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 مقدمه
دارد؛ اما  متفاوتی مختلف، تعاریف یهافرهنگو  هادهیادر  آزادی

 افتیدست ثابتی و اصول هااشتراک به تعاریف این در لوای توانمی

در اصطالح  .کرد ارائه آزادیاز  یشمولجهان آن، مفهوم بر اساسو 
 درراهفقدان موانع  مانند؛ (1) شدهانیب آزادینیز معانی بسیاری برای 

داشتن حق انجام  (2تکامل )سلب مانع ترقّی و  انسانتحقّق آرزوهای 
هر عملی تا حدّی که حقّ دیگران مورد تجاوز قرار نگیرد. مصون 

در  که اساسی تفاوتیک  (.3) گرانیدماندن از اراده مستبدانه 
ت اس این، وجود دارد آزادیاز  یبشر ساختو  الهی مکاتب تعریف

 غیرتوحیدیی ادیان عرفانی حت و یا توحیدی از دیدگاه آزادی که

است.  انسان از ماهیت و جوهری درونی وجودی، مفهوم شرق، یک
 گردوغباراست؛ اما  شدهگذاشته ودیعت به انساندر وجود  آزادی
 ساخته و نازیبا را پلشت آن چهره ،هاینادرست زنجیر و هایناراست

 .انجامدیم همآنمحو  به گاهی که
 ،آزادی غیردینی، اجتماعی یهافلسفهو  هادهیااز  بسیاری در
و  درونی ذاتی، یادهیپد است، نه یکردن جادیا و بیرونی یادهیپد

 بر مفاهیم مبتنی آزادی و واقعیت ، ماهیترونیازاهمزاد با بشر. 

 و در بسیاری ناهماهنگشکننده،  بشر ساخته، خشک، مصنوعی،

 (.4) است و غیرواقعی کاذب از موارد
همواره  نظرانصاحبمیان  و تربیتتعلیم  و اصول آزادیدرباره 

دیدگاه  از حاضر در پژوهش .وجود دارد یو افتراقنکات اشتراک 
 وبزرگ  دو مکتبهرکدام نماینده  معاصر کهاز فیلسوفان  دو تن

یم هاآنبه معرفی  در ادامهکه  میاکردهاستفاده  باشندیم رگذاریتأث
 .میپرداز

از ویکی  سندهینو ،عالم ،محقق ،شهید مطهری متفکر، فیلسوف
شاگردان عالمه طباطبایی  از و حاضر عصر در شناساسالم دانشمندان

بود دقیق  یو محقق شیاندژرف ینظرصاحب یو خمینی بود. و امام
 به وجود و مردمجوانان  و افکار شهیدر اندباعث تحولی عمیق  که

 بر ایمقدمه از توانمیایشان  یهاکتابآثار و  ازجمله آورد.
 گفتارهای فطرت، اسالم، در تربیت و تعلیم ،اسالمی بینیجهان

 للع منظومه، مبسوط شرح تاریخ، معنوی، فلسفه گفتارهای معنوی،
 را نام برد.و... یگر یمادّ گرایش

 تعلیم و ۀنیدرزم یتوجهقابلاو نکات  یهانوشتهآثار و  یالالبهدر 
در تدوین  هاآناز  شودمییافت که  توانمیسالمی  تربیت

اسالمی ایران سود  چهارچوب کلی نظام تعلیم و تربیت جامعه
 .(5جست )

 ییفرساقلممفاهیمی است که استاد مطهری درباره آن،  ازجمله آزادی
: است آزادیکرده است. استاد مطهری ضمن اینکه معتقد به دو نوع 

هم قائل به برخی استعدادهاست  انساناجتماعی و معنوی، اما برای 
اجتماعی را، نبودن هیچ مانعی  آزادیکه قابل رشد و ترقی هستند. لذا 

؛ یعنی داندمیدر اجتماع  انساندر جهت جلوگیری از رشد و تکامل 
داشته باشد و کسی مانع از فعالیت  آزادیاز ناحیه سایر افراد،  انسان

 (.6نباشد )فرد  ...فکری، جسمی و 
 آزادی هاآننیز معتقداست که  آزادی از گرید ینوعبه مطهریشهید 

ی معنو آزادیبخواهد  انساناین باوراست که اگر  معنوی است وی بر
 از صفات پست حیوانی برهاند. را داشته باشد باید خود
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 2۳0 ... مطهری شهید دیدگاه از تربیت و آزادی تطبیقی مطالعه  

 1401، بهار 1، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 است خود از انسان آزادی اجتماعی، آزادی برخالف معنوی آزادی»
 هایدیپل سمت به که خودی خود، از نجات یعنی (معنوی آزادی)

 (.6)«.رودمی
 میپردازیم او نظریات بررسی به پژوهش این در که بعدی فیلسوف

 ،(1۹۸0 آوریل 15 درگذشته – 1۹05 ژوئن 21 زادهسارتر ) پل-ژان
 لسوفیو ف منتقد و سینوشنامهینما ،سینورمان اگزیستانسیالیست،

 وجود داردنخست  یهر فرد که کندیم سارتر ادعا. است فرانسوی
و معنی  و سپسیابدمیدرصحنه گیتی حضور ناخوانده طوربهو

 قواعد مطلق حقایق کلی، گونهچیه چون ،ندیآفریم را خود تیماه
برای انتخاب  افراد باشد، انساننهایی نیست که هادی  سرنوشت ای

ر در براب انسانمستلزم مسئولیت کامل  آزادی نیا کامل دارند. آزادی
 نیستی و هستی ،سارتر معروف اثر (.7است ) شیهاو انتخابرفتار 
 و داشت اعتقاد انسان بنیادی آزادی به تهوع، رمان در سارتر. است

 .است( آزادی بهمحکوم انسان) که باور داشت
 صالتا و اگزیستانسیالیسم عقل، سن: به توانمی سارتر آثار ازجمله 

 .کرد اشاره... و نیستی و هستی تهوع، بشر،
 که است وجود و ماهیت دوگانه با همراه در دیدگاه سارتر آزادی

