
 1-14، ص 1931 ذرآ،  1، جلد 18علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4113-8148 

          http://www.joih.ir  

 

1 

 

 

 (تربیتی شهید مطهری هایتربیت مطهر )بازکاوی برخی از دیدگاه

 

 

 بهروز رفیعی

 

 عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

brafiee@rihu.ac.ir      

 

 از ایگوشه است کوشیده که است مسلمانی علمان آخرین جمله از مطهری مرتضی شهید: چکیده

 مبانی، از خود آثار در مطهری استاد. نهد اسالم تربیتی معارف تشنگان فراروی را اسالم تربیتی هایآموزه

 کرده یاد تربیتی فضای و محیط موانع، درسی، مواد و برنامه مراحل، عوامل، های،روش اهداف، اصول،

 تربیت حقیقت و روح است کوشیده و است بوده سنت و کتاب بر بسط، و باز این در استاد تکیه. است

 . کند هدیه دوران این خواننده به هست چنانکه را اسالمی

 ها، اهداف، عوامل: مطهری، تعلیم و تربیت، مبانی، اصول، روشکلید واژه گان

 

 چنین اعتبار به و سراست دو در انسان فرگشت پى در و دارد پروردانش و شکاردانش و دانشى سرشتى اسالم: مقدمه

 «بیفزا دانش مرا پروردگارا: »صالى پیامبرش و شناسدمى ویژه ارزشى و سهم پرورش، و آموزش براى که است خواستى

 دستورشان و شماردمى واجب مسلمان مرد و زن بر را جویىدانش و خواندمى رسوالن وارثان را دانشمندان و دهدسرمى

 قرنى، از کمتر در که است فرهنگى چنین دامن در .بپویند چین تا حتى دانش، پى در و بجویند دانش گور تا گهواره از دهدمى

 آینده در که بارآورد فرهنگى چنان توانست و بود تربیت و تعلیم میدان تازیکه هاقرن که پاگرفت تربیتى و تعلیم نظام هاىپایه

 که شد کاوژرف پژوهانىتربیت و بزرگ مربیانى خاستگاه جمله از تربیتى سامانه این .شد اروپا در نوزایى اصلى هاىمایه جان از

 از امروزه که نهند جاى بر آثارى و سایندقلم آن شکافت و شرح در و دارند آیینبه گونه بهترین به را نظام این توانستند

 تا خبر،بى – کم دست- غربیان از اىدهند که پارهو نشان میاند اسالم جهان در تربیت و تعلیم و فرهنگ تاریخ هاىفخرمایه

 و چنان آنان روایى و قرآنى ادبیات در و اندنبوده فرزند تربیت بند در مسلمانان اندگفته که اندتافته ترهات و بافته گزافه مایهچه

 بر و بار است، یافتنى آنان نوشتارى فرهنگ در زمینه این در آنچه و ،است نشده پرداخته تربیت و تعلیم به باید که چندان

 (.841ص ،1389 اهوانى،به نقل از ؛ 143، ص 1393وو،  کارا دوبارون ) مسلمان عالمان نه است عرب ترسایان فرسایىقلم

قرن کنونی  است تاهای تربیتی خود را در رسائلش بیان داشته باری، از عصر جابر بن حیان)قرن دوم( که شماری از نگرش

صدها عالم مسلمان در باره تعلیم و تربیت آثاری پرداخته و برای آیندگان به یادگار نهاده اند. شهید مرتضی مطهری از جمله 

آخرین علمان مسلمانی است که در کنار کسانی چون آیت اهلل شهید سید محمدباقر صدر، آیت اهلل محمدتقی جعفری، استاد 

های تربیتی اسالم را فراروی تشنگان معارف تربیتی اسالم نهد. استاد ای از آموزهکوشیده است گوشه محمدتقی فلسفی،....

های، عوامل، مراحل، برنامه و مواد درسی، موانع، محیط و فضای تربیتی یاد مطهری در آثار خود از مبانی، اصول، اهداف، روش

سنت بوده است و کوشیده است روح و حقیقت تربیت اسالمی را چنانکه کرده است. تکیه استاد در این باز و بسط، بر کتاب و 
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های تربیتی استاد پیش رو نهاده هایی از نگرششود گوشههست به خواننده این دوران هدیه کند. در این جستار تالش می

 شود.

 :آراى تربیتى شهید مطهرى مبانى فلسفىاشارتی بر 

شناختی، تعلیم و تربیت اشاراتی شناختی، ارزششناختی، انسانشناختی ، معرفتهستیدر آثار شهید مطهری به مبانی 

  شودشناخت از نگاه او به کوتاهی یاد میشناخت و ارزششناخت، معرفتشده است. در اینجا تنها از مبانی انسان

 از مسلمان بزرگ مربیان نمیا در شده شناخته شناختى شهید مطهرى ضمن اشاره به برخى از مفاهیم انسان: انسان

 است، جسم و روح از ترکیبى انسان دارد اعتقاد  نیز  وى آنکه توضیح. کندمى استفاده شناسى انسان در تازه ادبیاتى و مفاهیم

 برقرار دوجانبه ارتباطى جسم و روح میان و دارد شرافت جسم بر روح است، آن خاکى نسان و جسم بخشا الهى پاره روح

 .است

 و خود دو داراى انسان که، است آن کندمى مطرح شناسى انسان در مطهرى شهید که اىجمله مفاهیم و ادبیات تازهاز 

تعبیر  (83)حجر:«نَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِى»کریم از آن به:  قرآن در که است روح همان که ملکوتى من و خود یکى: است من

و دیگرى خود و من طبیعى یا مُلکى. مراد شهید مطهرى از من طبیعى،  ؛شده است، این خود و من، حقیقت ذات انسان است

جسم نیست، بلکه مرادش، آن بخش از وجود آدمى است که باید با آن مبارزه کرد، یعنى همان نفس اماره. شهید، این من و 

 .(161 ـ164 ،143 ـ148ص، 1988)مطهری، نامد خود را در واقع من مجازى یا ناخود مى

 مانند کتابى هیچ که افزایدمى و جویدجایگاه انسان در هستى، به قرآن کریم استناد مى فرّهیشهید مطهرى در شرح 

جَاعٌِل إِنِّى »: گویدمى فرشتگان به انسان، آفرینش آغاز در خداوند که، چرا ؛یس نکرده استتقد و تمجید را انسان کریم قرآن

. خداوند به آنان خیزندمیرشتگان به اعتراض و پرسش بر. ف(99)بقره:«بگمارم جانشینى زمین در خواهممى ؛فِى االََْرِْض خَلِیفَةً

اقع قرآن کریم، انسان را خداى روى زمین دانسته است. انسان مکمل وجود درو. دانیدنمى شما که دانممى چیزى من: گویدمى

ند که خاّلق است، قسمتى از خالقیتش را به انسان واگذارده است. پس انسان مظهر فعالیت و خالقیت و هستى است. خداو

 .(818-811، ص1939)مطهری،خداوند است

 سرشتى و ذاتى شرافت: آنهاست از کند،مى اشاره انسان هاى: شهید مطهرى به برخى از ویژگىانسان هاىویژگى

، و پرستش برخوردار است حس نیایشو از ، ی داردشناختحس زیباو ، است ارزش اخالقىخیر و در پی  ،(114)همان، صدارد

 ،(868ـ811،ص8196)مطهرى،است  پذیرى تکلیف و خویش شناخت ورزد، قادر به  مخالفتخود  هاىبا خواستهمی تواند 

 ،(16ص ) همان،دارد جاودانگىدرد  ،(811)همان، صدارد جویى حقیقتروحیه ، (888ص )همان،است  اراده و اختیار دارای

) همان، شودگرفتار می ابتال و آزمایشبه  ،) همان(خویش است نوع، غمخوارى هم(88) همان، صدارد خداجویى فطرى خوی

آفرینش  ،(184-189، ص1988)مطهری، است ، خردورز(31-34، صالف1968) مطهری، دارد عشق به کمال مطلق ،(49ص

 .(438-436، ص9، جب1911)مطهری،  و جمال دوست است زیباگرا ،(814، صج1968ری، )مطهاست  پذیر ناقص اما تکامل

