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 مقدّمه

وابعاد و پيچيده است. يكهی از  انسان به عنوان اشر  مخلوقات و خليفة خداوند بر زمين، موجودي ذ

تهرين   یبهه کلّه  « قوّة استعداد»گردد، وجود  ان میهاي انسان که باعث تمايز وي از حيو ترين ويژگی مهم

... را مفهوم در انسان است. انسان، استعداد تكلّم، استعداد تفكّهر، اسهتعداد برقهراري رابطهة اجتمهاعی و      

ترين استعدادهاي نهفته در ذات بشري، استعداد تعليم و تربيت است. البتّه بايهد   دارد. يكی ديگر از مهم

جود اين استعدادها، فعليّت و به کاربسهته شهدن آن توسّهط انسهان را بهه اثبهات       توجّه گردد که صر  و

اي از رساند و براي حرکت از قوّة به فعل در هر يهک از اسهتعدادهاي يهاد شهده، نيازمنهد مجموعهه       نمی

ترين شرط به فعليّت رسيدن قوّة تكلّم در انسان اين اسهت کهه در درجهة     شرايط استا براي م ال، مهم

تر اين است کهه همهواره يهک     انسان داراي سالمت تكلّم باشد و از سوي ديگر، و چه بسا شرط مهماوّل، 

داسهتان رابينسهون   «. هويّهت خهود  »و بيهرون از  « ههويّتی خهارج  »وجود داشته باشدا يعنهی  « ديگري»

ه از به عنوان سوژة محهوري داسهتان، يهک انسهان دورافتهاد       Fridayياکروزويه را به ياد بياوريم. جمعه 

توان انتظهار داشهت    وجود نداشت. در اين شرايط نمی« ديگري»ها  اجتماع بود. بنابراين، براي او تا مدّت

ترين نكاتی که در تعليم و تربيت  يكی از مهم سان قبل وجود داشته باشد. بنابراين، که در او قوّة تكلّم به

اعی در امر تعليم و تربيت است. بهه همهين   بايد مدّ نظر قرار گيرد، توجّه به ترکيب عوامل فردي و اجتم

سان در انسان، قوّة تعليم و تربيت نيز وجود داردا يعنی انسان اساساً قابليّت ايهن را دارد کهه در صهورت    

فراهم شدن شرايط، به پرورش استعدادهاي خويش يعنی فراهم کردن زمينة رشد آنها بپهردازد. از آنجها   

گيرد، لهذا در ابتهدا    مورد بررسی قرار می تربيت از نگاه شهيد مطهّري که در مقالة حاضر، مقولة تعليم و

 الزم است تا توضيحی اجمالی در باب رويكرد اسالم به مسألة تعليم و تربيت آورده شود.

 ( مفهوم و تعریف تربیت1

در بحث تربيت انسان، مفهوم واژة تربيت بر پرورش استعدادهاي انسانی يعنی فهراهم کهردن زمينهة    

زيهادت و فزونهی و رشهد و    »بهه معنهی   « رَبو»کند. اين واژه از ريشة  ی داللت مید استعدادهاي انسانرش

، «ربهو »گرفته شده است و کاربردهاي گوناگون از اين ريشه همهه همهين معنها را در بهردارد.     « برآمدن

ن ريشه گرفته نيز که از همي« رَب»را گويند که موجب برآمدن سينه است. کلمة « نَفَس عميق و بلند»

کننهدة   است و نيهز اصهال   « مالک، خالق، صاحب، مدبّر، مربّی، قيّم، سرور و منعم»شده است، به معناي 

 (.09: 6087گويند )ر.کا دلشاد تهرانی، « رَب»هر چيزي را 

است تا استعدادهاي انسانی از قوّه بهه  « اِعداد»رفع موانع و ايجاد مقتضيات يعنی « تربيت»بنابراين، 

تهوان   ، مهی اسهت « کمهال مطلهق  »درآيد و شكوفا شود و چون در تربيت اسالمی، مقصد و مقصود،  فعل
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تربيت عبارت است از رفع موانع و ايجاد مقتضيات براي آنكه استعدادهاي »تربيت را چنين تعري  کرد: 

 (.09)همان: « انسان در جهت کمال مطلق شكوفا شود

 قرآن( تربیت از نگاه 1

 * قَدْ أَفْلَحَ مَـن زَکَّاهَـا  »: اسهت  «تزکيه» لغت کند، می «تربيت» کلمة از قرآن معموالً که تعبيري

وَذَکَـرَ اسْـمَ رَبِّـهِ    *  قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَکَّى»: ديگهر  جاي در يا (6ه60)الشّمسن« وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

 :شهود  ذکرمهی  ص() اسهالم  يامبرپ بع ت از هد  که جمعه مبارکة سورة در يا .(69ه69)األعلین« فَصَلَّى

« الْحِکْمَةةََوَ الْکِتَابَ وَیُعَلِّمُهُمُ وَیُزَکِّیهِمْ آیَاتِهِ عَلَیْهِمْ یَتْلُو مِّنْهُمْ رَسُولًا الْأُمِّیِّینَ فِی بَعَثَ الَّذِی هُوَ»

 (.0نالجمعة)

 نظهر  از «زکيهه ت». اسهت  رفتهه  کهار  به مورد چندين ،قرآن در تربيت مفهوم بيان عنوان به «تزکيه»

خهانواده   ههم  «تزکيهه » نيز با «زکات» کلمة .«شوائب و ها آلودگی از کردن پاک و پيراستن» يعنی لغوي

 باشد، ها آلودگی از کردن پاک و پيراستن تزکيه، معناي اگر و اند ريشه يک از زکات و تزکيه يعنی استا

 مهال  بهه  کهه  زکهاتی  شهود  می گفته خنی،است. به س رفته کار به مفهوم همين به تقريباً نيز زکات کلمة

 اين اگر و است گرفته تعلّق آن به مردم حقوق که قسمتی از است مال پيراستن واقع، در گيرد، می تعلّق

 نفاق و کينه و طمع از هر گونه و است برداري بهره قابل و پاک و گوارا مال، بقيّة شد، جدا مال از قسمت

 و شهده  پهاک  مهال،  ايهن  نشهد،  پرداخت مال از مردم حق  چنانچه اگر اامّ. بود خواهد دور به نظر سوئی و

 را پيراسهتگی  و صهفا  پهاکی،  برکهت،  آن صهاحب خهود   براي مال اين طبعاً و است آلوده نيست، پيراسته

 ههر  از و فكر رو  پيراستن معناي به رفته، کار به روان و جان و رو  و نَفْس دربارة تزکيه که آنجا. ندارد