 وجودسارتر  نظر به ،دهدیم تشکیل را او فلسفه اصلی دواژهیکل دو

 سپس و ابدییم وجود ابتدا انسان او، نظر به و دارد تقدم ماهیت بر
 تنیس چیزی خود، وجود ابتدای در ،انسان بنابراین؛ گیردمی ماهیت

 نظر در اساس، این بر. نمود ایمسئله به محدود را آن تواننمی و
 همان که وجود به رسیدن و هاماهیت از گذر یعنی آزادی سارتر
 است که معتقد خصوص این در سارتر. است انسانی اصل و گوهر

 و رشدهیاس طبیعت عوامل چنگال در که است جانداری ماده انسان»
 که است این مثل میزند، وپادست زورگویی و اسارت از دنیایی در

 زندانی یک مانند و اندساخته نفی از لبریز را وجودش
. (۸)«خواهدمی عبور اجازه خود نگهبان از که است ایوپابستهدست
 ادآز خود انتخاب در بشر گوییممی ما کههنگامی: گویدمی سارتر
 را خود وجود ،آزادی با ما، از یک هر که این است منظور است،

 ییمبگو نیز را این خواهیممیگفته  این با همچنین. کندمی انتخاب
 ( سارتر۹). کندمی انتخاب را آدمیان همه خود انتخاب با بشر فرد که

 بنیادی جزء عنوانبه آزادی مفهوم به که است متفکرانی ازجمله
 در اینکه جزبه انسان که داردمی بیان او .داشت تأکید انسان وجود

 شده زاده...  و فرهنگی و سیاسی اجتماعی، تاریخی، خاص شرایط
 پیش از سرنوشت و تکلیف یا وظیفه یا رسالت است، هیچ

 تواندنمی وجههیچبه شدهتعیین پیش شرایط از این. ندارد ایشدهتعیین
 جودیمو تنها انسان ،ازنظر سارتر درواقع کنند، بینیپیش را او آینده
 خویش شدهداده پیش از و خاص شرایط علیه تواندمی که است

 خویش، مطلق آزادی به توجه با و خود امکانات افق در و برخیزد
دیگران  آزادی درگروخود را  سارتر آزادی .بسازد خویش را آینده

حذف  مرگ و بشر درزندگی  پیشرفتد بو و معتقد دانستمی
 (.10خداست )

گردد مینه هداسارتر مش آثار در و تربیتچه کتابی به نام تعلیم گر
 ربیتو تگفت که تعلیم  توانمیباورهای وی  و به آثار با توجهولی 
 ئولیتو مس و انتخاب آزادیمبتنی باشد که فرصت  هاییروشبر  باید

 برای شاگردان فراهم آورد. و تربیتتعلیم  در جریان را

در مکتب اگزیستانسیالیسم اعتقاد بر این است که روش  عالوهبه
فعلی بهترین و آخرین روش نیست و امکان اشتباه و بازنگری در آن 

همواره در رفتار خود بازنگری  انسان شودمیهست. این امر باعث 
. مربی در این دیدگاه از برآیدتازه  هایحلراهکند و درصدد یافتن 

ین تعلیم و تربیت آخر دربارهمعلوماتی  این نکته آگاه است که هیچ
و بهترین معلومات نیست و هیچ روشی نباید ثابت و غیرقابل تغییر 

 جایبهکه این نظریه بر فرایند  رسدمیبه نظر  گونهاین .تلقی شود
برای  تیشناخانسانبیشتری دارد. بدیهی است این دیدگاه  تأکیدپیامد 

آشکاری دارد؛  هایداللتآن  دهیجهتجریان تربیت و چگونگی 
تربیتی فلسفه  هایداللتاما باید توجه کرد که استنتاج 

 هایهداعیخاص خود و تمایز  هایویژگیاگزیستانسیالیستی به دلیل 
و شکاک و نیز به دلیل تفاوت سبک  مابعدالطبیعه هایفلسفهآن از 

 .(11است )این فلسفه با فلسفه سنتی، دشوار 
 اتیحی ارزش این از صحیح گیریبهره و تشخیص ضرورتبه توجه با

اد است معاصر، فیلسوفان از تن دو نظریات پژوهش، این در انسانی،
. مکنیمی بررسی موضوع این با رابطه در را سارتر پل ژان و مطهری

 ینا به پاسخ حاضر، پژوهش اساسی یمسئله گذشت آنچه بنا بر لذا
 و آزادی با رابطه در هاییافتراق چه و هاشباهت چه که است سؤال

 دارد؟ وجود سارتر پل ژان و استاد مطهری نظر بین آن تربیتی الزامات
 
 و روش هاواد م

موضوع  تیتوجه به ماه با .است یفیک حاضر، از نوع روش پژوهش
روند پژوهش به  است یا سهیمقا-یلیروش، تحل ازلحاظپژوهش 

 ودو مکتب اسالم  یاجمال یبه معرف در ابتداصورت است که  نیا
را  اهآن یاز وجوه آموزش کیهر و سپس پرداخته اگزیستانسیالیسم

پژوهش شامل  جامعه .ایمدادهقرار  موردبررسی ایمقابله صورتبه
ها، کتاب یموجود، محتوا و مراجع و منابع مدارک اسناد، هیکل

 یاسالم دو اندیشمند یهاشهیاند یحاو یکیمقاالت و منابع الکترون
 لیلو تح موردبررسی، و سارتر شهید مطهری اگزیستانسیالیستیو 

هدف پژوهش  یدر راستا و برداریفیشاست  قرارگرفته
 و و منابع نشدهانجام گیرینمونهاست،  قرارگرفته مورداستفاده

و  موردبررسی برداریفیش یهابرگهدر دسترس با استفاده از  مراجع
 و لیتحل منظوربه یفیک هایتحلیل و ازاست  شدهواقع لیتحل

استخراج  منظوربهاست. در ادامه  شدهاستفاده هاآن بندیجمع
از روش  ،الذکرفوق میمفاه قیو تطب لیپس از تحل یتیترب هایداللت

 .بهره گرفته است یاستنتاج
 

 پیشینه پژوهشی
داخلی صورت گرفته که  هایپژوهشدر راستای این پژوهش، برخی 

تبیین نظام تعلیم »در پژوهشی با عنوان  (12بانشی )عبارت است از: 
 ازنظرتربیت  نشان داد، اهداف« و تربیت از دیدگاه شهید مطهری

شهید مطهری شامل خودشناسی، پرورش قوه تفکر و ابتکار، ایجاد 
نقش متعلم  سازیفعالروح علمی در متعلم و... در تدریس بر لزوم 

نظری، لزوم همراه بودن  تدریس جایبهدر تدریس، تدریس عملی 
عقل و علم در فعالیت تدریس و یادگیری و در مورد صفات معلم به 
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                  و همکاران مردانی مریم 2۳۱

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 1, Spring 2022 

عامل بودن معلم قبل از ناصح بودن، تواضع و فروتنی، خلوص نیت، 
 .است کردهاشارهصبر و استقامت و ... 