مسئله  عنوان با مستقل اثرى از گذشته و داندمى بینىجهان نهادىشهید مطهرى، شناخت را از مسائل پى: شناخت

 هاىشناخت، در جلد سوم شرح مبسوط منظومه، و برخى از دیگر آثار خود مانند تعلیم و تربیت در اسالم هم به بحث

 .است پرداخته شناختىمعرفت

، دیدگاه شکاکانى (814، 39،ص9، ج1966) مطهری، : شهید مطهرى ضمن پذیرش تعریف مشائى شناختامکان شناخت

 منکر و دانستندد به خطاى حواس و عقل، شناخت حاصل از حس و عقل را غیر قابل اعتماد مىچون پیرهون را که با استنا

 .است ممکن امرى شناخت که کندمى اثبات روایات، و آیات به استناد با و کندمى رد شدند،مى شناخت امکان
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آن قر نگاه از آنها بررسى به و کند: وى حس و عقل و تزکیه نفس را ابزارهاى شناخت معرفى مىابزارها و منابع شناخت

 .تاریخ دل، عقلى، فطریات عقل، طبیعت،: از عبارتند مطهرى شهید نگاه از شناخت منابع. پردازدو برخى از فیلسوفان مى

: شهید مطهرى در شرح مراحل و درجات شناخت، به دیدگاه کسانى چون: دکارت، کانت، اسپنسر که به مراحل شناخت

 مسلمان، فیلسوفان دید از افزاید،مى سپس کند،مى اشاره دانندمى اى،مرحله سه اى،دومرحله اى،یك مرحلهترتیب شناخت را 

 .دارد مرحله دو عقلى شناخت و مرحله، سه تجربى و حسى شناخت

 کلى مفاهیم به جزئى، و حسى هاىشناخت، هم قابل گسترش و تعمیم است و هم قابل تعمیق، یعنى ذهن از دریافت

 از و بخشد تعمیق را شناختى هاىدریافت توانددستگاه شناختى انسان همچنین مى ؛است سطح در گسترش این رسد،مى

. بردمى کار به را اىآیه شناخت ابتکارى عنوان اخیر نوع براى شهید. یابد دست فراحسى شناخت به و رود فراتر حسى شناخت

 1.کندهم یاد مى خطا از حقیقت تشخیص معیار و شناخت، در حقیقت مالك از شناخت، بحث در شهید

 حاکم خود غرایز بر باید که داندمى نظامى را اخالق وى. داندشهید مطهرى اخالق را غیر از آداب و تربیت مى: اخالق

 را آنها انسان که است اکتسابى صفات و هاویژگى از اىبه دیگر سخن اخالق مجموعه .(131، ص9، جب1911) مطهری، کنیم

 .(118، ص1988)مطهری، پذیردمى اخالق اصول عنوان به

: اخالق نظام دادن به غرایز است که امورى حقیقى در ساختار جسم و روح انسانند، اما آداب مقوالتى فرق اخالق با آداب

 صنفى یا گروه هر که روست این از و روندمى شمار به قراردادى امورى که انددر حوزه هنر و صنایعى چون خیاطى و خطاطى

که ممکن است با تغییر محیط یا جامعه دگرگون شوند اما اخالق امرى ثابت است. کار اخالقى  دارد خود ویژه رسومى و آداب

 .(446ـ441 ،131 ـ181ص ،81ج ب،1911مطهری، )بد نه و خوبند نه آداب اما شودبه خوب و بد تقسیم مى

 انسان، فطریات آنکه توضیح روند،مطهرى فطرت و دین دو سرچشمه اخالق به شمار مى: از نگاه شهید آبشخور اخالق

 را خود انسان که هنگامى و هایندارزش منبع و اخالقى هاىاحساس آبشخور و ملکوتى، و حقیقى «من» ذاتىِ خصوصیات

 اسالم که روست این از. داندمى ارزش ضد را آن مقابل و شمارده با حقیقت او سازوار است ارزش مىک را آنچه بشناسد،

 .(466ـ469ص ،9ج )همان،است نهاده اخالق محور را نفس کرامت و خودشناسى

و روح انسان را  ازلى، و حکیمانه اىاراده محکوم را جهان دینى، بینىاستاد در شرح منبع دوم اشاره کرده است که جهان

 .(883ص ،88ج )همان، است نهاده پى اساس همین بر را خود اخالقى سامانه و نظام و داندمى الهى اىنفخه

 (848ص ،8ج ،1919 )مطهرى،: شهید مطهرى عدالت یا توازن میان استعدادهاى انسان را ریشه اخالقاصول اخالق

 ثابت اصول جمله از را زهد توانایى، طلبى، ترحم و پذیرى ستم نفى تجاوز، نفى ،(شکنى دانسته و نفى غَدَر )خیانت و پیمان

 .(49ص ،18ج ،ب1911مطهری، )است شمارده اسالم در اخالقى

 تعلیم و تربیت

ته است. پرداخ اسالم در تربیت چهل سال پیش به بحث از تعلیم و بیش ازشهید مطهرى از معدود حوزویانى است که 

 و دینى، تعلیمات دبیران جمع در او هاىسخنرانى به یادگار مانده است حاصل نگاشتدر قالب تك آنچه از شهید در این زمینه

 اختیار در آن نخست چاپ 1961 سال در استاد، شهادت از پس که است پزشکان اسالمى انجمن در پزشکان از جمعى

 شهید مطهری در دیگر آثار خود نیز به شکلی پراکنده به مسائل تربیتی  از نگاه اسالم پرداخته است. .گرفت قرار مندانعالقه

                                                           
 مطهرى. شهيد شناخت مسئله كتاب اول بخش از است اىچكيده آوردم آنچه . 1
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شهید مطهرى معتقد است تربیت یعنى پرورش استعدادهاى سرشتى بالقوه فرد و به فعلیت رساندن آنها. : تربیت چیستی

 ساختن تربیت، اصل حتى و؛ است تربیت جزء هم انسان ساختن بلکه نیست، پرورش تنها تربیت، که کندالبته وى تأکید مى

 .( 18 ـ 11 ،49ص ،1988مطهری، ) به شکل دلخواه است انسان

 بودند معتقد که گذشته علماى دیدگاه به اشاره از پس و داندشهید مطهرى تربیت را فن مىعادت و تربیت:  رابطه

 و کندخالفند، رد مىم متربى در عادت ایجاد با که را روسو چون اروپاییان از برخى دیدگاه است، عادت تشکیل فن تربیت

 خارجى عامل تأثیر تحت متربى فعلى، عادت در. است فعلى عادت ایجاد تربیت کار. انفعالى یا است فعلى یا عادت،: گویدمى

 از خاص اىگونه به واقع در آموزدمى خطاطى که کسى مثال دهدمى انجام بهتر را کارى ممارست، و تکرار اثر در بلکه نیست

 یا دخانیات استعمال به کردن عادت مثل انفعالى عادت اما ؛است تربیت جزء و مطلوب عادت، نوع این کند،مى عادت نوشتن

 انس چیزى به خارجى عوامل تأثیر تحت انسان انفعالى، عادت در. ندارد تربیت به ربطى است، ناپسند گرچه خمر، شرب

شهید مطهرى، عادت را  .( 69ـ 69 ، 16ص ) همان،زندسر مى او از کارى حالت، این از متأثر و شودمى آن اسیر و گیردمى

 .(11) همان، صداندساختن در تربیت مىمعادل مفهوم 

 انسان بالقوه استعدادهاى  . در پى پرورش همه1: از نگاه شهید مطهرى تربیتى کامل است که کامل تربیت هاىویژگى

وزارت آموزش و )رساند فعلیت به عالى حدّ  در را بالقوه استعدادهاى  .9 ؛هدد پرورش هماهنگ را نهفته استعدادهاى. 8 ؛باشد

 .(863ص ،1963پرورش، 

 اخالق زیرا است تربیت اىگونه خود اخالق،: افزایدمى و کند: شهید تربیت را با اخالق مقایسه مىنسبت تربیت به اخالق

، یعنى تربیت تنها به معناى پرورش و ی هستالق وتربیت تفاوتاخ میان اما است، عادت و حالت و خلق حصول اىگونه هم

 غیر درباره تربیت واژه روبار ارزشى ندارد، برخالف اخالق که داراى قداست و بار ارزشى است، از اینساختن است، تربیت 