اسهت.   کهار  تزکيهة  جنبهة  مسهائل  ايهن  از پيراستن. روحی و اخالقی فكري، آلودگی: است گیآلود گونه

اي ناب و الهی است که کسهب آن   هتوبه دارد. بصيرت هديّ همچنين تزکيه ارتباط تنگاتنگی با بصيرت و

لهين  شود. استاد مطهّهري اوّ  طلبد و به افراد مؤمن حقيقی و مخلص داده می ی را میآداب و ترتيب خاصّ

الزم به ذکر است که در سلوک عرفا  .دانند فس و تحصيل بصيرت را توبه مینَ تزکية گام در راه تهذيب و

از گناهان رها و آمهادة تهابش نهور حهق بهه       آيد، چرا که انسان با توبه نيز توبه نخستين گام به شمار می

توبه و تزکيهه  اسالمی همواره بر  در احاديث و روايات»گويد:  شود. ايشان در اين زمينه می باطن خود می

 .کنهد  ا براي رسيدن به تزکيه میآدمی را پاک و باطن درونی انسان را آماده و مهيّ تأکيد شده است. توبة

جا آورده تا رو  انسان با ضمير پاک آمهادة دريافهت نهور حهق      لين قدم توبه را بهپس مؤمنين بايد در اوّ

 (.697، ب: 6087ري، )مطهّ« شود
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 تعلیم از قبل یه( تزک9

 از قبهل  تزکيهه  مسألة قرآن در اينكه يكی. شود داده تذکّر نكته چند زمينه اين در است الزم اکنون

 و آموزش معمول اصطال  خال  بر. است آموزش از قبل و تعليم از قبل پرورش يعنی استا آمده تعليم

 در و اسهالم  در دانهيم،  مهی  مقهدّم  پهرورش  بهر  را آموزش و است رايج زبانان فارسی ما بين در که پرورش

 اسهتا  آراستن از قبل پيراستن مسألة. است رفته کار به تعليم از قبل تربيت و تزکيه مسألة قرآن، تعبير

 ايهن  از بعهد  گهردد،  پهاک  انحهرا   و آلهودگی  از عمهل  و اجتماع اخالق، روان، جان، رو ، اوّل بايد يعنی

 فكر يا رو  اگر زمينة امّا. بيايد باال و کند رشد و شود راستهآ هم کماالت به تا شود می آماده پيراستگی،

 .نيست آماده رشد و تربيت و آمدن باال براي شرايطی چنين بود، آلوده اجتماع زمينة بود، آلوده

پس از ذکر اين مقدّمة کوتاه در باب لزوم دقّت در معناي لغوي کلمات تعليم و تربيت، بايهد عنهوان   

ها تفاوت دارد. در يک مكتب فلسهفی، مها بها     تربيتی ساير مكتب تی اسالم با فلسفةگردد که فلسفة تربي

شهويم. معمهوالً    شناسهی روبهرو مهی    ت جههان، بحهث شهناخت و ارزش   چند اصل يا نظريه دربهارة واقعيّه  

ههاي   و انديشهه پردازنهد و مجمهوع آراي فلسهفی     مسائل تربيتی به بحث می طرفداران يک مكتب دربارة

 دهد. مورد قبول اين گروه را تشكيل می فلسفة تربيتی تربيتی آنها

کتاب روانشناسی يا يک کتاب را يک  قرآنتوان  که نمی گونه اسالم يک مكتب فلسفی نيست، همان

شهده از  ، اخبار و روايات نقهل  البالغه نهج، قرآن، با وجود اينشناسی در معناي مصطلح تلقّی کرد.  جامعه

تهرين   هاي فلسفی و تربيتی است. مههم  ، مشحون از انديشهوايان معصوم)ع(پيامبر اکرم)ص( و ديگر پيش

 توان براي تربيت اسالمی برشمرد، عبارتند از: هايی که می ويژگی

 ( تربیت الهی9ـ1

يتی دينی، الهی و معنهوي محسهوب   گيرد و از اين رو، ترب يت اسالمی از منبع وحی سرچشمه میترب

مستقيم با منبع وحی ارتباط داشت و تحت تربيت الهی قهرار گرفتهه    گردد. پيامبر اکرم)ص( به طور می

: 6086اند )ر.کا شهريعتمداري،   ستقيم تحت تربيت الهی قرار داشتهاست. پيشوايان معصوم ما نيز غيرم

009.) 

 ( تربیت عقالنی9ـ1

ترين ويژگيهاي تربيت اسهالمی، مههم تلقّهی کهردن عقهل و نقهش آن در پهرورش         مهم يكی ديگر از

. اسهت  بهوده  برخوردار اسالم تعاليم در خاص جايگاهی از خِرَدورزي و خِرَد شخصيّت افراد است. همواره

مهدّعا   ايهن  بهر  آشكار دليلی خود کريم قرآن در آيه 000 قالب در خِرَدورزي و خِرَد جايگاه اهميّت بيان
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 ک ت هب  معتبرتهرين  کهه  یهنگهام  شود، می دوچندان شيعه مكتب در اهميّتی و تأکيد چنين مسلّماً. است

 «الجهل و العقل باب» به را خود نخستين هاي باب ،بحاراالنوار و کافی اصول همچون مكتب اين حدي ی

 چنهين  شهک  بهدون . پردازنهد  مهی  دين اصول پيرامون بحث به سپس و اند داده اختصاص «العلم فضل»و

. اسهت  داشهته  برتهري  همهواره  تعبّهد  بهر  تفكّهر  و عابهد  بر عالِم علّت همين به و نبوده حكمت بی تبويبی

 )ص( اسهالم  از پيهامبر  حهديث  بهدين  توان می نمونه عنوان به که شده نقل باب اين در بسياري احاديث

 سهال  شصت از بهتر انديشيدن ساعتی :عِبَاََةَِسِتِّینََسَنَةٍَخَیْرٌ مِنْفِکْرَةَُسَاعَةٍَ: »فرمايند اشاره کرد که می

 .(06: 6088)باقري، « عبادت است

وسيلة انبيا و پيشوايان معصوم و دوم از  فرمايد: اوّل به ال انسان را از دو طريق هدايت میخداوند متع

طريق عقل. پايه و اساس تعليم و تربيت از نگاه اسالم، پهرورش جنبهة عقالنهی شخصهيّت آدمهی اسهت.       