 عنوان تحت که ایمقاله در (13)سال  در زاده کوخایی و سبحانی -
 دهرسی چاپ به« اسالمی تربیت و تعلیم شیوه در آزادی حق جایگاه»

 بین جمع لیبرالیستی، تربیت و تعلیم که اندرسیده نتیجه این به است
 غیرممکن را دینی تربیت مخصوصاً تربیت، و تعلیم و آزادی حق
 از طرف را باورها و عقاید تحمیل و نیتلق اساس، بر همین .داندمی

 نظر این بر در اشکال علمی مقاالت .پذیردنمی را متربیان بر مربیان
 دینی تربیت از علمی، تحقیقات آن در و است شده نگاشته لیبرالیسم
 ندر ای .است شده دفاع فکری استقالل و آزادی با رعایت متربیان،

 نتیجه نای به توصیفی،-تحلیلی روش از استفاده با نویسنده تحقیق
 و اصول وسیلهبه طبیعی حقوق سایر مثل آزادی اوالً که است رسیده
 و آموزشی محتوای بین ثانیاً. است گردیده محدود حقوقی قواعد
 رقف توانمی اسالمی تربیت و تعلیم در آن ارائه شیوه و تربیتی

 از که دینی یهاسفارش از دسته آن که صورت این به گذاشت،
 جامان و عقاید پذیرش به را کودکان که اندخواسته مربیان و والدین
 رائها شیوه به نه دانست محتوا به ناظر ،وادار نمایند تکالیف برخی

 هایروش و امکانات کارگیریبه با که است الزم مربی بر لذا آن،
 کودکان به معقول و صحیح محتوای عصری، و دوره هر در نوین،
 به را کودک کودک، جسمانی تغذیه در که طورهمان .دهد تعلیم
 زیستن مستقل و بودن مستقل مهارت زمانهم و گذارندوانمی خود

 خود به را کودک نباید نیز فکری تغذیه در دهند، یادمی او به را
 بر اساس و آموخت او به باید را صحیح مهارت بلکه واگذاشت

 حفظ برای ،زمانهم و نمود تربیت را او مقبول و صحیح تعالیم
 .داد آموزش او به را اندیشیدن درست مهارت ،آزادی

 بررسی» عنوان تحت ایمقاله در (14) سال در قاضوی و کالنتری -
 یجهنت این به «سارتر پل ژان دیدگاه از انسان اختیار چیستی نقد و

 سارتر که آزادی اما؛ است اختیار و آزادی همان ،انسان: که اندرسیده
 .باشد انسان سؤاالت همه پاسخگوی تواندنمی ،کندمی دفاع آن از

 موردبررسی پژوهش این در سارتر دیدگاه از آن دامنه و انسان اختیار
 ایدب سارتر دیدگاه از اختیار چیستی تبیین در. گرفت خواهد قرار

 وجود. است انسان در ماهیت بر وجود تقدم به معتقد وی گفت،
 جبر موجب صورت این در چراکه نیست، خداوند سوی از انسان

 است آزادی و اختیار همان انسان او اعتقاد به. شد خواهد انسان در
 :زیرا نیست، صحیح دیدگاه این اما؛ است انسان همان نیز اختیار و

 خوب. است بداهت خالف علت، بدون ممکنی، موجود هر وجود
 یِعنو ماهیت بین. شد خواهد انسان خواست به وابسته و نسبی بد، و

 ،انسان در طبیعت وجود. است شده خلط او وجودی کماالت و انسان
 خدا و است او روح به انسان اصالت. نیست افعال صدور تامه علت

 شایسته صفات به عمل برای یاییاجرا ضمانت. است واقعی امری نیز
 تحلیلی روش با رو پیش پژوهش. داشت نخواهد وجود انسانی

 پل انژ دیدگاه از انسان اختیار چیستی نقد و بررسی پی در توصیفی
 .است سارتر

 نقد و بررسی»عنوان  تحت ایمقاله در (15) سال در نژاد، سبحانی -
 این به «مطهری شهید تربیتی آرای بر تأکید با سارتر تربیتی نظام

 یهاشهیاند برخی در که قوتی نقاط باوجود: که است دهیرس نتیجه

 شهید دیدگاه از و دارد وجود نیز یاشکال ،شودیم دیده سارتر تربیتی
 همه که است آرمانی هدف آن او، رضای و خدا به تقرب مطهری
 متنظی و تعدیل باید آن، مراحل طی برای ،انسان وجودی هایدستگاه

 .شود
 دیدگاه نقد و بررسی» عنوان تحت ایمقاله در (16) سال در گرامی،-

 نگاه: که است رسیده نتیجه این به «انسان ماهیت درباره سارتر
 از خداوند وجود نفی بر وی تأکید و آزادی به سارتر آمیزمبالغه
 مفهوم این توسعه و ماهیت تعریف به کافی توجه عدم سویی،

 دگاهید دیگر، سوی از شخصیتی و فردی کلی، یهایژگیو یتمامبه
 .است داشته دنبال به را انسانی ماهیت نفی در سارتر

نگاهی انتقادی به مبانی »با عنوان  (17) یمکانیسنتایج پژوهش دهقان 
نشان داد، نظریه اخالقی سارتر، مشکالت « تفکر اخالقی سارتر

بود. او با داشتن مبنایی  توجهبی هاآنبه  تواننمیخاصی دارد که 
اخالقی خود را بر نوعی نگرش اومانیستی مالزم  هایاندیشهالحادی، 