 .( 68 ـ 61ص ،1988مطهری، )ندارد کاربرد انسان غیر مورد در اخالق واژه اما شود،مى برده کار به انسان،

 دلخوش و بسنده اطالعات از متعلم ذهن انباشت به نباید تعلیم در افزایدمى و دانددادن مىشهید مطهرى، تعلیم را یاد

 توانایى به آموزدانش درنهایت، تا باشد آموز دانش ابتکار قدرت و فکر استقالل پرورش اندیشه در باید معلم تعلیم، در کرد،

 از که چرا داند،دست یابد. شهید مطهرى انباشتن بیش از حد معلومات را در ذهن شاگرد به زیان او مى مسائل تحلیل و تجزیه

 باید تعلم، و تعلیم. بازگوید وارطوطی است، دریافته را آنچه تنها داردوامى را ذهن و گرددمى ذهن شدن فعال غیر موجب جمله

و تعلم، اساس تفکر و تجزیه و تحلیل مسائل و دست یافتن به قدرت فهم و  تعلیم کند، فکر امور درباره سازد قادر را متعلم

 .(81ـ11ص )همان، استنباط است

توضیح آنکه، اگر  ؛از نگاه شهید مطهرى، فطرت در تعلیم و تربیت جایگاهى مهم و گسترده دارد: نسبت فطرت با تربیت

 نیست روا روى هیچ بپذیریم که انسان داراى فطریاتى است، ناگزیر تربیت او باید ناظر بر و معطوف به این فطریات باشد و به

 فطرت با تربیت اگر که است آن سخن این معناى. باشد ناسازوار اویند در سرشتى هایىنهاده که فطریات با انسان تربیت که

ده انگاشته شده، و تالش شده نادی انسان فطریات تربیت، فرآیند در یا و است، نگرفته صورت تربیتى درواقع کند، ناسازوارى

زیرا تربیت یعنى پرورش آنچه که در انسان وجود دارد اما  ؛ذات و سرشت او زمینه تحقق ندارد است انسان چیزى شود که در

 و توانایى سرشتى. چونان دانه در خاك ناپرورده است یعنى همان استعداد

 پروردن یعنى تربیت، که چرا دانیم،مى ناپذیرم، گویا او را تربیتنپذیری انسان در را فطرى یا سرشتى هاىاگر وجود توانایى

 .(418ص 9ج ،ب1911 مطهری،) گردد پرورانده و شود داده رشد تا باشد چیزى باید پس ؛دادن رشد و

: گویدىم مطلب این شرح در وى. داندتربیت را نه تنها ممکن، بلکه ضرورى مىشهید مطهرى، : امکان و ضرورت تربیت

 پرورش لزوم به را انسان خداشناسى،. است نیافریده بیهوده انسان در را استعدادى هیچ نیز و بدن اعضاى از یكهیچ خداوند
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 است، تربیت ضرورت از دیگر تعبیرى که استعدادها پرورش لزوم دانستن مسلّم با مطهرى استاد. کندمى هدایت استعدادها این

 و نظمىبى و آشفتگى به که پروراند اىگونه به را انسان نهفته استعدادهاى تواندستورهاى اسالمى، مى رعایت با تنها افزایدمى

 جمله از (3) شمس:«شد رستگار داشت پاکیزه را جان آنکه گمانبى ؛ـهَاَقدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّـ»: آیه از. نینجامد آنها سرکوب

 خود اختیار در آلودگى این از روح پالودن( ب ؛دانددن ضمیر انسان را امرى شدنى مىش آلوده( الف: کریم قرآن که آیدبرمى

 .( 16ـ 14ص ،ب تابی )  مطهرى،است انسان سعادت شرط و واجب پاالیش، این( ج ؛است انسان

براى ماندن و هم براى کامل شدن و  هم که است شده آفریده اىگونه جانداران بهبه دیگر سخن، انسان برخالف دیگر 

 خود نوعانهم دیگر یارى نیازمند است، شده تعبیر فطریات به آنها  از قرآنى ادبیات در که اشفعلیت یافتن استعدادهاى بالقوه

ناقص و  و ضعیف) هست آنچه از تا بپردازند او تربیت و پرورش به باید مربیان و معلمان پیامبران،  از پس رواین از است،

 . و این یعنى امکان و ضرورت تربیت.(814ص ،ج1968 مطهری،) پروردنى( به آنچه باید )توانا و کامل و پرورده( برسد

 

 اهداف تربیت

شدن، قرب : در سخنان شهید مطهرى از هدف غایى تربیت با عناوینى چون: وصول به حق، انسان کامل . هدف غایى1

 اسالمى معارف با را( خداوند رؤیت) اهلل ت. شهید مطهرى، نگرش عارفان به هدف غایى، یعنى لقاءاس شده یاد اهلل لقاء اهلل، الى

 و جوید)علیه السالم( و امام حسین)علیه السالم( استناد مىعلى امام از روایاتى به دیدگاه این تأیید در و داندمى سازوار

لى)علیه السالم( گفته است، دیدار با چشم دل یعنى شهود حضرت حق ع مؤمنان امیر کهچنان خداوند، دیدار از مراد افزایدمى

 .(198 ـ191صه، 1968مطهرى ؛181 ـ184 ،116ص ،الف1968مطهری، ) است

 است، کرده اشاره هم تربیت میانى هاى: از هدف غایى که بگذریم، شهید مطهرى به برخى از هدفمیانى هاى. هدف2

 ،(18ص ،ه1968مطهری، )تأمین سعادت فردى و اجتماعى ،(41ـ93ص ،1988مطهری، )مانند: ایجاد روح علمى در متعلم

 ـ118ص )همان، (افاضى ، رسیدن به علم اکتسابى )عقلى( و علم لدنى )شهودى/(18 ،118ص ،الف1968مطهری، )تزکیه نفس

 هدف یعنى ؛این امور جملگى هدف ثانوى .( 81ص )همان،خداوند ، شناخت(18ص ،ه1968مطهری، )عدالت اجتماعى ،(113

 .( 81)همان، ص آیندمى  شمار به تربیت میانى هاىهدف از رواین از ؛دیگرند امرى براى مقدمه و وسیله و امرى براى

گوید های تربیتی شهید مطهری در حوزه اهداف تعلیم و تربیت که بعد شناختی هم دارد آن است که میفتیکی از ظر  

و  زنده را وی ابتکار قوه بکوشد رای پدپد آورد و استقالل دهد در او پرورش را متعلم فکری نیروی که باشداین  معلم هدفباید 

 جامعه و متعلم فکری رشدتحقق  ،تربیت و هدف تعلیم باید که نیست تردید گونههیچ جایاز نگاه استاد مطهری  .کندبالنده 

 قوه یعنی دهد فکری رشد را شخص که تالش کند باید واعظ خطیب، ، استاد ، معلم: هست که هر مربی و دهنده تعلیم. باشد

از نگاه . بیاموزید و حفظ کند تواندتا می متعلم که باشد این هّم و غّم او تمام اینکه نه ،پرورش دهد را در وی تحلیل و تجزیه

حفظ کردن مطالب الزاماً به معنا یادگیری نیست. حفظ مطالب مقوله است و فهم و  ،شهید مطهری و در فلسفه تربیتی او

نه حفظ آنها. گویی  پرورش قدرت تجزیه و تحلیل مطالب است ،دیگر. هنر تعلیم و تربیت درست ایمقولهتجزیه  وتحلیل آنها 

( 11-16ص ،1988مطهری،) .خانهشهید مطهری نظرشان این است که ذهن متعلم باید چونان آزمایشگاه باشد نه همال کتاب

 فبشر »: فرموده و داده رابشارت فهم و عقل اهل خدا: فرمایدمی اینطور هشام به( ع) جعفر بن موسی حضرت از این روست که

 عقل صفات بارزترین از یکی که پیداست کامال حدیث این از. (  18-11زمر:« ) ...احسنه فیتبعون القول یستمعون الذین عباد

 و منطقی، غیر سخن از منطقی سخن قوی، سخن از ضعیف سخن دروغ، سخن از راست سخن کردن جدا و تمییز دادن انسان