روي عقالنی انسان را پايهه و  کنند، پرورش ني ی از تعليم و تربيت انسان بحث میمربّيان بزر  جهان وقت

ههاي   ک برتهري مكتهب  کنند و تأکيد روي اين جنبه از شخصهيّت را مهال   ی میاساس تعليم و تربيت تلقّ

 (.007همان: ر.کا دهند ) تربيتی قرار می

 ( تعلیم و تربیت از نگاه شهید مطهّری3

تعليم و تربيهت بحهث   : »نمايد که عنوان می «تعليم و تربيت در اسالم»شهيد مطهّري در آغاز کتاب 

اي دارد و  جانبهه  رات همههاي مشخّص است و مقرّ هاست. يک مكتب که داراي هد  ساختن افراد انسان

توانهد يهک سيسهتم خهاصِّ      سياسی دارد، نمی به اصطال  سيستم حقوقی و سيستم اقتصادي و سيستم

اخالقی، اقتصادي و سياسی  هاي خاصِّ خواهد در مردم، طر  مكتبی که می آموزشی نداشته باشدا يعنی

 (.69: 6086)مطهّري، « خواهد... ها می را پياده کند، باألخره اينها را براي انسان

تربيت عبهارت اسهت از پهرورش دادن، يعنهی     »نمايد که:  در تعري  تربيت عنوان می شهيد مطهّري

دن و پهرورش دادن، و لههذا   استعدادهاي درونيی را که بالقوّه در يک شی  موجود است، به فعليّت درآور

تربيت فقط در مورد جاندارها يعنی گياه و حيوان و انسهان صهادق اسهت و اگهر ايهن کلمهه را در مهورد        

« ايهم    را پهرورش داده ايم، نه اينكه به مفههوم واقعهی آن شهی    غيرجاندار به کار ببريم، مجازاً به کار برده

داند، بلكه  نمی انند آنچه در صنعت مدّ نظر است،(. شهيد مطهّري تربيت را ساختن م90: 6086)همان، 

کندا يعنی فراهم کردن زمينة رشد استعدادي که  فی میتربيت را را از نوع پرورش يک موجود زنده معرّ

نماينهد.   ترجمه می «ياد دادن»(. از سوي ديگر، استاد تعليم را به 99در موجود زنده وجود دارد )همان: 

 ، معلّم اينست که نيروي فكري مهتعلّم را پهرورش و اسهتقالل بدههد و قهوّة      از نگاه شهيد مطهّري، هد
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ابتكار او را زنده کند. وي به سيستم آموزشی قديم اشاره کرده است و افرادي که بدون تفكّهر مطلبهی را   

 (.00نمايد )ر.کا همان:  گيرند به ضبط صوت تشبيه می میفرا

نمايد و در آنجها تمهايزي ظريه  و     ب تربيت بحث مینيز در با ان کاملانسشهيد مطهّري در کتاب 

سازد. از نگهاه شههيد مطهّهري، در تربيهت، ههد ،       تربيت و صنعت برقرار می هوشمندانه ميان دو مقولة

رسيدن موجود زنده به کمال است و در صنعت، تحقّق هد  سازنده مورد قصد است. تربيهت صهحيح و   

به رشد و پرورش استعدادهاي انسانی توجّه شهود. ثانيهاً ميهان     شود که اوّالً ق میجانبه زمانی متحقّ همه

استعدادهاي انسانی هماهنگی ايجاد گردد و به ايهن ترتيهب، در درون انسهان نظهامی واحهد و منسهجم       

حكمفرما شود و ثال اً استعدادها در حدِّ عالی از فعليّت به ثمر رسند. استاد ميان اخالق و تربيهت تفهاوت   

 (.00همان:ر.کا قد است هر تربيتی، اخالقی نيست، امّا هر کار اخالقی، تربيتی است )قائل شده و معت

 و تربیت از نگاه شهید مطهّری قرآن( 2

دارد  الههى  هويّت که رو  و بدن از مرکّب شناسد مى موجودى را انسان ،قرآن استاد مطهّري، نگاه از

 مهادر  دامهن  در نبايهد  اوسهت، ولهى   وجهود  ىمهادّ  عنصر زاييدة رو ، اين و (.960: 6087)ر.کا همان، 

 آن چههرة  کهه  «سهافلين  اسهفل » در وگرنهه  بپيمايهد  را تكامهل  راه بايهد  بلكهه  بمانهد،  محبوس طبيعت

مانهد   مهى  بهاقى ( 6نالقارعهه ) «است[  دوزخ]=  «هاويه» پناهگاهش هَاوِيَةٌ: فَأُموهُ» :است جهنّم اش جهانى

 انسهانى  و متعهالى  فطهرت  از برخهوردار  آفرينش، آغاز از خود، ىاله بُعد در انسان (.06: 6080)مطهّري، 

 (ا999: 6087فطهرى )همهان،   ههاى  گرايش و انسانى هاى ويژگى از است عبارت فطرت حقيقت. باشد مى

 بهالقوّه  کهه  اخهالق  بهه  مندى عالقه و پرسش به گرايش دوستى، زيبايى جويى، حقيقت خواهى، دين مانند

 در قهرآن  (.960کنند )همهان:   طى را رشد راه رسيده، فعليّت به بايد و دارند وجود انسان در تولّد موقع

 لِخَلْـقِ  تَبْدِیلَ لَا عَلَیْهَا النَّاسَ فَطَرَ الَّتِی اللَّهِ فِطْةرَةََ حَنِیفًا لِلدِّینِ وَجْهَکَ فَأَقِمْ»: فرمايد مى باره اين

 کهه  اسهت  فطرتهى  ايهن ! کن پروردگار خالص آيين متوجّه را خود روى پس الْقَیِّمُ ...: الدِّینُ ذَلِکَ اللَّهِ

 (.00ن )الرّوم «استوار... آيين است اين نيستا الهى آفرينش در دگرگونى آفريدها آن بر را خداوند،انسانها

 و غيهب  بهه  باور هستى، کتاب مطالعة پرتو در و است دانسته انسان تربيت خدمت در را جهان قرآن

 اسهت،  خداونهد  بهه  تقهرّب  و جويى حقيقت رشد از اى آميزه که هستى دگارآفري علمى و عقالنى شناخت

 قهوّت  و مايهه  و قهوام  حس، راه از انسان فكر و عقل دستگاه» :داند مى پذير تحقّق را انسان تربيت و رشد

 در تهدبّر  بهه  دعهوت  قرآن دليل، همين به و گذرد مى محسوسات ميان از معقوالت به عبور راه. گيرد مى