، نفی محوریانسانمبتنی ساخته است.  الوجودواجببا حذف 
 آمدناکاردیگر،  هایانسانرئالیسم اخالقی، امکان نداشتن دوستی با 
، ارائه نکردن معیار هاانسانبودن قوانین اخالقی در تنظیم رفتارهای 

شدن اخالق یا ترویج نوعی  معنابیمناسب برای تنظیم رفتارها و 
اخالقی سارتر است  هایاندیشهپیامدهای  ازجملهآنارشیسم اخالقی 

  .کاهدمیاز اعتبار این نظریه  توجهیقابل طوربهکه 
نگاهی جامع به » با عنوان یدر پژوهش (1۸)صالحی و همکاران 

بر  یدتأکو تربیت اسالمی از دیدگاه شهید مرتضی مطهری با  تعلیم
که از دیدگاه شهید  نشان دادند «تربیتی هایروشاصول، اهداف و 

مطهری، نظام تعلیم و تربیت اسالمی بر پرورش انسان مقرب الهی 
یافته های پژوهش نشان داد که از دید شهید مطهری،  .مبتنی است

تعلیم و تربیت اهدافی شامل پرورش نیروی تفکر، پرورش حس 
مسئولیت اجتماعی، پرورش نیروی ایمان و تعبد، پرورش حس 

نیروی اراده و اختیار و پرورش جسم دارد. هم  زیباگرایی، پرورش
چنین بر مبنای دیدگاه شهید مطهری اصولی همچون هماهنگی با 
فطرت، اعتدال، جامعیت، نیازآفرینی، توازن، هدایت خواهی، 
حکمت جویی، بهره گیری از اراده، تالزم علم و عقل، تناسب علم و 

دفع را می توان عقل، انسانیت دوستی، تقابل عقل و جهل و جذب و 
استخراج کرد. در نهایت به منظور تحقق این اصول روشهایی مانند 
تعقل، استفهام، تبشیر و انذر، محبت و مالطفت، تکریم، موعظه، 

 .عادت دادن و عبادت شناسایی شد
 

 هایافته
 :آزادی و ارزشماهیت 

، یک معنای سلبی که عبارت است آزادیمفهوم  برای مطهری شهید 
ه ک قیدوبندیاز هر  انسان کهاینیعنی ؛ کندمیاز نبودن مانع، بیان 

، رها گیردمیکمال را  سویبهاو  هایفعالیتجلو رشد و تکامل و 
 باشد.

[ یعنی جلوی راهش را نگیرند، پیش رویش مانع ایجاد نکنند. آزادی]
اشد، عوامل رشد هم ممکن است یک موجود زنده امنیت داشته ب

 ...موانع، جلو رشدش را بگیرند حالدرعینداشته باشد، ولی 
ی هستند که با موانعی که در جلو رشد و هایانسانآزاد،  هایانسان
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 2۳2 ... مطهری شهید دیدگاه از تربیت و آزادی تطبیقی مطالعه  

 1401، بهار 1، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ی هستند که تن به وجود هایانسان. کنندمیتکاملشان هست، مبارزه 
 (.6. )دهندنمیمانع 

 هایارزش ترینعالیو  ترینبزرگرا یکی از  آزادیشهید مطهری 
چیزهایی که مافوق حد ) انسانانسانی دانسته و آن را جزو معنویات 

  :کندمیاست( تلقی  انسانحیوانیت 

ی هایانسانمادی است.  هایارزشارزشی مافوق  انسانبرای  آزادی
نه و و تن بره گرسنهشکم، حاضرند با اندبردهکه بویی از انسانیت 

گر دی انسانی کنند، ولی در اسارت یک شرایط زندگ ترینسختدر 
 (6نباشند، آزاد زندگی کنند. )

 برای رسیدن ایوسیلههدف نیست، بلکه  آزادیاستاد مطهری  ازنظر
 کمال( است.)به هدف 

را طوری  انسانکمال است نه خود کمال ... خدا  یمقدمه آزادی
و انتخاب و اختیار  آزادیه خلق کرده است که به کمال خودش از را

 .(6برسد )
است برای  ایوسیلهگرچه کمال است، اما خود  آزادیبنابراین  

نه  است« عالیکمال » آزادیرسیدن به کمال برتر. به تعبیر دیگر، 
 باید انساناین نیست که آزاد باشد، ولی  انسانهدف «. کمال غایی»

و  یعنی اختیار آزادیآزاد باشد تا به کماالت خودش برسد، چون 
در میان موجودات تنها موجودی است که خود باید راه خود  انسان

 .را انتخاب کند
کمال بشریت است،  یوسیلهخودش کمال بشریت نیست،  آزادی
ست کماالت بشریت را تحصیل توانمیاگر آزاد نبود ن انسانیعنی 

به آنجا برسد. پس  تواندنمیهمچنان که یک موجود مجبور ، کند
 .(6) یهدفاست نه یک کمال  ایوسیلهیک کمال  زادیآ
 ژان پل سارتر ازنظر آزادی -
 :آزادی و ارزشماهیت -

 در وی یحت .دهدمی ارائه اختیار و آزادی از متعددی تعاریف سارتر
 ادیآز برای ماهیتی متوانمین من :نویسدمی نیستی و هستی کتاب
 تعریف و آزادی حقیقت که باشد این او مراد . شاید(1۹) کنم تصور

 شدهارائه تعاریف و نیست ممکن ما برای آن ذاتیات بیان و ماهوی
 .است آن عوارض بیان و االسمی شرح تعاریف

 :دارد آزادی از متفاوتی هایبرداشت مختلف هایزمان در سارتر
 .(20) داندمی دلیلبی کار انجام معنای به را آزادی زمانی-
 تهگف به که کندمی درک را فلسفی آزادی یمعنا یازدهم، کالس در-

 .(20) شودمی آن شیفته خودش
 وقتی. داندمی خویش مدنظر آزادی را رواقیان آزادی گاهی و-

 همان ،درنهایت آزادی از شما برداشت :پرسید وی از وار دوبو سیمون
 و ندارد اهمیت ندارد بستگی ما به آنچه که است رواقیان آزادی
 و شرایطی هر در ،درنتیجهاست و  آزادی دارد بستگی ما به آنچه