 وارد که را چه هر یعنی عمل کند، غربال شکل به که است عقل انسان برای هنگامی عقل. کردن امور است غربال خالصه
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. باری شهید (91-83همان، ص)دهد.زند و به آنچه مفید است تنمفید نیست تن که از آنچه تا کند، بسنجد و غربال شودمی

 (.91آورد نه محقق و دانشمند)همان، ص حمال و مقلد بار می مطهری بر این باور است که تکیه بر حفظ مطالب

 

 اصول تربیت

در آثار شهید مطهرى از جمله در کتاب تعلیم و تربیت در اسالم، چندبار از واژه اصل و اصول استفاده شده است. از مجموع 

 ،184 ،33 ، 84 ،16ص ،1988 مطهری،)است ثابت و کلى قاعده اصل، از مطهرى شهید مراد که دریافت تواناین کاربردها مى

 تربیتى قابل استنباط از آثارشهید از این قرار است.. برخى از اصول (189 ،169

 انسان، رشد با. شودمى تربیت راحتىبه و است پذیر : انسان در کودکى بسیار انعطاف. لزوم آغاز تربیت از کودکى1

 الصغر فى العلم جاى به و است، ماندگارتر کودکى در تربیت دیگر، سوى از. یابدمى کاهش او پذیرىتربیت و پذیرىانعطاف

 .(16ص همان،)ربیت در کودکى چون حکاکى بر سنگ ماندگار استت: گفت باید الحجر، فى کالنقش

: تربیت باید تابع فطرت و سرشت آدمى باشد. اگر میان تربیتى که اعمال . سازوارى تربیت با استعداد و فطرت2

و شکوفایى استعداهاى بالقوه  پرورش به تربیت باشد، نداشته وجود سازوارى فرد سرشتى استعدادهاى و فطرت با شودمى

 اگر که است بدیهى و پذیرد صورت اندبالقوه متربى در که استعداهایى شکوفایى براى باید تربیت آنکه دیگر. انجامدنمى

 .(44ـ49ص )همان،شود حاصل شکوفایى و تربیت ،استعداد آن زمینه در داشت انتظار نباید نباشد متربى در استعدادى

د برآوردن نیازهاى طبیعى کودك از اصول مسلّم تربیتى است که شهی . اصل پاسخگویى به نیازهاى طبیعى کودك:3

 با را آنان و کندمى سرزنش دارندورزد و والدین و مربیان را که این اصل را پاس نمىیمطهرى سخت بر رعایت آن تأکید م

ناگوار تربیتى که در آن به نیازهاى طبیعى کودك پاسخ داده  بسیار پیامدهاى و هازیان از و خواندمى ناآشنا تربیت فن رموز

 کوشدمى و فشاردمى پا اصل این بستن کار به لزوم بر جامعه، در تربیت دستاین از عینى هاىنمونه ذکر با و پردازدنشود، مى

و اداى افراد بالغ را درآورد.  فروگذارد را کودکى داشت انتظار نباید کودك از و کند کودکى کودك گذاشت باید که دهد نشان

 الف،1939 )مطهرى،خواندفرامى مهم اصل این رعایت به را کودکان تربیت و تعلیم اندرکارانشهید مطهرى از این رهگذر دست

 .(116ـ111ص

پیدا  نیاز قوا تجدید و استراحت به و شود: همچنان که جسم انسان خسته مى. لزوم توجه به آمادگى روحى متربى4

شهید مطهرى با  .(184 حکمت البالغه، )نهجشود)علیه السالم( گفته است، خسته و ملول مىعلى که چنان نیز روح کند،مى

 به تواندمى و دارد روحى آمادگى متربى که شود اعمال هنگامى تربیت دانداستناد به این سخن على)علیه السالم(، الزم مى

 روح کردن وادار از و کرد تربیت دهدشان دهد. پس باید فرد را در زمانى که رغبت نشان مىن درخور واکنش مربى هاىکنش

 شهید. کشاندمى منفى واکنش و بیزارى به را روح حتى و دهدمى عکس نتیجه روح به تحمیل چه کرد، پرهیز امرى به

 و ادبى پردازىو لطیفه گویىطرفه با باید روح، خستگى هنگام در که کندمى اشاره (ق. هـ811 ـ169)جاحظ چونان مطهرى

 .(44ص ،1988 مطهری،)  آورد نشاط به را روح ذوقى

: تربیت در همان حال که باید با استعدادهاى متربى هماهنگ باشد، الزم است در پى تربیت بودن جانبه همه لزوم.  5

 متعادل طور را فداى استعداد دیگر نکند و همه آنها را بهپرورش و شکوفایى همه استعدادهاى متربى باشد و استعدادى 

مطهری، ) است متربى استعدادهاى متوازن شکوفایى در کمال. شود پیشگیرى متربى بعدى تك تربیت از تا دهد پرورش

 افراط به یك. به دیگر سخن تربیت استعداها باید چنان باشد که میان آنها نظامى متعادل حاکم باشد و هیچ(41ص ،الف1968
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مطهری، ) نشود فروگذار دیگر استعدادهاى حق و یابد پرورش است الزم که مایهکشیده نشوند و هر استعدادى آن تفریط و

 .(811 ،181ـ189ص ،1988

، علم )عقل( را به مسموع )اکتسابى( و مطبوع )سرشتى و البالغه : على)علیه السالم( در نهجعلم و عقل جمع لزوم.  6

علم مطبوع یعنى علمى که فطرى انسان است، آموختنى نیست و از  .(991 حکمت البالغه، )نهجکرده است فطرى( تقسیم

 ،1988مطهری، ) است کرده معنا انسان در ابتکار نیروى به را علم این مطهرى شهید. گیردسرشت انسان سرچشمه مى

. است فایده که اگر علم )یا عقل( مطبوع نباشد، علم )یا عقل( مسموع بى افزایدبارى امام)علیه السالم( در ادامه مى .(11ص

 براى باید الزام به تربیت در بنابراین. شود فعال مطبوع( عقل) علم که، است مفید صورتى در تنها اکتسابى( عقل) علم یعنى

 .(131 ،91ص )همان،کوشید عقل و علم جمع

 و اندازه از بیش نهى و امر از است الزم رواین از ؛رشد و تربیت است : آزادى و حق انتخاب شرط. هدایت و آزادى7

 .شود پرهیز است، فرزند به شدید عالقه از برخاسته که زیادى مساعدت و افراطى مراقبت

شود. ى رو نباید فرزند را چنان تحت فشار تربیتى نهاد که از او سلب آزادى شود، و البته نباید در آزاد نهادن او نیز زیاده

اصل آن است که فرزند را هدایت نمود و بر رفتار او نظارت و اشراف داشت و در عین حال به او آزادى نسبى داد تا با تحمل بار 

 جمع هدایت و آزادى دشوار اما الزم است. .(189ص ،الف1961 )مطهرى، مسئولیت، رشد کند

 دورداشتن و افراطى و ناسنجیده هاىپدر و مادر با نوازش: نباید عالقه به کودك موجب شود نازپروردگى از پرهیز.  8

 مقابل در را او فرزند، کردن نازپرورده با والدین. شوند نامالیمات و هاسختى با او شدن رو روبه مانع زندگى، واقعیت از فرزند

الزم است به این اصل طبیعى فطرى در تربیت  پس. کنندمى پناه بى و سالح خلع آینده احتمالى هاىدشوارى و نامالیمات

 .(181ص ،ب1968 )مطهرى،بردعنایت شود که نازپرورده ره به سعادت نمى

 از برخى به توجه در روى زیاده از آن در که باشد اىگونه : تربیت باید بهبیرونى و درونى هاى. لزوم توجه به گرایش9

. بیرونى هاىارزش هم و یابد پرورش درونى هاىو در اثر اعمال آن، هم ارزش رهیز شودپ دیگر برخى به توجهى کم و هاارزش

 نیز او ایمانى جنبه به باید آید، بار گراجامعه و اجتماعى او تا شود،مى توجه کودك شخصیت اجتماعى بعد به کههمچنان مثال

 .(191ـ31ص ،الف1968مطهری، )آید بار پرستش اهل و خداگرا تا شود توجه

 مراحل تربیت

 شهید مطهرى از دو مرحله تربیتى یاد کرده است:

 از دوره این. نیست همراه رسمى آموزش با و گذرد: در این دوره، زندگى کودك به بازى مىسالگى . پیش از هفت1

شخصیت او فتن گر شکل و کودك یاخالق تربیت در دوره این. شودمى سپرى خانوده در و مادر و پدر با بیشتر کودك زندگى

 زدوده کودك شخصیت از سادگى به و است پایدار سنگ، بر نقش تأثیر چون مرحله، این در  نقش مؤثرى دارد. تأثیر تربیت

 .(16ص ،1988مطهری، )شودنمى

به بازى از  کودك احتیاج. است کودك طبیعى نیاز بازى،: گویدو بازى کودك در آن مى ،شهید مطهرى درباره این دوره

 نگاه از است، لغو و فایده بى و هدف بى کودك بازى بریم گمان و بنگریم خود نگاه از نباید بازى به. است خداوند هاىحکمت

-1961 )مطهرى،یابدمى دست هایىهدف به خود تصور و خیال در او. دارد هدف بازى بچه، نگاه از اما باشد، چنین شاید ما

 .(188ص ، 1ج ،1988

 بازى از را هابچه نیست، مصلحت و حکمت بى انسان، استعدادهاى که دانندآشنا نیستند، و نمىکسانى که با فن تربیت 

 به را کودك و دارند انتظار تواناییش و طبیعت و سن اقتضاى از بیش او از و کنند،نمى رفتار کودکانه کودك، با و رانندمى
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سازگار نیست. ممکن است کودك به این کارها تن دهد و  ط رشد جسمى و روحى و عقلى اوشرای با که دارندوامى کارهایى

 .(111ص ،الف1939 )مطهرى،رودمى مخالف راه به و آشوبدبرمى و گسلدفرمان برد، اما در اولین فرصت زنجیر مى

: این دوره که معموال با آغاز تحصیل رسمى همراه است، دوران تحصیل و سالگى سى حدود تا سالگى . پس از هفت2

 افکار، معلومات، بر روز شکوفایى استعدادهاى گوناگون علمى، دینى، اخالقى فرد است. در این مرحله از رشد است که روزبه

 زیانى کمابیش بماند، محروم اندیشه و ذوق و معنویت و علم از دوره، این در کسى اگر. شودمى افزوده فرد عواطف ذوقیات،

 .(48 ـ41ص ،1988مطهری، )است کرده ناپذیر انجبر

 عوامل تربیت

 و کند تربیت را ابعاد همه بتواند عامل یك که نیست چنین و دارد وجود عاملى انسان، وجود ابعاد از یك براى تربیت هر

 کرده اشاره اهلل شهید مطهرى به عوامل درونى تربیت مانند محبت اولیاء .(866ص )همان،شود عوامل دیگر جایگزین

و عوامل بیرونى تربیت را از جمله پدر و مادر، همنشینان، و ابتال دانسته است. در این قسمت به  (866ـ868ص )همان،است

 .کنیمیادشده بسنده مى و درونی عوامل بیرونىشماری از شرح 

 شهید مطهری به عامل بیرونی چندی در تعلیم و تربیت پرداخته، از آنهاست:عوامل بیرونی:  (الف

 والدین نسبت به فرزند از این قرار است:: برخى از وظایف والدین

 .(89ص ،8ج ،ب1961 )مطهرى،برگزینند اسالمى هاى. با توجه به اهمیت نام نیك، براى فرزندان نام1

 .(188 ـ186ص ، 1ج ،1988-1961مطهری، ). مادر، فرزند را از شیر خود که حق طبیعى فرزند است محروم نکند8

 و است، ناتوان خویش مصالح  خود و حفظ امور کردن اداره از و است منطق احساسات بى. از آنجا که کودك، داراى 9

مطهری، )شود گرفته کار به دیگران منافع تأمین براى و شود دیگران تحریکات و هاخواسته دستخوش تواندمى سادگى به

 بر والدین است از وى درست مراقبت کنند. ،(848ص ،ب1968

 )همان،سالم باید بانشاط باشد و به موقع بازى کند کودك. اوست سالمت هاىزندگى کودك و از نشانه. بازى، بخشى از 4

 اوست غریزى رفتار جزء که بازى از را وى و دانندپدر و مادر آشنا با فن تربیت، بازى کودك را بیهودگى نمى .(893ص

 .(111ص ،الف1939مطهری، )دارندبازنمى

 درباره پیوسته سالگى، شه در اوست. کودك از حدود سهاندی اعتالى و رشد از نمودى و بشر اولیه غرایز از یکى پرسش.  1

 کودك حالت این با رویارویى درست روش باید مادر و پدر. پرسدمى مادر و پدر از ویژهبه و اطرافیان از شنودمى و بیندمى آنچه

را به سکوت واندارند و به او  وى تندى و خشونت با گاههیچ و گویند پاسخ وى فهم میزان با سازوار او هاىپرسش به و بدانند را

 .(886ص ،ب1968مطهری، )دروغ نگویند

 زنده به مسبوق ها،پرسش این آنکه حال پندارند، فضولى را کودك هاىپرسش گونه برخى از والدین ناآگاه ممکن است، این

 اىگونه به باید دانند،مىن را او هاىپرسش پاسخ اگر حتى رو،این از ؛است کودك فکرى کاوشگرى و جویى حقیقت حس شدن

 .(439ص ،(فطرت) 9ج ،ب1911مطهری، )نکنند درشتى او با روىهیچ به و کنند اقناع را او

 دور و افراطى هاىنوازش با و کنند محبت وى به حد از بیش فرزند، به نسبت خود عواطف از متأثر نباید مادر و پدر.  6

 ترینبزرگ را رفتار گونه این دانشمندان. شود رو روبه هاه سازند و نگذارند با سختىنازپرورد را وى زندگى حقایق از او داشتن

 .(181ص ،ب1968 ؛161ص ،ب1961 )مطهرى،انددانسته کودك با دشمنى

ت دارد. تفاو آنان قضاوت و فکر با کودکان قضاوت و فکر که باشند داشته توجه باید اند،. پدر و مادر که مدیران خانواده1

پدر و مادر  .نیستند مهم هیچ والدین براى که دهندکودکان بسیار حساسند و نسبت به امورى حساسیت و واکنش نشان مى

 و غذا تقسیم در حتى باشند نداشته آمیز تبعیض رفتار فرزندان با کنند تالش باید کودکانه، هاىضمن توجه به این حساسیت
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 ،ب1968 مطهری، )انجامدمى آنان میان در انتقام به میل تحریك و توزى ادت و کینهحس به فرزندان، میان تبعیض. میوه

 .( 81ص

 عالقه که چرا احساس، بر مبتنى عالقه نه باشد منطق بر مبتنى عالقه به معطوف باید فرزندان با مادر و پدر رفتار.  8

هموار دارند، و نیز بپذیرند که فرزند براى تربیت  خویش بر را فرزند تربیت سختى کندمى حکم والدین به منطق بر مبتنى

 حکم امور این برخالف احساس، برخاسته از عالقه آنکهحال ؛شود متحمل را هایىسختى و هاشدن باید محدودیت

 .(894ص ،ب1968 ؛869ص ،تا الفبی )مطهرى،کندمى

مایه که باید با این امور اگر دوره کودکى بگذرد و فرزند آن. بر پدر و مادر است که کودك را با امر و نهى الهى آشنا کنند. 3

 .(191ص ، 8ج ،1918-1961 )مطهرى،آشنا نشده باشد پدر و مادر مسئولند

 ،1988مطهری، )وآله( تعلیم بوده است)صلى اهلل علیه اکرم پیامبر هاى: شهید مطهرى معتقد است یکى از رسالتمعلم (ب

)صلى اهلل علیه وآله(دانش آموختن را بر اکرم پیامبر روو اسالم از جمله خواسته است امت اسالمى عالم باشد، از این (88ص

 .(89ص )همان،همگان الزم شمارده است

 هم کند،ارى پیامبرانه مى. معلم که ک(11ص ،ب1968مطهری، )از نگاه شهید مطهرى، معلمى از مصادیق احسان است

. براى آنکه معلم، این دو (811ص ،ج1968مطهری، )دارد و هم شأن پرورشى (18ص ،8ج ،ب1911مطهری، )آموزشى شأن