 عهالم  در نبايهد  ولهى  بهرد،  پهى  معقوالت به بايد محسوسات همين از زيرا استا کرده سوساتمح همين

 آلیَـاتٍ  وَالنَّهَارِ اللَّیْلِ وَاخْتِالَفِ وَاألَرْضِ السَّمَاوَاتِ خَلْقِ فِی إِنَّ» (070شد )همان: متوقّ  محسوس
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 بهراى ( روشهنى ) هاى نشانه روز، و شب رفت و آمد و زمين، و آسمانها آفرينش در ماًمسلّاأللْبَابِ:  لِّأُوْلِی

 آيهه،  و غيهب  از اسهت  ظهورى شهادت، اين. است غيب عالَم اساس، .(660نعمران آل) «است خردمندان

 ديگهر  جهاى  بهه  اشهاره  ماهيّتش چيز يک که گويند مى جايى در را آيه. غيب براى است عالمتى و نشانه

 انسهان  اگهر ... فهمانهد  مهى  مها  به دارد را مطلبى يک و است عالمتى وجود وجودش اصالً عالَم پس باشد.

اسهت )ر.کا   شهناخته  را ملكوت عالَم و شده آشنا ملكوت عالَم به بشناسد، هست که چنان آن را خودش

 ََابَّةٍ مِن یَبُثُّ وَمَا خَلْقِکُمْ وَفِی لِّلْمُؤْمِنِینَ * لَخیَاتٍ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ فِی إِنَّ» (ا07: 6089مطهّري،

 نيهز  دارد * و وجهود  مؤمنهان  براى( فراوانى) هاى نشانه زمين و آسمانها در شک بىیُوقِنُونَ:  لِّقَوْمٍ آیَاتٌ

 که جمعيّتى براى است هايى نشانه ساخته، پراکنده( زمين سراسر در) که جنبندگانى و شما آفرينش در

 تعهالى  و رشهد  اقتضهاى  الههى،  هاى نشانه و تآيا طبيعتِ در که دليل بدين) (0ه9ن)الجاثيه« يقينند اهل

 بها  رابطهه  در قهرآن . آورد پهى  در را انسان تكامل و رشد تواند مى جهان به طلبانه تعالى نگاه است، نهفته

وَ *  …وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ الَّذِیَ آتَیْنَاهُ آیَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَـا  » :گويد مى توحيد هاى نشانه سازندة نقشة

 که را کس آن سرگذشت بخوان آنها بر و لَکِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى األَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ...: وْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَ

 را او( مقهام ) خواسهتيم،  مى اگر ساخت.... * و تهى آن از را خود( سرانجام) ولى داديما او به را خود آيات

 (.99: 6086( )ر.کا مطهّري،679ه671ن)األعرا « گراييد... پستى به او ولی برديم، مى باال آيات اين با

 کهه  اسهت  اين پى در و کند مى وجو جست انسان تربيت حوزة در نيز را بع ت فلسفة مطهّرى شهيد

 بهه  را مطلب اين و نمايد تحليل تكامل و رشد به او نياز مبناى بر وحى طريق از انسان با را غيب ارتباط

 برگرفته گرچه قرآن در رب»: کند مى مطر  خداوند سخنان در مطالعه قابل و قرآنى عيّتواق يک عنوان

 از يهک  ههيچ  ولهى  پهرورش،  معنهاى  به «ربى» و «ربو» نه و است خداوندگارى معناى به «ربب» از شده

 هههم رب معنههاى در باشههد، «رب» معنههى رسههانندة توانههد نمههى تنهههايى بههه اختيههارى صههاحب و تربيههت

 و طبيعهت،  عالم اختيار صاحب هم و است رسان کمال هم خداوند،. مربّى هم و است نهفته خداوندگارى

 و خداونهد  نشهده  آفريهده  کامهل  مهادّه  عوالم از کدام هيچ او، مربوب هم و است خداوند مخلوق هم مادّه،

 ورشپهر  جههان  جههان،  ايهن  اصهوالً . اسهت  العالمين ربّ و رساند مى نهايى کمال به جهان اين در را همه

 ارسهال  (.07: 6089)همهان،  « هسهتند  يهافتن  پهرورش  حال در همگى بد و خوب از اعمّ ها انسان است،

مِّـن   رَحْمَةةًَ * إِنَّـا کُنَّـا مُرْسِـلِینَ    »... :فرمايهد  مهى  قرآن رو، اين از است، «رب» اسم مظهر پيامبران،

 «رب» اينكهه  حُكم به زمين و ها آسمان دهندة پرورش و تو پروردگار اين يعنى ا(9ه1نالدّخان) «رَّبِّکَ....

اسهت )ر.کا همهان:    فرستاده بشر استعدادهاى تربيت و تكميل براى را پيغمبران است، دهنده پرورش و
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 پيهامبر  بهه  و فرسهتاده  تكميلهى  مكتب و تربيتى مكتب کند، تربيت را بشر خواهد که مى (. خداوند606

 (.009)ر.کا همان: « را تكميل و تربيت وسيلة اين و را وحى بگير»: گويد مى

 پديهد  آنهها  آفهرينش  بها  کهه  را ههايى  ،گهرايش  دارد هها  انسهان  فطرت در ريشه دين اينكه به توجّه با

 مهتن  در و تكهوين  مهتن  در حهق  دسهت  که است رنگى دين ديگر، عبارت به دهد و مى توضيح آيند، مى

 پاسخى انبيا  بع ت بنابراين، (.997: 6087است )ر.کا همان،  کرده متلوّن رنگ، آن به را انسان خلقت،

 نيروههاى  بيهدارى  پهى  در و اسهت ( مذک ر( )ص)پيامبر و دارد وجود انسان درون در که تقاضايى به است

 بهه  ولهى  (،009باشهد )ر.کا همهان:    مى او وجود پنهان عشق مرموز شعور ساختن مشتعل و بشر فطرى

 انسهانيّت  اگهر  دارد. فطهرت  چراغ بودن روشن به بستگى دين سازندگى فطرت، چراغ تغييرپذيرى دليل

 قهرآن  دليهل  همهين  بهه  گذارد، نمى جا بر از خود تأثيرى انبيا  تعليمات نباشد، سر جايش انسان فطرى

 ههدايت  گونهه  دو داراى هها  انسهان  ،(6نالبقهره ) «ذَلِکَ الْکِتَابُ  َ رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِینَ»: فرمايد مى

 ههدايت  چراغ کسى تا که بگويد خواهد مى قرآن و اکتسابى، اصطال  به هدايت و فطرى هدايت: هستند

