال اجرایی قوة اراده، گویندمی. جاست همین در شوندمی متمسک آن به مذهبیون که مسائلی از یکی»

 کردن روشن آیا اما کند،می روشن را انسان که نیست دیگری چیز روشنایی جز عقل است؟ ساخته کاری چه عقل از و چیست

 از و رودمی خواهدمی آنچه دنبال انسان طرف؟ آن از یا برو طرف این از نشد روشن اطرافت که حاال که دهدمی جهت انسان به

 انسان اینکه در البته باشد؟ داشته مطلوبی چه که است این مشکل. خودش مطلوب به رسیدن برای کندمی استفاده عقل چراغ

 گم را خودش مطلوب کند، حرکت تاریکی در اگر انسان. نیست بحثی کند روشن( را او راه) اینکه برای عقل چراغ به دارد نیاز

  اکتسابی عقل دیگر عبارت به و مکمل واقع در که علم، و عقل که است این در سخن ولی. نیست بحثی عقل به نیاز در. کندمی
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 از برسد مقصد فالن به بخواهد اگر که فهمدمی کند،می چه فهمدمی انسان کند،می روشن را محیط است، روشنایی است،

 اراده که است کافی دانستن و فهمیدن آیا ولی مقصد این برای است وسیله آن و مقصد آن برای استوسیله این برود باید اینجا

 و رودمی خودش منافع دنبال که است اینطور ذاته حد فی انسان اینکه برای چرا؟ نه، بکند؟ حکومت او تمایالت بر انسان

 (.311: 5333 مطهری،) «کندمی اقتضا منافعش که بکند حکومت میلهایش بر است ممکن که اندازه آن تا اشاراده

 ویژگی معلم تراز اول جمهوری اسالمی ایران :

از امروز در  .دین فطری با روحیه انقالبی است معلم در جمهوری اسالمی تراز عملکردی می خواهد. تراز او در رفتار و کردار

 طرح هر روز یک پیام یک شاخص معلم با معیار انقالبی،تا انتها با ما همراه باشید. 

 شاخص اول ؛ داشتن روحیه انقالبی: 

روحیه انقالبی شعبه ای از معنویت است بر مبنای دینمداری در صحنه به منظور تداوم خط انقالب در آموزش و پرورش. این 

 شاخص ترین وظیفه معلم تراز انقالب است. 

 شاخص دوم؛بصیرت : 

ر با حفظ بصیرت دستاورد معنویت در صحنه جامعه و نتیجه خردورزی و مسئولیت پذیری دینی به منظور تشخیص مسی

 روحیه انقالبی است . نقش معلم تراز انقالب در بصیرت افزایی قشری بسیار مهم است

 نتیجه گیری 

 خود الیق کمال به نیل و انسانی حیات ادامه برای آدمی. است انسان اجتماعی زندگی در ناپذیر اجتناب ضرورت یک تربیت

 تجربیات تربیت،. نماید همکاری آنان با اجتماعی های فعالیت در و باشد بشری جامعه عضو و بیامیزد دیگران با است ناگزیر

 با فرد هماهنگی برنامه تربیت آموزد، می بشر به را زندگی رسم و راه و کند می منتقل بعد های نسل به را گذشته های نسل

 شخص روابط و نماید می هدایت صحیح راه به را انسان تمایالت و گیرد می اندازه را احساسات و عواطف تربیت است، اجتماع

 رمز تربیت است، بشر سعادت ارکان مهمترین از یکی صحیح تربیت. سازد می منظم صحیح شیوه اساس بر اجتماع با را

 سازد، می معاشرت قابل و معتدل انسانی را شخص صحیح تربیت. است زندگی ایام طول در انسانها خوشبختی و کامیابی

 تمایالت ارضای در را آدمی و بخشد می جامعه با سازگاری شکل آنها به و کند می گیری اندازه مصلحت براساس را غرائزش

 .دارد می مصون تفریط و افراط از نفسانیش
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 منابع :

 .قرآن کریم5

 5331فصلنامه قرآنی،از دیدگاه دو مفسر بزرگ معاصر( ،مقاله مبانی تعلیم و تربیت شکریان ، مریم ).1

 5333سال انتشار : ، ، انتشارات : صدرا ، محل نشر : تهران(اسالمی تربیت و تعلیممرتضی)مطهری ، .3
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