 هاىجلوه و مطهرى شهید هاىنوشته در را آنها از برخى توانمى که دارد پاس باید را شروطى و آداب آورد، جا نقش را نیك به

 است:آنه از یافت، وى استادى

. معلم باید به وظیفه دوبعدى خود درست عمل کند و هم به تربیت شاگردان اهتمام بورزد و هم در تعلیم آنان بکوشد، 1

 معلم (8) جمعه:«...دهدمى آموزش آنان به و کندمى پاکیزه را آنان ...؛...یُعَلِّمُهُمُ وَ یُزَکِّیهِمْ ...»: است آمده کریم قرآن در که چرا

 .(89ص ،1988مطهری، )  د یکى از این دو جنبه را فداى دیگرى کندنبای

. الزم است معلم از اینکه تنها، عامل انتقال مفاهیم به ذهن شاگرد باشد و کارش به انباشتن ذهن شاگرد از معلومات 8

یجاد استقالل فکرى در او باشد و در اندیشه پرورش نیروى فکرى متعلم و ا منحصر شود، پروا کند و بکوشد در کنار این انتقال،

 .(16ص )  همان،تالش کند نیروى ابتکار را در او زنده کند

 الدینى، تاج). معلم باید منظم و متواضع باشد و شاگردان را بزرگ دارد و با آنان دوستى و مدارا کند و از خشونت بپرهیزد9

 .(816ـ811ص ،1988

 در و کند عرضه جذاب و ساده بیانى با و تکلف تدریس بپردازد و مطالب را بى. معلم باید بکوشد، با تسلط و آمادگى به 4

 .(111ـ116 ،119ص ،1963وزارت آموزش و پرورش، )نورزد غفلت مطالب بررسى و نقد از لزوم صورت

توانشان انتظار ام تدریس، با مخاطبان به فراخور درك و عقل آنان سخن بگوید و از آنان بیش از مق در معلم است الزم.  1

 .(181 ،181ص )همان،نداشته باشد

 خود معلومات بر پیوسته است الزم بلکه بپندارد، تحقیق و تحصیل از نیازبى و رسیده مقصود به را خود نباید معلم.  6

 .(33ص )همان،حث را بیشتر سازدمبا بر خود تسلط و بیفزاید

 درس بتوانند آنان تا نینجامد شاگردان ماللت و خستگى به که کند تنظیم اىگونه . الزم است معلم برنامه تدریس را به1

 .(31ص )همان،برند پایان به معلم با مشتاقانه را

زیرا روح  (813ص ،1988مطهری، ): تأثیر همنشینان بر یکدیگر، امرى مسلّم و گریزناپذیر استدوستان و معاشران (ج

 بخواهد اگر حتى که اىگونه به ،(891ص ،88ج ،ب1911مطهری، )انسان بسیار حساس و تغییرپذیر آفریده شده است

جالب است بدانیم که تأثیرپذیرى از همنشینان تقریباً  .(813ص ،1988مطهری، )نپذیرد اثر خود همنشینان از تواندنمى
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 ،88ج ،ب1911مطهری، )است کرده تغییر و پذیرفته اثر خود معاشران از که شودنامحسوس و خزنده است و فرد متوجه نمى

 .(891ص

 امور در بیشتر البته و گرفتن انس  حد  در همنشینى و دوستى معاشرت، از مراد افزایدشهید مطهرى در شرح موضوع مى

 در انتخاب و رفاقت و دوستى پاى معاشرت در. شودنمى متربى با مربى یا شاگرد . بنابراین شامل معاشرت معلم بااست اخالقى

 .(861ـ869ص ،1988مطهری، ) است میان

رسى هم فا نثر و نظم در آنها تبع به و حدیث و قرآن در نیکان با معاشرت به خواندنبازداشتن از معاشرت با بدان، و فرا

 اثر بدان از باش مراقب که شودهشدار داده مىمورد تأکید قرار گرفته است. مثال در قرآن کریم از جمله به موسى)علیه السالم( 

مطهری، ) «است خود دوست دین به کس هر». از حضرت رسول اکرم)صلى اهلل علیه وآله(نقل است که: (16)طه:نپذیرى

 ) نهج«همنشینى با هواپرستان، فراموشگاه ایمان است»همچنان که حضرت امیر)علیه السالم(گفته است:  (811ص ،1988

 :است گفته هم مولوى. کندیعنى انسان در اثر همنشینى با هواپرستان، ایمان خود را فراموش مى ( 86 خطبه البالغه،

 ها کینه و صالح پنهان ره از     هاسینه در هاسینه از رودمى

 صحبت طالح تو را طالح کند   صحبت صالح تو را صالح کند 

 (868ص ،1988)مطهری، 

 هم عطا یابى و هم باشى فتى    همنشین اهل معنا باش تا 

 (896ـ891ص ،88ج ،ب1911مطهری، )

 بود، خواهد ترت با آنان ژرفمجالس منفى و مثبت تأثیرات باشد، تراز نگاه شهید مطهرى هرچه دوستى با معاشران عمیق

 مجالست و بجا شیفتگى اگر. پذیرندمى اثر او از سخت شوند،مى او شیفته و ورزندمی ارادت کسى به که کسانى کهچنان

 .(868ص ،1988مطهری، )انجامدمى انسان زیان به باشد، ناروا شیفتگى و جابى مجالست اگر و است، مفید بسیار باشد، روا

: ابتال که اصطالحى قرآنى است از عوامل برونى و فراانسانى تربیت است. شهید مطهرى از ابتال مفهومى اعم از ابتال (د

 که است کرده اشاره و دانسته ابتال مصادیق از نیز را نامالیمات و هااراده کرده است. وى رویارویى با دشوارىمفهوم قرآنى آن 

ورى از ه آثار دور ماندن از دشوارى در زندگى و غرقگى در آسایش و نعمت است. براى بهرهجمل از خودکشى و گرایىپوچ

 .داردمى بزرگ را آن و بردمى لذت نان از سیر از بیش گرسنه. شد آشنا هارنج با باید هالذت

ك روسو ژا ژان و( ق. هـ639ـ 696) سعدى و( ق. هـ618ـ 694شهید مطهرى با استناد به گفتارى از مولوى )

 که داندمى خداوند بزرگ هاىنعمت از را بالها و مصائب وى. بپردازد نکته این بیشتر به باز و بسط کوشدمى( م1118 ـ1118)

 ،1ج ،ب1911مطهری، )اندکرده تجلى قهر جامه در که اندهایىنعمت بالها، و مصائب. گفت سپاس را خداوند آنها براى باید

 (.181ـ184ص

رفت از کند که ازدواج نخستین گام در برونشهید مطهری در بازشکافت نقش تربیتی ازداوج اشاره می: ازدواج ه(

مطرح است و همه  «من»خودپرستی و خوددوستی است. ازدواج آغاز حرکت فراسوی دیگردوستی است. تا پیش از ازدواج تنها 

هر کس، موجود دیگری هم قرار  «من»شود و در کنار شود، اما با ازدواج این حصار شکسته میخواسته می «من»چیز برای 

. ازدواج عامل کمال بخش بشر گذردتابد و حتی از خود میمیها را بربرای سعادت او و خدمت به او سختی «من»گیرد که می

  (819-866ص ،1988 ،مطهری)  است

. کار انسان را از گناه و گرفتار شدن در داندر را یکی از عوامل مهم مهار قوه خیال در آدمی میشهید مطهری کا :کار و(

 ایات به نتیجهمقدم ازتا  کندمی فکر منظم طوربه کلی مسائل درباره انسان کههنگامی دارد.قوه خیال دور می یگردهرزه
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 رابطه و کند گیرینتیجه بخواهد و باشد داشته نظمی اینکه بدون انسان ذهن کهاما هنگامی ،کرده است تعقل و تفکر  برسد،

 قوه باید بتواند انسان. آدمی اسیر چنگال خیال است ،رودجا میآن به اینجا از ،تداعی از راه نماید، کشف را قضایا بین منطقی

 را نفس تو اگر: فرمایندمی( ع) امیرالمؤمنین است.از عوامل مهم مهار قوه خیال در آدمی ،کار  خود را تمرکز و مهار کند. خیال