 اشهخاص  بهراى  انبيها  تعليمهات  يعنهى  نهداردا  فايهده  او بهراى  اکتسهابى  هدايت نباشد، روشن اش فطرى

 شهده  داده نسبت کسى به دين تكذيب ماعون سورة در. نيست مفيد داده، دست از  انسانيّت و شده مسخ

 فطرت و است انسانيّت شرط امر، اين راندا يعنى مى خود از شدّت به را يتيم و شده خارج انسانيّت از که

 اطعهام  بهراى  کهه  اسهت  کسهى  ايهن . باشد داشته عاطفه يتيم به نسبت انسان که کند می حُكم انسانيّت

 انسانيّت که آدمى داده، دست از را انسانيتّ خود اوّل يعنى نداردا ترغيبى گرسنه مردم تغذيه و مساکين

 طبيعهى  انسهان  يهک  ديگر يعنى داده استا دست از اين از پيش هم را اسالميّت قهراً بدهد، دست از را

 و ورزيهدن  کفهر  بها  افراد گونه اين (.100: ، ال 6087است )ر.کا مطهّري،  شده مسخ انسان يک نيست،

 دسهت  از را تأثيرپهذيرى  هاشهان دل و شهود  مهى  مُههر  و الک شهان  قلب نامة( ص)پيامبر دعوت با مخالفت

 (.80: 6080دهد )ر.کا همان،  مى

 ( عوامل تربیت از نگاه شهید مطهّری6

آورد. در ايهن جريهان، فهرد از لحهاظ فكهري بهه        ر و نتايج درخشانی را به وجود میتربيت صحيح آثا

موختهه اسهت،   آمهوزد، بلكهه آنچهه را کهه آ     اي را می کند. او نه تنها مطالب تازه د مینحوي محسوس رش

و  تواند نسبت به درستی يا نادرستی آن اظهار نظر کند. بنابراين، فرد ههم مطالهب علمهی    فهمد و می می

گيرد و هم نحوة ارزيابی، تفكّر و قضاوت ميان نظر مدلّل از نظر غيرمنطقی را. پس، زمانی  ادبی را فرا می

بينی نيسهت. در جريهان تفكّهر يها اسهتدالل       يشکه تربيت مبتنی بر تفكّر باشد، نتيجة امر از قبل قابل پ

شود، نه آنچه از اوّل مربّی يا گوينهده در نظهر داشهته اسهت. بهه عبهارت        ذيرفته میآنچه منطقی است، پ

پهذيرد. اگهر آنچهه را     يشنهاد شده است، نمهی ديگر، در اين جريان، فرد بدون دليل امري را که از ابتدا پ
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پهذيرد. اکنهون بها توجّهه بهه       کند، منطقی باشد، فرد آن را مهی  می ه يا نويسنده يا دانشمند مطر گويند

وار مهورد بررسهی قهرار     هرسهت توضيحات داده شده، عوامل تربيت صهحيح از ديهدگاه شههيد مطهّهري ف    

 گيرد. می

 ( تعقل و تعلّم6ـ1

فهی  معرّ داند و اسالم را نيز شديداً طرفدار تعقّل ترين استعداد انسان می ل را مهمشهيد مطهّري، تعقّ

در سنّت اسهالمی و بالخصهوص   »نويسد:  نی نيز میکند. ايشان در مقايسه ميان عقل شيعی و عقل سّ می

در روايات شيعی به عقل و تعقّل اهميّت زيادي داده شده است و يكی از مزاياي روايات شيعی بر روايات 

كيهه گرديهده اسهت و بهه     غير شيعی اهتمام بيشتري است که در روايات شيعی به عقل شده و بهه آن ت 

همين دليل نويسندگان اجتماعی امروز حتّی اهل تسنّن اعترا  دارند که در دورة اسهالم، عقهل شهيعی    

 (.681: 6086)همان، « تر از عقل سنّی بوده است هميشه قوي

در غالهب  »شهيد مطهّري معتقد است که عقل در روايات اسالمی، نيرو و قوّة تجزيه و تحليل اسهت:  

سهواد نيسهت، بلكهه جاههل ضهدِّ       و بیبينيد اسالم جاهل را کوبيده، جاهل در مقابل عالم  که می مواردي

عاقل است. عاقل کسی است که از خودش فهم و قدرت تجزيه و تحليل دارد و جاهل کسهی اسهت کهه    

ه معنهی اينكهه   اَنهد به   اَندا عهالم  اَند ولی جاهل بينيم که عالم ندارد. ما خيلی افراد عالم را میاين قدرت را 

اند، امّا ذهنشان يک انبار بيشتر نيسهت، خودشهان    ياد گرفتهفراگرفته از بيرون زياد دارند، خيلی چيزها 

اجتهاد ندارند، استنباط ندارند، تجزيه و تحليهل در مسهائل ندارنهد. ايهن جهور اشهخاص از نظهر اسهالم         

)همهان:  « د، ولهی عقهل او راکهد اسهت    شان راکد است. ممكن است علم او زياد باش اَندا يعنی عقل جاهل

687.) 

شهود و ديهن را از دخالهت     از سوي ديگر، شهيد مطهّري ميان حيطة عقل و دين تفكيک قائهل مهی  

ههيچ گهاه در    توانند دريابند، در کنار داشته اسهت. ديهن   عقل خويش می وسيلة مستقيم آنچه آدميان به

م نداشهته اسهت و اساسهاً دخهالتش در ايهن      توانند تشخيص دهند، دخالت مسهتقي  مسائلی که مردم می

 (.666: 6089)مطهّري، « مسائل غلط استا زيرا در اين صورت فكر و عقل مردم براي کجاست؟

آموزي و کسب حكمت نيهز اهتمهام خاصّهی     در کنار اين، از نگاه شهيد مطهّري، اسالم به مسألة علم

«. لَو مِن أَهلِ النِّفَـاقِ  وَ الحِکمَةَخُذُوا »که: کند در اسالم همواره تأکيد شده است  دارد. وي عنوان می

از سوي ديگر، در اسالم تأکيد شده است که اين حكمت همواره بايد به عنهوان گمشهده مهؤمن در نظهر     
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گرفته شود. حكمت بدون شک يعنی علمی که محتوي حقيقت باشد، علمی که استحكام و پايه داشهته  

 (.687)همان: « باشد و خيال نباشد

نيز اين مطلهب داراي  کند در اديان ديگر  کيد میآموزي تأ که بسيار بر مسألة علم قرآنلبتّه در کنار ا