 همین دقیقاًبله  :دهدمی جواب صراحت با سارتر آزادیم؟ ما وضعیت،
 .(20) بود
 عدم و نیستی بردن بین از) یمعنا را به آزادیدیگر  سارتر درجایی-

 ببرد بین از را نیستی تواندمی که است انسان فقط): داندمی (انسان در
 توانایی یعنی آزادی تعریف، این . طبق(2است( ) آزادی همان این و

 ازآنچه آدمی گذر و خویش ماهیت ساخت و هاعدم نفی در انسان
 .باشد خواهدمی آنچه سویبه نیست

 علت همین به شاید و دهدمی ارائه آزادی از مختلفی تعاریف سارتر
 مبهم را آزادی از او تعریف سارتر، شارحان از برخی که است

 ؛«است آزادی بهمحکوم انسان»سارتر  پل ژان باور . به(22) دانندمی
 جهان این به دیگران توسط و نیافریده را خود چراکه است محکوم

 جهان به پا کههمین زیرا است آزاد ،حالدرعین و است شده آورده
 (.21است ) خویش گفتارهای و رفتارها همۀ لمسئو گذاشت،

 این از سارتر مراد ؛«است آزادی بهمحکوم انسان»سارتر  ازنظر
 از ایمجموعه با خود هرروزۀ زندگی در انسان که است آن عبارت
( ساده و اهمیتکم خواه و حیاتی و مهم هایانتخاب خواه) هاگزینه
 پیش آینده سویبه هاگزینه این میان از انتخاب با که است مواجه

 آن انتخاب امکان که چیزی تنها سارتر، ازنظر حقیقت در. رودمی
 یعنی؛ است «آزادی به بودن محکوم» همین نداشته، وجود ما برای
 آزاد هک کنیم انتخاب که است آن نیست، آزاد انسان که حالتی تنها

 .(23) نباشیم
 .است برگزیدن و انتخاب امکان معنای به آزادی سارتر دیدگاه از
 باور به ،درواقع «است برگزیدن همان داشتن وجود»: حتی او قول به

 اگرچه. دارد وجود انتخاب امکان موقعیتی و حالت هر در سارتر
 دایرۀ که بگیریم قرار موقعیتی و شرایط در ما که است ممکن

 بیرونی وضعیت هیچ او ازنظر اما باشد. کوچک بسیار ما انتخاب
 صفر میزان به وضعیت آن در انسان انتخاب امکان که ندارد وجود

 لکام طوربه نیز اردوگاه یا و زندان در حتی انسان. باشد ناممکن و
 با که کند انتخاب تواندمی او نیست. محروم انتخاب امکان از

 غذا اعتصاب یا و بخورد غذا هرروز نه یا و کند همکاری زندانبانان
 نه؟ یا و نماید همکاری خود پروندۀ قاضی و وکیل با یا و نماید

 یوۀش مشاوران، دوستان، گزینش در نیز زندانی یک حتی بنابراین،
 و رفتار شیوۀ و هاسلولیهم دیگر با ارتباط اعتصاب، و مقاومت

 هب سارتر باور دیگر، سوی دارد. از عمل و انتخاب آزادی خود گفتار
 را انسان برای آزادی حق او که است بنیادین قدرآن انسان آزادی

 در مگر ندارد وجود انسانی واقعیت: داندمی او واقعیت با ارزهم
 ود،خ انتخاب با انسان سارتر دیدگاه از ،دیگرعبارتبه؛ آزادی شکل
 از ار تصویری آن انتخابم با من یعنی؛ کندمی انتخاب را آدمیان همۀ
 باشد. چنانآن باید بشر طورکلیبه دارم باور که سازممی بشر

من دانسته  هایکنشزمینۀ  آزادیحرف سارتر آن است که وقتی 
 دهشتعیینمن  هایکنششود، بطالن هرگونه هدف که از پیش برای 

 زینمگبرمیم خود را بنا بر هدفی که توانمی. من شودمیباشد، نمایان 
م، معنای زندگی خود را توانمیبسازم.  اصطالحبهسامان دهم یا 

که  دهممیو به آن معنا  سازممیدنیایی را  منآنبسازم. همراه با 
که ما  کندمیسارتر استدالل . برممیخودم بر زمینۀ آن به سر 

با انتخاب خود قصد نداریم که بدی را انتخاب کنیم؛ اگرچه  گاههیچ
ممکن است، نتیجۀ انتخاب ما درنهایت ارزشمند نباشد؛ اما حداقل 

ارتر سدر لحظۀ انتخاب کردن، انگیزۀ ما انتخاب بدی نیست. به قول 
برای ما خوب  چیزهیچهمیشه خوبی است و  کنیممی اختیارآنچه »

 (23)«بود مگر آنکه برای همگان خوب باشد تواندنمی
 ار خود خواست هرگونه تا باشد باید آزاد انسان سارتر، اعتقاد به

 راینبناب. کرد پایبند خاصی هایارزش به را او تواننمی بیافریند و
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 هم و آفریندمی را خود هم خود، انتخاب با انسان: گویدمی سارتر
 (24ندارد.) وجود ثابتی ارزش که ورزدمی تأکید نیز و هاارزش
 وی. داندمی خودبهمتکی را جهان موجودات خداوند، انکار با سارتر
 دلیل بدون موجودات تمام :است معتقد و شماردمی گزاف را هستی

 میرندمی تصادف حسب و زیاد ضعف واسطهبه و اندآمده وجود به
به  است، اعتقادی اگزیستانسیالیسمسارتر متعلق به شاخه الحادی  ..

. داندمی خودمتناقضچنین مفهومی را  اساساًوجود خداوند ندارد و 
 کهازآنجایی» :کندمیاو بر همین اساس طبیعت بشری را نفی و ادعا 

طبیعت انسانی  پس او بدهد، را به انسانخدایی نیست تا ماهیت 
 (25)«وجود ندارد.