 (818-811 ص ،همان). کندمی مشغول خودش به را تو او نکنی، مشغول کاری به

 اینکه از نظر قطع عبادت. بدهد اهمیت نیایش به باید است دیگران و خود اسالمی تربیتخواستار  انسان اگر: ( عبادتز

از این . دارد انسان و روحیات دیگر ابعاد در زیادی تأثیر ،گویی به نیازی فطری در اوستر آدمی و پاسخد اصیل یحس پرورش

 (816 ص ،همان) در اسالم به عبادت بسیار اهمیت داده شده است. که روست

 ها اشارت رفته، چنین است: : برخی از عوامل درونی تعلیم و تربیت که در آثار استاد مطهری بدانعوامل درونی

برای تربیت افراد باید تالش  .کنندانسان را به تقویت اراده دعوت می ،استاد مطهری معتقد است که همه مکاتب :اراده الف(

 ص ،همان) پذیرتر خواهد بود.تربیت کرد قدرت اراده و اختیار در آنها فزونی پذیرد. هر مایه اراده متربی قدرتمندتر باشد، 

819-814) 

 انسان برای باید تفکر. است تفکر به کردن عادت اسالمی، هایآموزش در نفس تربیت و اصالح عوامل از یکی: تفکرب( 

 .بکند فکر آن در باره کامال قبال که باشد داشته عادت بگیرد، تصمیم خواهدمی انسان که کاری هر درباره یعنی. بشود عادت

دست  روز شبانه هر درانسان  که است شده توصیهپیش از پرداختن به کاری باید نیك در باره آن اندیشه کرد؛  اینکهگذشته از 

 (818-814ص ،همان) .بیندیشد بگیرد، تصمیم آنها مورد در باید که کارهایی به و بکند فکر خودش درباره دقیقه چندکم 

 مواد آموزشى 

( به قدس سره( و عالمه طباطبایى))قدس سرهخمینى امام از پیروى به حوزوى متداول هاىشهید مطهرى عالوه بر درس

 سطح در بود آموزشى نهادى تأسیس جمله از او آموزشى هاىمشغولى دل از. پرداختمى سطوح ترینآموزش فلسفه در عالى

 این از تا فلسفى مکاتب شناسى،روان شناسى،انى و اجتماعى روز، مانند: جامعهانس علوم و اسالمى علوم تدریس براى دانشگاه

و بتوانند از اسالم و علوم اسالمى، عالمانه دفاع  (84ص ،الف1961مطهری، )شوند آشنا خوب علوم، دستاین با حوزویان رهگذر

 .است عالقه این هاىنشانه از وى گفتارهاى و هانوشته در او هاىتحلیل و هاکنند. آثار شهید مطهرى و تنوع موضوع بحث

 لحاظ به و ندارد محدودیت مکان و زمان و معلم و متعلم لحاظ از که است اىشهید مطهرى تصریح کرده که علم فریضه

آن نیاز یا  برآوردن به یا باشد اسالم اجتماعى یا فردى هاىهدف و نیازها از یکى برآورنده که علمى هر هم آموزش موضوع

 تأمین در که علمى. شود داده آموزش باید آورد، پدید اىهدف، یارى رساند و نیاموختن آن در برآوردن آن نیاز یا هدف رخنه

 اسالم براى منفى اثرى دانشى اگر و ندارد خاصى نظر آن آموزش درباره اسالم باشد، نداشته سهمى اسالمى اهداف و نیازها

 .(813 ـ811ص ،ب1968مطهری، ) علیم و تعلم آن مخالف استت با اسالم باشد، داشته

)علیهم معصوم امامان عصر در که کندشهید مطهرى براى نشان دادن نگرش مثبت اسالم به علومى که یاد شد، اشاره مى

، با این اندهپروا نداشت( از انتقاد از خلفا )علیهم السالمامامان که دانیمالسالم(، بسیارى از علوم به زبان عربى ترجمه شد و مى

حال دیده نشده است که آن حضرات)علیهم السالم( با ترجمه علوم گوناگون به زبان عربى و درآمدن این علوم به حوزه فرهنگ 

 .(889ـ813ص )همان،و تمدن اسالمى و تدریس و تدرس آنها مخالفت، یا از این فرایند انتقاد کرده باشند

 در و فراگیرند است اسالمى هاىشرعى است که همه علومى را که مقدمه و الزمه تحقق هدفبنابراین، بر مسلمانان الزم 

 .(884ـ889ص )همان،نورزند کوتاهى امر این
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 تربیت هایساحت

شهید مطهرى از تربیت اخالقى، تربیت جسمى، تربیت عقلى، تربیت دینى، تربیت شغلى، تربیت هنرى گاه به اشاره و گاه 

 :کنیماست که به برخى از آنها اشاره مىبه شرح یاد کرده 

 برده پى انفس و آفاق در الهى آیات کشف به تا خواند: هنگامى که قرآن به سیر در آفاق و انفس فرامى. تربیت عقلى1

 فطرى یا خام عقل آیا اما. است شده دعوت آنهاست در سیر به مسبوق که انفس و آفاق در تعقل به انسان واقع در شود،

 که است روشن کند؟ کشف باید که چنان را انفسى و آفاقى آیات پرورش، و تعلیم بدون انفس، و آفاق در سیر از پس تواندمى

 .(138ص )همان،است منفى پاسخ

)علیهم السالم(، به عقل و بیت از قرآن که بگذریم، در میان فرق اسالمى، شیعه به اعتبار برخوردارى از فرهنگ عقالنى اهل

 .(186ص )  همان،است بوده دار تربیت عقالنى، بیشتر توجه داشته بلکه در این زمینه سرآمد و طالیهتعقل و 

شهید مطهرى در تربیت عقلى بر چند امر تکیه و تأکید کرده است: تعلیم و کسب دانش، تفکر، پرهیز از نیاگرایى و تعصب 

 و برداشت و تشخیص به اعتنایىشف و درك حقیقت، بىورزیدن بر شیوه گذشتگان، مالك قرار ندادن رأى اکثریت براى ک

 از درست بازشناخت و تحلیل و تجزیه قدرت پرورش ابتکار، قدرت و فکرى استقالل تقویت علمى، روح پرورش مردم، قضاوت

 .(134ـ189 ،41ـ11ص )همان،محیط و عادت و عرف از عقل کردن آزاد و داشتن دور امور، فرجام و آینده به توجه نادرست،

 بهداشت خالف اغلب و پرورى نفس اىگونه پرورى، تن. است پرورى : تربیت و پرورش جسم، غیر از تن. تربیت جسمى2

 و تربیت در اما. کشدمى رانى شهوت به کارش و است خود نفسانى تمایالت پى در پیوسته پرور تن فرد. است جسم تربیت و

 واقع در جسمى، تربیت راه از. شودمى منع آور، زیان مواد گونه هر استعمال و رانىهوتش و پرخورى از متربى جسم، پرورش

 از جسم تربیت. شود بلند عمرش فرد و بماند دور آسیب و بیمارى از تا شودمى حفظ سالمتش و تکمیل جسم، طبیعت

 و جسم تربیت اصوال. است بار امور زیان از آن داشتن دور و جسم سالمت تأمین براى فقهى احکام از بسیارى و است مسلّمات

 .(189ـ181 ، 19ـ48ص )همان،است انسان کماالت از نیرومند و سالم جسم داشتن

 تربیت هاىروش

 از ؛شده اشاره هاروش این از برخى به هم و است شده استفاده تربیتى هاىدر آثار شهید مطهرى، هم از برخى از روش

 :آنهاست

برانگیختن متربى به امرى یا بازداشتن او از امرى الزم است از تشویق و تنبیه استفاده شود. : گاه براى . تشویق و تنبیه1

 و است مهم این اىزمینه روش تشویق البته بخشید، فعلیت را او استعدادهاى و داد پرورش را فرد توانبه وسیله تشویق مى

 روشى تنبیه. داد پرورش را استعدادى تواننمى وجه هیچ تنبیه به. اما با شودنمى شکوفا استعدادى تشویق، از استفاده با تنها

 .خطا و نافرمانى و سرکشى از فرد بازداشتن براى است

در اعمال تشویق و تنبیه، شرط است که متربى را از علت تشویق و تنبیه کامال آگاه کرد، زیرا اگر او درنیابد که چرا و براى 