اند، آمهده اسهت:    وايات اسالمی نيز آن را طر  کردهباشدا م الً در حدي ی از حضرت مسيح که ر گواه می

دههد و   د، خوب و بدش را تشخيص میکن د میطور که صرّا ، سكّه را نق يعنی همان« کٌونٌوا نَقَّادُ الكَالَمِ»

ها چنين باشيد. هرچه ديگران دارند، بگيريهد، روي   ها و سخن شما هم راجع به نكتهگيرد،  خوبش را می

(. نكتهة  61ق.: 6907آنها فكر کنيد، خوبهايش را نگه داريد و بهدهايش را طهرد کنيهد )ر.کا مجلسهی،     

در »ند، اين است که عقل و علم بايد توأمان باشهند:  آور يان اين مبحث میمهمّی که شهيد مطهّري در پا

« عقل مسموع»اند  بير شده که گاهی به علم گفتهو هم در حديث، از عقل و علم اين جور تع البالغه نهج

ا يعنی به عقل، علم اطالق شده، و به علم، عقل، با اين تفاوت کهه يكهی   «علم مطبوع»اند  و به عقل گفته

 (.666: 6086، يعنی اکتسابی )ر.کا مطهّري، «مسموع»يعنی فطري و ديگري را ، «مطبوع» اند را گفته

 ( نیایش6ـ1

از نگاه شهيد مطهّري، قسمت عمدة هر دينی عبادت است و در مسألة تربيهت نيهز بايهد ايهن حهسِّ      

نيايش و پرستش تقويت گردد. عبادت خالص از نگاه وي، عبادتی است که انسهان امهر الههی را اطاعهت     

(. همچنين، از نگهاه  007: 6086خاطر ترس از جهنّم )ر.کا همان،  خاطر طمع بهشت و نه به نه بهکند، 

باشد که يكهی از آنهها    رو  بشر داراي پنج استعداد می تعليم و تربيت در اسالمشهيد مطهّري در کتاب 

حهسِّ تقهديس و   توان بهه   ان استعدادي اصيل است و آن را میباشد. استعداد دينی در انس عد دينی میبُ

فرمايهد:   نيايش در تعليم و تربيهت ايشهان مهی   (. از نظر تأثير 16: 6086ستايش تعبير کرد )ر.کاهمان، 

آيهد کهه    لزامی بهه شهمار مهی   در پيكرة عبادت، برخی از واجبات و مستحبّات وجود دارد و رعايت آنها ا»

مؤثّر واقع شود و اثر خاصِّ تربيتی  ممكن است با عبادت زياد ربطی نداشته باشد، ولی در تعليم و تربيت

در پی داشته باشدا م ل موضوع غسل، وضو، طهارت بهدن و لبهاس نمهازگزار و مكهان آن )ر.کا همهان:      

(. شهيد مطّهري سپس بهه بررسهی سهيرة انبيها و خصوصهًا پيهامبر اکهرم )ص( در زمينهة نيهايش          000

ضهوع بهه چنهد    کند که با توجّه به اهميّت مو میاحاديث فراوانی از ايشان ذکر  پردازد و در اين زمينه می

 شود. مورد آن اشاره می

خوشا به حال کسی که به عبادت عشق بهورزد. عبهادت   »فرمايند:  در حدي ی می حضرت رسول)ص(

«. به صورت معشوقش در بيايد و از صميم قلب عبادت را دوست داشته باشد و با بهدنش بهه آن بچسهبد   

مقصود اين است که عبادت، فقهط يهک ذکهر قلهب بهه      »گويد:  حديث میدر توضيح اين  شهيد مطهّري

ورزي عملی است. رو  عبادت، ذکر استا يعنی ياد خهدا،   خود عبادت عملی، نوعی عشق تنهايی نيست.
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شدن که در لحظة عبادت انسان از غير خدا بريهده شهود و فقهط و فقهط او باشهد و      بريده  منقطع شدن،

و خدا چيزي در عالم وجود ندارد. اين همهان حهالتی اسهت کهه شهعراي       خداي خودش، گويی غير از او

 گويد: کنند. شعر معرو  حافظ می می «حضور»عرفانی از آن تعبير به 

 نه حافظ را حضور درس خلوت»

 
 «اليقينههی نههه دانشههمند را علههم  

 (.989:6090)حافظ شيرازي، 

 ( محبّت6ـ9

افتد، عامهل محبّهت و    ر میدر مسألة تربيت بسيار مؤثّيكی ديگر از عواملی که از نگاه شهيد مطهّري 

گيرد. اثر محبّهت، احسهان و نرمهی اسهت و اثهر       مقابل خشونت قرار می دوست داشتن است که در نقطة

تأثير نيروي محبّهت و ارادت در زائهل کهردن رذائهل     »بغض، خشونت و سختگيري. به بيان استاد شهيد: 

اطهرا    سهاز بها تيهزاب    ر روي فلزات استا م الً يک کليشهه شيميايی باخالقی از دل از قبيل تأثير موادّ 

برد نه با ناخن و يا سَرِ چاقو و يا چيزي از اين قبيل. امّا تأثير نيروي عقل در اصهال    حرو  را از بين می

مفاسد اخالقی مانند کار کسی است که بخواهد ذرّات آهن را از خاک با دست جدا کنهد. چقهدر رنهج و    

رُباي قوي در دست داشته باشد، ممكن است با يک گردش همة آنها را جهدا   رد؟! اگر يک آهنزحمت دا

، 6087)مطهّري، « ريزد کند و دور می با صفات رذيله را جمع میرُ کند. نيروي ارادت و محبّت مانند آهن

آدمی را جهال  شودا زيرا محبّت گوهر وجود  (. خودي آدمی و هويّت انسانی او با محبّت شكوفا می76: ب

سازد و به انسهان شهور و شهوق     زدايد و چون اکسيري انسان را متحوّل می دهد و زنگارهاي آن را می می

 دهد. به قول اقبال الهوري: بخشد و به زندگی معنا می زندگی، و قوّت و قدرت پايندگی می

 نقطة نوري که نام او خودي اسهت، »

 تهههر شهههود پاينهههده از محبّهههت مهههی

 ل جههههوهرشاز محبّههههت اشههههتعا 

 فطههرت او آتههش انههدوزد زِ عشههق   

 

 زير خاک ما شرار زنهدگی اسهت   

 تههر تههر، تابنههده تههر، سههوزنده زنههده

 ارتقهههاي ممكنهههات مضهههمرش 

 «افههروزي بيههاموزد ز عشههق عههالم

  (600: 6096 ،اقبال الهوري)      