 شهید مطهری و سارتر از دیدگاه آزادیدر  تأثیر آن فطرت و-
 ینیشیپ سرشت وجود آزادی بحث در تأثیرگذار مبانی از یکی

او،  اعتقاد . بهکندمی رد را آن سارتر که است انسان فطرت( در)
 سرشت-الف :باشد داشته پیشینی سرشت تواندنمی علت دو به انسان

 ارناسازگ انسان در ماهیت بر وجود تقدم و اگزیستانس با پیشینی
 فطرت دارای انسان که شدیم قائل اگر سارتر نظر ( به21) است
 با این که بوده متعین و معلوم قبل از انسان ماهیت پس است،

 .است تضاد در او اگزیستانس
 انسان آزادی رایز است، تضاد در او آزادی با انسان داشتن فطرت-ب

 رشتس نیا باشد، پیشینی سرشت دارای انسان اگر است؛ تام و مطلق
 دمحدو معنای به این و گذاشت خواهد تأثیر او عملکرد در پیشینی
 .است انسان مطلق آزادی کردن

 آزادی بهمحکوم انسان»عبارت دفترهایی برای اخالق،  سارتر در 
ین او بد ازنظرمسئولیت فردی  چراکهرا بنیان اخالق دانسته؛ « است

معنا نیست که هر انسانی مسئول فردیت خویش است، بلکه معنای 
فرد مسئول تمام افراد  هر :گیردبرمیرا در  تریاجتماعیو  تروسیع

با انتخاب خود همه آدمیان  انسان(. از دیدگاه سارتر 21) بشر است.
 سازمیممن با انتخابم آن تصویری را از بشر  یعنی ،کندمیرا انتخاب 

 که باور دارم.
 :است دانسته مقدم انسان هستی بر حتی و ارزشمند را آزادی سارتر
 با نیز انسانی اساس و قرارگرفته او هستی از جلوتر انسان در آزادی
مادی  دید آزادی به . سارتر، نسبت(۹است ) آمده وجود به آزادی

 به .داندمی جاری انسان مادی زندگی در فقط را آن و دارد گرایانه
 است. انسان الینفک جزء و واقعی ارزش تنها آزادی وی، اعتقاد

 پس نیست، آزادیهر امر محسوسی، چیزی جز خود  آزادیهدف  
 ست،هاارزششود که در عین وانهادگی واضع  متوجهبشر  کههمین

و اختیار است  آزادیطلب کند و آن  چیزیکجز  تواندنمی گرید
 (.23) ست.هاارزشکه اساس همه 

 نقاطلحاظ  سارتر بهژان پل  و شهید مطهرینظریات  یمقایسه
 افتراق و شباهت:

 ازجمله امیال پستها محدودیت برخی شهید مطهری اعتقاد به
هوای نفس  هر آنچهباید از  انسان دارد، وجود آزادی انسانی برای

باید از  انسان حرکت کند، تینهایب و در رها شود است باید آزاد و
رها شود تا  هست آزاد و تیو محدود یو کوچکهر آنچه تعلق 

رسد بسرچشمه الیزال الهی  و بهورود پیدا کند  نهایتبیبتواند به 
مسیر حرکت  را در انسانکه  تا جایی ادامه دارد انسان آزادی پس

 و نفسانیدانی  هایخواستهولو این  هر چیزی به انسانیت بازندارد،
 انسانجلوی  و خواست( آمد ...و طمع ،تکبر حرص، خشم،) انسان

 ایعقیده و نظر بارهدراین سارتر اما؛ دیگر محترم نیست را بگیرد
 سارتر است، متناقض شهید مطهری نظر با رسدمی نظر به که دارد
 بدون و مطلق آزادی به باید خویش، اگزیستانسیالیستی مبنای طبق
 همیشه که داندمی آزادی عین را انسان زیرا باشد؛ قائل شرط و قید
 لاص این از او را نباید مانعی هیچ و باشد خویش ساختن حال در باید

 دفاع حدومرز بدون آزادی از مبنا همین به توجه با او بازدارد.
 ودوج مراتبی سلسله هیچ آزادی به نسبت که معتقدم من» :کندمی

 تصمیم تنها من درنتیجه و نیست چیزی آزادی باالسر و ندارد
 «.کند تحمیل من به را تصمیمی تواندنمی کسی گیرممی

برای شکوفایی  ایوسیلهرا  شدهتربیت آزادی شهید مطهری
هدف  عنوانبهدر دیدگاه سارتر  آزادیاما  داندمیوی  استعدادهای

 .شودمیتلقی 

 اداعتق ،آزادی هستی شناختی مهم مبانی از یکی شهید مطهری ازنظر
 انکار با سارتر اما؛ است هستی عالم در او نقش و خداوند وجود به

 را هستی وی .داندمی خودبهمتکی را جهان موجودات خداوند،
 وجود به دلیل بدون موجودات تمام است؛ معتقد و شماردمی گزاف
 . مبانیمیرندمی تصادف حسب و زیاد ضعف واسطهبه و اندآمده

 هایبرداشت ایشان شناختیانسان و شناختی هستی شناختیمعرفت
 .دهدمی نشان را آزادی از متفاوتی کامالً

جهانی را متصور است که به دلیل نداشتن خالق،  انسانسارتر برای 
. دهدمیرا به دوش یکایک افراد جامعه  هاارزشتعیین اخالق و 

. هرچند او برای شودمی هاارزشاین امر منتج به نسبی بودن اخالق و 
مسئولیت خطیری را در نظر گرفته بود تا مانع  هاانسان تکتک

اخالقی را  هایارزش شهید مطهریشود. در مقابل  هاارزشفروپاشی 
 .داندمیمطلق 

را  زادیآبرخی از فیلسوفان اگزیستانسیالیست، نظیر ژان پل سارتر، 
موجودی است آزاد  انسانسارتر  ازنظر. انددانستهارزش  ترینمهم

ند او را توانمیکه نه عوامل تاریخی و اجتماعی و نه عوامل درونی 
 آزادی بهمحکومرا موجودی  انسانمحروم سازند. سارتر  آزادیاز 
وی را از این محکومیت رها سازد.  تواندنمیکه هیچ عاملی  داندمی

 هاابستگیوخود باید از برخی  آزادیسارتر، آدمی برای حفظ  ازنظر
 آزادیدوری جوید، زیرا تعلقاتی مانند اعتقاد به خدا آدمی را از 

 .(26) سازدمیمحروم 
سارتر متعلق به شاخه الحادی اگزیستانسیالیسم است، اعتقادی به 

. داندمی خودمتناقضچنین مفهومی را  اساساًوجود خداوند ندارد و 
 کهازآنجایی» :کندمیاو بر همین اساس طبیعت بشری را نفی و ادعا 