 از که تنبیهى اثر در دیگر سوى از و شود،نمى حاصل مطلوب اثر تنبیه و تشویق از سویى از شودویژه تنبیه مىچه تشویق و به

 .(41ـ44ص ،1988مطهری، )شود پریشان خاطرش است ممکن و شودمى آزرده او روح است، علت بى متربى نظر

 استفاده عمومى و علمى هاىاین روش در محیط از شهید. شود: این روش بیشتر در قالب سخنرانى اعمال مى. وعظ2

 از کردمى تالش و گرفتمى بهره فراوان روایات و آیات تمثیل، داستان،  شعر، از روش این شدن واقع مؤثرتر براى وى. کردمى

یین سخنرانى آ با آشنایى بحث، موضوع بر تسلط گفتار، در سادگى. کند استفاده مخاطبان نظر بیشتر جلب براى هامؤلفه این

 شهید که است روش این اهمیت لحاظ به. است وعظ براى سخنرانى لوازم جمله از( صدا موقع فراز و فرود بجا و به)مثال 

 .(911 ـ889ص ،ج1961 )مطهرى،است پرداخته نیز آن شناسىآسیب به مطهرى
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 معرفى عبادت نوع برترین را آن روایات اساس بر و داندمى فکرى -روحى  عبادت اى: شهید مطهرى تفکر را گونه. تفکر3

 انسان شودمى موجب است، آفاقى تفکر که آفرینش در تفکر. نفس تاریخ، آفرینش،: گیردمى صورت حوزه سه در تفکر. کندمى

وند را از راه خدا درنهایت و ببرد پى عالم رازهاى به و کند تأمل آنها در و شود آشنا آفرینش ظرایف و دقایق و عالم نظامات با

 .(814ص )همان،مخلوقاتش بشناسد

 قرآن در. گیریمتفکر در تاریخ هم آبشخور قرآنى دارد. از راه تفکر در سرگذشت و سرنوشت گذشتگان، از تاریخ عبرت مى

. شهید مطهرى (811 ـ814ص )همان، بگیرند پند و کنند تأمل آنها در مردم تا است شده اشاره گذشتگان حکایات و قصص به

 نوشتارهاى خود بارها از این روش استفاده کرده و به نقل حکایاتى از گذشتگان پرداخته است. در گفتارها و

 شده تأکید آن بر قرآن در که است هایىتفکر در نفس که از آن به تفکر در خود و تفکر انفسى یاد شده است نیز از روش

 شناخت براى تفکر یعنى علم، موضوع چونان خود در تفکر یکى: داندم مىقس دو بر را تفکر گونه این مطهرى شهید. است

 کردار در تفکر دیگرى و ؛خود آفرینش مجموع در و خویش معاد و زندگى و مبدأ به توجه و خود وجود در آفرینش هاىظرافت

ادبیات اخالقى د صورت گیرد و در بای مرتب و اىدوره صورت به که خود هاواکنش و هاکنش ارزیابى و خویش پندار و گفتار و

 )همان،داندو تربیتى ما از آن به محاسبه نفس تعبیر شده است. شهید هر دو نوع تفکر در خود را براى تربیت، الزم و مفید مى

 .(816 ـ811ص

 مد غزالىمح ابوحامد و (91ص ، 6ج ،1984 ) جاحظ، : شهید مطهرى، مانند جاحظ. شك دستورى4

 مقدمه شك که کندمى اشاره و داندمى شناخت هاىروش از را دستورى شك (86ص ،1493 )غزالى، (ق .هـ 191 ـ419)

 به باید علم حقیقت و حقیقى علم بازشناخت براى غزالى قول به و ؛است آرامش مقدمه اضطراب و وصول، مقدمه پرسش یقین،

 .همان() آورد روى شك

 فراخواندن که کندمى گوشزد شود، گاهنباید توقفاستاد مطهرى با یادآورى این نکته که شك معبرى است مناسب، اما 

 به باید درست تفکر با و است شك و جهل بشر، اولیه حالت که است نکته این بیان ضمنى طور به تفکر، به اسالم بسیار

 داند،مى آموزش براى مناسب هاى. استاد شك را از روش(98 ـ91ص ،1ج ،ب1911مطهری، )رسید اطمینان و یقین سرمنزل

 باورهاى به نسبت را تو که است بس این فایده را ما گفتار: گویدمى که جویدمى استناد غزالى از گفتارى به باور این اثبات براى

 درست کس هر و کند،أمل نمىت درست کند،نمى شك که کسى و است تحقیق پایه شك زیرا، ؛افکندمى شك به موروثى

 .( 61ص ،13ج )همان،بردمى سر به حیرانى و کورى در کسى چنین و بیند،نمى خوب ننگرد،

: پدر و مادر باید براى فرزند اسوه و نمونه رفتارى باشند و چنان رفتار کنند که فرزندان از )اسوگی( رفتار با تربیت.  5

 آنان وجود در را حقیقت فرزندان که کنند رفتار اىگونه ویژه پدر است که بهآنان بیاموزند. مثال در امور دینى، بر پدر و مادر به

 ،پدر است. فرزند باید ببیند که عزیز و محترم برایش نماز و گزاردمى نماز پدر که ببینند باید آنان یعنى بیابند، و ببینند

اگر در به مستحبات نماز پایبند است. پ ببینند باید آنان. ندهد دست از را وقت اول نماز که دهدمى سامان چنان را کارهایش

 اثر پدر رفتار از باشد داشته قابلیت اندکى فرزند چهچنان کند، رفتار چنین این نماز به نسبت و بگزارد، نماز گونه پدر این

 ، 8ج ،1918-1961مطهری، ) است احترام درخور حقیقتى نماز که پذیردمى و بنددمى دل نماز به او مانندو  پذیردمى

 .(191ـ199ص

 نتیجه

( روح) ملکوتى خود یکى: است انسان در «خود» دو به اشاره شناختى، انسان هاىابتکارات شهید مطهرى در بحثاز جمله 

 دید از انسان هاىویژگى از نیایش حس زیباشناخت، حس اخالقى، ارزش و خیر ذاتى، شرافت(. نفس) مُلکى خود دیگرى و
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 وى نگاه از. داندمى شناخت ابزارهاى را نفس تزکیه و عقل و حس و شمارداخت را امرى شدنى مىشن او. است مطهرى استاد

 .دارد مرحله دو عقلى شناخت و است مرحله سه داراى تجربى و حسى شناخت

با  عادت ارتباط شرح در وى. داندشهید مطهرى تربیت را شکوفایى استعدادهاى بالقوه و ساختن انسان به شکل دلخواه مى

 انبار را متعلم ذهن نباید تعلیم در. خواندمى نامطلوب را انفعالى عادت و کندتربیت، عادت را به فعلى و انفعالى تقسیم مى

 هم و است ممکن هم تربیت استاد، نگاه از. داد پرورش را ابتکار قدرت و اندیشه استقالل وى در است الزم بلکه کرد معلومات

 کار به تربیت غایى هدف معرفى براى شهید که است تعابیرى اهلل لقاء اهلل، ن کامل شدن، قرب الىانسا حق، به وصول. ضرورى

 عدالت لدنى، علم و اکتسابى علوم کسب نفس، تزکیه اجتماعى، و فردى سعادت تأمین متعلم، در علمى روح ایجاد. برد مى

 است. استاد اشاره مورد میانى هاىهدف جمله از خداوند شناخت اجتماعى،

لزوم آغاز تربیت از کودکى، سازوارى تربیت با استعداد و فطرت، لزوم توجه به آمادگى روحى متربى، لزوم همه جانبه بودن 

 از تربیت اصول بیرونى و درونى هاىتربیت، لزوم جمع عقل و علم، هدایت و آزادى، پرهیز از نازپروردگى، لزوم توجه به گرایش

 .است استاد نگاه

. کندمى یاد و بیرونى درونى، تربیتى، عوامل از سالگى، ن اشاره به دو مرحله تربیت یعنى پیش و پس از هفتاستاد ضم

های ، ساحترفتار با تربیت دستورى، شك تفکر، وعظ، تنبیه، و تشویق تربیتى هاىروش آموزشى، مواد به کوتاه اىاشاره
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