گويی به اين اتّهام ناوارد منتقدان بوده که اساساً از سوي ديگر، شهيد مطهّري همواره در صدد پاسخ

در اسالم نسبت به ساير اديان توجّه کمتري به مسأل محبّت شده است و بحهث اصهلی همانها خشهونت     

دههد کهه در اينجها بهه      استناد مهی  قرآناست. شهيد مطهّري در اين زمينه همواره به آيات و دستورات 

 شود. اي از آنها اشاره می نمونه

http://ganjoor.net/iqbal/
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 ( نیکی به کافر6ـ9ـ1

بينيم که به محبّت و احسان و نيكی به همة مردم، حتّی نسبت بهه کفّهار توصهيه     می قرآن کريمدر 

شده است، امّا در حدودي که اين نيكی کردن اثر نيک ببخشد. آنجا که نيكی کردن اثهر نيهک نبخشهد،    

 از را شهما  خهدا »آمده است: آن نيكی نيست، بلكه بدي است به صورت نيكی. در سورة مبارکة ممتحنه 

ديارتهان   و خانهه  از و نكردنهد  پيكهار  شما با دين راه در که کسانى به نسبت عدالت رعايت و کردن نيكى

 (.8)الممتحنهن« دارد دوست را پيشگان عدالت خداوند که چرا کندا نمى نهى نراندند بيرون

 ( نیکی در مقابل بدی6ـ9ـ1

باشهد.   آميز با خطاکهار  و شهرمنده کهردن او مهی     برخورد محبّت هاي تربيتی تأثيرگذار، يكی از روش

آمهده   قهرآن (. در 89: 6081کند )ر.کا قهوام،   يوس  به اين روش تربيتی اشاره میدر سورة  قرآن کريم

(ا يعنهی نيكهی   09)فصّهلتن « نيست يكسان بدى و نيكى هرگز :...السَّیِّئَةُوَلَا  الْحَسَنَةُوَلَا تَسْتَوِی »است: 

ن به مردم و بدي کردن به مردم، هرگز مانند يكديگر نيست و اين خود يعنی اثر نيكی بها اثهر بهدي    کرد

« کهن...  دفهع  نيكهى  با را : ... بدى...ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ»...فرمايد:  اي ديگر می يا در آيه يكی نيست.

بها تهو    او نيكی کهن. همهان کسهی کهه    کند، تو به نيكوترين وجهی به  تو بدي می)همان(ا يعنی آنكه به 

کند، اگر تو بخشايش و عفو داشته باشی و بلكه متقهابالً بهه او نيكهی کنهی،      دشمنی دارد، او که بدي می

 گويد: بطه میخواهی ديد که دشمنی او تبديل به دوستی شد. سعدي شيرازي در اين را

 بههبخش اي پسههر کههآميزاده صههيد، »

 

 «يدبه احسان توان کرد و وحشی به ق 

 (.690: 6096)بوستان سعدي،          

در پايان اين مبحث بايد عنوان کرد که محبّت براي آنكه در تعليم و تربيت مهؤثّر افتهد، بايهد داراي    

شرايطی باشدا م اًل محّبت بايد عاقالنه، منطقی و موافق با مصهلحت باشهد کهه ايهن محبّهت موافهق بها        

طور که هميشهه خيهر و سهعادت خهود را      شودا يعنی همين مصلحت شامل زمان حال و آينده هر دو می

 خواهيم، خير و سعادت عموم مردم را بخواهيم. می

 جویی ( تقویت حسّ حقیقت6ـ3

جويی اسهت. در   از نگاه استاد مطهّري، يكی ديگر از مسائل تأثيرگذار در تربيت، تقويت حسّ حقيقت

جوست و بهه همهين دليهل اسهت کهه       و حقيقتهر انسانی کم و بيش اين غريزه وجود دارد که کاوشگر 

هها بايهد تقويهت شهود )ر.کا      رود. اين جزو احساسها و غرايزي است کهه در انسهان   انسان دنبال علم می

کنهد، برقهراري تهوازن ميهان ميهل بهه        (. نكتة مهم ديگري که استاد بدان اشاره می091: 6086مطهّري،
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ها بدين  شان در باب مسألة شناخت خدا و عالقة انسانهاي وجود انسانی استا م الً اي حقيقت و ظرفيّت

ما بايد هر کس را به تناسب فهم و معرفت او ترغيب کنيم تا نظامات و آثار و عاليم وجود »گويد:  امر می

« و حكمت و تدبير را در کار خلقت مشاهده و بررسی کند و از اين طريق بهه وجهود خداونهد پهی ببهرد     

 (.79: 6081)همان، 

 فکّر( ت6ـ2

تفكّر اساس حيات انسانی استا زيرا انسانيّت انسان و ادراک او از عالم و آدم و پروردگهار عالميهان و   

کند، به نحوة تفكّر اوست. با تفكّر است که استعدادهاي پنهان انسهان از قهوّه    اتّصالی که با حق برقرار می

(. به تعبيهر زيبهاي   006: 6087 هرانی،شود )ر.کا دلشاد ت آيد و زمينة حرکت کمالی او می به فعل درمی

تفكّر مفتا  ابواب معار  و کليد خزائن کماالت و علوم است و مقدّمة الزمهة حتميّهة   »امام خمينی)ره(: 

 (.619: 6079)موسوي خمينی)ره(،« سلوک انسانيّت است

در تعليمهات   ترين عوامل اصال  و تربيت نَفْس در آيينة انديشه و نگاه شهيد مطهّري نيز يكی از مهم

تفكّهر  »گويهد:   مهی  تعليم و تربيت در اسالماسالمی، عادت کردن به تفكّر است. شهيد مطهّري در کتاب 

خواههد تصهميم    بايد براي انسان عادت بشود. عادت کردن به تفكّر يعنی دربارة هر کاري که انسهان مهی  

« اسهت  النَّفْس محاسبةاخالقی نظير  بگيرد، عادت داشته باشد که قبالً روي آن کار فكر کند و اين از نظر

دههد کهه    سام مختل  آن مورد بررسهی قهرار مهی   (. شهيد مطهّري، تفكّر را در اق098: 6086)مطهّري، 

ترين آنها عبارتند از: تفكّر در عالم خلقت، تفكّر در تاريخ، تفكّر انسان دربارة خود. از سوي ديگهر، از   مهم

گهردد   تسلّط انسان بر سرنوشت خود و جامعهة خهود تلقّهی مهی     نگاه شهيد مطهّري، تفكّر شرط اساسی

 (.091)ر.کا همان: 