طبیعت انسانی  پس او بدهد، را به انسانخدایی نیست تا ماهیت 
 شهید مطهری. این در حالی است که در دیدگاه (...) «وجود ندارد

یعنی خداوند متعال معنا  انسانبا نگاه به علت فاعلی و غایی  آزادی
 به بودنش موحد و بودن مسلمان به توجه با شهید مطهری .یابدمی
داند. نمی آزادی برای مانعی را خدا وجود و ندارد اعتقادی اصل این
 رابطه و دانسته الهی خواست و مشیت راستای در را انسان آزادیاو 
 .پنداردمی طولی رابطه را خدا خواست و آزادی بین
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 2۳4 ... مطهری شهید دیدگاه از تربیت و آزادی تطبیقی مطالعه  

 1401، بهار 1، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

جود وتفاوت  و سارترنیز بین دیدگاه شهید مطهری  بینیازنظر جهان
 دارد

 
 نقطه شباهت
خودش، خودش را  انسان، اعتقاددارندو ژان پل سارتر  استاد مطهری

ش آزاد است. به بیانی دیگر هایفعالیتنیافریده و در انجام کارها و 
 .کنندمیرا حق مسلم بشر معرفی  آزادی
قادر به ترقی و  آزادیدر سایه  انسان و سارتر شهید مطهری ازنظر

 محدود را انسان آزادی اگرکه  ایگونهبه. استپیشرفت متعالی 

 ازنظر. همچنین ایمشده و پیشرفت نوع بشر تکامل و رشد مانع کنیم
و هرزگی  بندوباریبیو  آزادیبین  اساساً شهید مطهریسارتر و 

 هایشانتخابرا در برابر  انسانتفاوت وجود دارد. هر دو فیلسوف 
 .دانندمیمسئول 

 
 ژان پل سارتر و آراء تربیتی شهید مطهری 

 دیجمبه قرآن  استناد را با و تربیتشهید مطهری هدف اصلی تعلیم 
نزدیکی به او  و خداوند ( شناخت46و  45 اتیآ سوره احزاب،)

 و داندمی تحقق این امر و شالوده را مقدمهخودشناسی  و داندمی
مقام  انسانخودشناسی به معنای این است که  :گویدمی بارهدراین

عالی خویش را در عالم وجود درک کند بداند خاکی محض نیست؛ 
ان از فرشتگ تواندمیپرتوی از روح الهی است؛ بداند که در معرفت 

پیشی بگیرد؛ بداند که او آزاد و مختار و مسئول خویشتن و مسئول 
 .(27است )جهان  بهتر کردنو  آباد کردن افراد دیگر و مسئول

رباره تعلیم و تربیت دو ویژگی اصلی دارد؛ نظریه شهید مطهری د
یک ویژگی مشترک وجود دارد و دوم  هاانسانیکی اینکه بین همه 

وجود دارد که باید به  انساناینکه یک سری استعدادهای خاص در 
ت بنابراین مکتب جامع تعلیم و تربی؛ بهترین نحو از آن استفاده کرد

دو گونه استعداد توجه  از منظر شهید مطهری مکتبی است که به هر
 انانسکند. در این مکتب، روح بعد عالی را شکوفا می هاآنکرده و 

به شمار رفته و تعلیم و تربیت را برای تعالی روح و شکوفایی 
 .داندمهم می انساناستعدادهای معنوی 

به نظر شهید مطهری در نظام تعلیم و تربیت اسالمی، هم فرد اهمیت 
به نظر ایشان تعلیم و تربیت باید فرد را برای دارد و هم اجتماع. 

یو افراد با توجه به آموزشی که مزندگی در اجتماع آماده سازد 
ر بنابراین د ندکتربیتی خود را در اجتماع اجرا  هایفعالیت نندیب

نظام تعلیم و تربیت هم باید فرد و هم اجتماعی که او قصد اجرای 
 (.5) ردیگقرار  موردتوجهاهداف تعلیم و تربیت در آن را دارد، 

بین افراد جامعه را یکی  انتقاد پرورش روحیه نقادی و شهید مطهری
این راستا چنین  در و داندمی و تربیتاهداف تعلیم  ترینمهماز 
گذشته راجع به احادیث بحث شد  یهاشبدر  آنچه « :نویسدمی

به قرآن عرضه  شنویدمیآنچه را که از من  فرمودمیکه پیغمبر 
خود نوعی  نهبدارید، اگر موافق است بپذیرید و اگر مخالف است 

نقادی است. حدیثی است که من عین عبارت آن یادم نیست ولی 
 .اندکردهرا از حضرت عیسی نقل  مفهوم آن یادم است که ائمه ما آن

این  ، اساس کارگیریدفرامیمضمونش این است شما که علم را  تقریباً

نقاد باشید یعنی قدرت انتقاد در شما باشد؛ کورکورانه  که است؛
 (.27)« ناصالحتسلیم نشوید؛ خواه گوینده صالح باشد یا 

 :نویسدمی تربیت هایروشدرباره  شهید مطهری
 ار متربی که است آن شرط روش، این اعمال در: تنبیه و تشویق –1
 بر اساس وی: تفکر -2. کنیم آگاه کامالً تنبیه و تشویق علت از

 تفکر برای حوزه سه و داندمی عبادت برترین را تفکر روایات
 تفکر -3 تاریخ در تفکر -2 آفرینش در تفکر -1: اندنموده معرفی

 برای خود در تفکر -1: شودمی تقسیم دودسته به خود که نفس در
 و خویش پندار و گفتار و کردار در تفکر -2 خود آفرینش شناخت
 -4. است سخنرانی قالب در تربیش روش این: وعظ -3 هاآن ارزیابی

 و داندمی شناخت هایروش از را دستوری شک وی: دستوری شک
 تدرس کندنمی شک که کسی و است تحقیق پایه شک: گویدمی

 و والدین: رفتار با تربیت -5. است مقدمه یقین شک. کندنمی تعمق
 نمایند قداما کودک تربیت به مناسب و صحیح رفتار با بایستی مربی

 (2۸)!گفتار با نه
 

فطرى، اساس  هایگرایشو  هادرکبودن  زمانیهمهجاودانگى و 
اصل لغت تربیت، »که:  20است انسانیت و تحقق دهنده معناى آن 

چه آگاهانه و چه غیرآگاهانه بر همین اساس  شودمی کاربردهبهاگر 
است، چون تربیت یعنى رشد دادن و پرورش دادن و این مبنى بر 

 در هاویژگی سلسله یک و …قبول کردن یک سلسله استعدادها
نیست بدیهى است  ءیشاگر استعدادى در یک  (27) .«تاس انسان

داد آن را پرورش  شودمیندارد، ن که آن چیزى که نیست و وجود
 تکامل انسانیت، معنىولى با پذیرش فطرت، انسانیت، تربیت و  .)