 نشینی با صالحان ( هم6ـ6

گويهد:   نشينی با نيكهان و صهالحان بهر تربيهت درسهت انسهان مهی        شهيد مطهّري در زمينة تأثير هم

اي  العهاده  ر سو  فهوق اي دارد، همانگونه که مجالست با بدان آثا العاده مجالست با صالحان، آثار نيک فوق»

ناپذيرا يعنی انسان هر چه بخواهد به اصطال  دَرِ دل خود را ببنهدد و   دارد و اين يک امري است اجتناب

کند، خهود را نگهه دارد کهه از او اثهري نگيهرد، بهاز ههم کهم و بهيش اثهر            وقتی که با کسی معاشرت می

ي آنچه که خيلی مهم اسهت، پيهدا شهدن    (. در باب معاشرت از نگاه شهيد مطهّر010)همان:« پذيرد می

آل و  حالت ارادت است. از نگاه استاد، ارادت از مقولة شيفتگی و محبّت است. اگر انسهان فهردي را ايهده   
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گيهرد و   العاده تحت تأثير او قرار مهی   انسان کامل تلقّی کند و بعد شيفتة اخالق و روحيّات او بشود، فوق

 (.010ن: شود )ر.کا هما العاده عوض می فوق

 ( ازدواج6ـ7

در اسالم ازدواج يک امر »گويد:  استاد مرتضی مطهّري در باب اهميّت امر ازدواج در تربيت آدمی می

مقدّس و يک عبادت تلقّی شده است، با اينكه از مقولة لذّات و شهوات است. ازدواج اوّلين قهدمی اسهت   

دارد. تها قبهل از ازدواج فقهط يهک مهن       که انسان از خودپرستی و خوددوستی به سوي غيردوستی برمی

شكند، ازدواج است که بر اثر آن  اي که اين حصار می وجود داشت و همه چيز براي من بود. اوّلين مرحله

کنهد و از آن پهس، کهار     گيرد و براي او معنی پيدا می قرار می« من»يک موجود ديگري هم در کنار اين 

(. ايشان در جايی ديگر 017)همان:« براي من، بلكه براي اوکند، نه  کشد، خدمت می کند، زحمت می می

يک پختگی هسهت کهه جهز در پرتهو ازدواج و تشهكيل خهانواده پيهدا        »گويد:  در باب اهميّت ازدواج می

شهود، بها ارادت    شود، با نماز شب پيدا نمی شود، در جهاد با نَفْس پيدا نمی شود، در مدرسه پيدا نمی نمی

 (.017)همان: « شود. اين را فقط از همين جا بايد به دست آورد یبه نيكان هم پيدا نم

 ( جهاد6ـ2

 هها و مشهكالت نهفتهه در جههاد     سختی جهاد، يكی از عوامل مهم در تربيت رو به رشد انسان است.

بهه   ههايی را  تهوان چنهين سهختی    ، مهی تواند به سهم خود، براي انسان سازنده و مفيد باشد. در واقهع  می

 اي پنهانی که در آن است، از الطا  خفيّة الهی به شمار آورد. به قول مولوي:ه واسطة برکت

 هههر چههه برتههو آن کراهيههت بُههوَد،  »

 
 «ي، رحمهت بُهوَد  چون حقيقت بنگر 

 (.000: 6، دفتر 6010،وي)مول        

يكهی از عوامهل اصهال  و تربيهت، جههاد      »گويد:  شهيد مطهّري دربارة نقش تربيتی جهاد چنين می

به طور کلّی شدايد و مشقّات، خود از عوامل اصال  و تربيت است. جهاد يهک عهاملی اسهت کهه      است و

پذيردا يعنی امكان نهدارد کهه يهک مهؤمن مسهلمان جههاد رفتهه و يهک مهؤمن مسهلمان            جانشين نمی

 (.070: 6086)مطهّري، « جور باشند جهادنديده، از نظر روحيه يک

 گیری نتیجه

ترين شرط زندگی الهی و هدفمنهد اسهت.    پذيري انسان مهم ديگر، تربيت تعليم و تربيت و به عبارت

باشند که انسان بايهد تمهامی ايهن     گذار می پذيري انسان عوامل درونی و محيطی بسياري تأثير در تربيت

عوامل را در راستاي قرب الهی به کار گيرد. در بوستان انديشة شهيد مطهّري، درخت تعليم و تربيهت و  
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باشد. ايشان همچون ساير انديشمندان اسالمی در مقولة تعلهيم و   اي می آن داراي جايگاه ويژههاي  ثمره

و روايات اسالمی سيراب شده است. بنابراين، اوّلين الزمة اين امهر ايهن    قرآنتربيت، از آبشخور گستردة 

يري قطعاً بها شهأن و   پذ اهلل نگاه شودا يعنی زندگی انسانی بدون تربيتخليفةاست که به انسان به عنوان 

تهرين عوامهل تربيهت انسهان از نگهاه شههيد مطهّهري         مقام او در عالم خلقت تناسب نخواهد داشت. مهم

نشهينی بها صهالحان. بنهابراين،      جويی، جهاد، ازدواج و ههم  عبارتند از: عبادت، تفكّر، تقويت حسِّ حقيقت

شود، در حالی  ل عوامل درونی و بيرونی میآيد، عوامل تعليم و تربيت شام که از موارد فوق برمی همچنان

نشينی با صالحان ضرورت سوق يافتن  که عواملی همچون تفكّر و عبادت امري فردي است، ازدواج و هم

نمايد. امّا پيشنهادهاي کاربردي چندي در راسهتاي مقولهة تعلهيم و     آدمی به سوي ديگران را گوشزد می

 اند: از آن جملهتوان ارائه داد که موارد زير  تربيت می

ه آنچه بايد مورد توجّه مسؤوالن باشد، فراهم کردن محيط ايمن براي کارکنان در سطح داخلهی و  6

 هاي تعليم و تربيت است. همچنين تسرّي آن به جامعه به منظور فراهم نمودن زمينه

و کارکنهان   ه درخت تعليم و تربيت براي باردهی نيازمند صبر و نگهداري است. بنابراين، مسؤوالن0

 بايد از برخوردهاي احساسی و همچنين عجوالنه خودداري نمايند.

باشهد. نيازمنهد    هاي شهيد مطهّري از ظرفيّت بااليی در امر تعليم و تربيت برخهوردار مهی   ه انديشه0

اي از نظرات ايشان در باب تعليم و تربيت در جهت افزايش سطح آگاهی کارکنان گام  است با تهيّة جزوه

 شته شود.بردا
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