و  هاارزشاستاد بر اساس چنین تحلیلى، تبیین  .(27) کندمیپیدا 
مادى، اعم از اگزیستانسیالیسم و کمونیسم  هایفلسفهتکامل را در 

ل که واقعیت قاب هااگزیستانسیالیست: گویدمیو  کشدمی نقدبه
و دنبال نمودن غیر آن را نامعقول  دانندمیتحصیل را سود مادى 

و نه  انددانستهرا اشیاء آفریدنى  هاارزش حالدرعینو  شمارندمی
 هایواقعیتیقیناً ایجاد  مقصودشانکشف کردنى،  هایواقعیت

ین ، بنابرااندمعنویاتمنکر واقعیت داشتن  هاآنمعنوى نیست، زیرا 
( اعتبار ارزش است در عدالت ]مثالً[ که هاارزشمقصود از )آفریدن 
هدف بشناسد و این شبیه  عنوانبهتا آن را  استنقطه مقابل ظلم 

، دادندیمانجام  هاپرستبتخود است که  سازدستپرستش موجود 
هدف باید چیزى باشد که در مرحله باالتر قرار دارد  کهیدرصورت

اخالق  هاستیمارکس .(27برسد )که به آن  کندمی تالش انسانو 
و چون ابزار کار در حال تکامل  شمارندمیرا بازتاب ابزار کار 

ش بی یگذارناماست، پس اخالق نیز در مسیر تکامل قرار دارد و این 
از تکامل چیزى ندارد، بلکه بر اساس این دیدگاه،  تیو حکانیست 

ى آن چیز دیگر یجابهو  شودمیسخ با از بین رفتن ابزارى، اخالقى ن
 .(27) و این با سقوط اخالق نیز سازگار است. دیآیم

ه ب یو گفت: توانمی اساس درباره آرای تربیتی سارتر نیوبر هم
یالن سارتر س مدنظر انسان دارد زیرا باور و تربیت میدر تعلنسبیت 

ز ا یاتازهاو نسبت به لحظه قبل، ظهور  هرلحظهو جریانی است که 
 (.22) گیردمیوجود اوست بدین دلیل، نسبیت مورد تحسین قرار 
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اذعان  کالسی یهادر بحثبودن شاگردان  بر فعال سارتر همواره
 دتأکی و تربیتتعلیم  امر در هاآن یو آزاد بر استقالل یو داشت.

به نظر سارتر خالقیت، مفهوم شکوفایی است که جز با  .کردمی
حرکت درون یعنی فکر و با حرکت بیرونی یعنی عمل، میسر 

. خالقیت رودمیاگر حرکت قطع شود، آن معنی از بین  .شودمین
 (.22) ستینو قابل بقا  درکقابلمختلف  جز با گذر دائمی از مراتب

، همه سازدمیخود را  طورکلیبهبه نظر سارتر چون بشر 
 یمبان گریهمچون د مسئولیت نیمفهوم ابه عهده اوست.  هامسئولیت

 ی( از چنان ارجمندماهیتو تقدّم وجود بر  آزادی) سمیالیستانسیاگز
و  رساندیخود م غایتبهآن را  ارتربرخوردار است که س ییواال

 نیبنابرا؛ (30« )و همه است شیمسئول خو انسان»که  داردیاعالم م
و م تعلی در عرصهاین اصل سارتر معتقداست که شاگردان  بر اساس

 ر اساسبتربیت  هایروش بپذیرند. را باید نتایج رفتار خود تربیت
 .استدرس باز  و کالس وشنودگفتاستفاده از روش  آرای سارتر

 
 گیرینتیجه
 در آزاداندیشی که شودمی مطالب مذکور فوق، مالحظه بنا بر

بزرگ ترین و عالی ترین ارزش های انسانی و  شهید مطهری اندیشه
 .مافوق ارزش های مادی است

 کهدرباره آزادی  دربرخی موارد دیدگاه اگزیستانسیالیسم رای و
د ازجمله درست وصحیح می دان "می باشدسارتر پرچمدار آن "

هر حال یک اصل  به در کتاب انسان کامل اشاره می کند که: اینکه
در این مکتب این است که انسان ، مختار و آزاد و مسؤول خودش 

 .ستآفریده شده است ، و حرف درستی ا
اگزیستانسیالیسم راهمان تفویض معتزلی  "وانهادگی" استادمطهری

 می داند وآنرا رد می کند.
 مسئول را او ؛ وداندمی آزادی به محکوم را انسان سارتر پل ژان

 آزادی را فرد ماهیت سازنده عوامل و داندمی خویش گفتار و رفتارها
 (آزادی) خود انتخاب جز زندگی امور تمام در را انسان و داندمی

 .است مختار
دیدگاه این دو متفکر براساس یافته های پژوهش می توان گفت ، 

رتعلیم وتربیت نیز تأثیرگذاربوده درباره آزادی دراندیشه آنان د
 داده نشان توجه مسئله این به خود مباحث در مطهری شهید است.

هدف و است آزادی عین خداوند به ووابستگی تعلق که است معتقد و
نهایی از تربیت انسان را تقرب به خداوندوبه دست آوردن رضایت 

 او می داند
 خاطر همین وبه داند می آزادی راضد سارترهرتعلقی درحالیکه

را انکاروبا نفی فطرت  وارتباط معنویت با تربیت  خداوند وجود
انسان وباغفلت از نقش وجایگاه معلمان درتربیت، برآزادی مطلق 

 تأکید می ورزد.
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