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 Martyr Motahhari is undoubtedly considered a shining figure 

in the history of Islamic culture and education. The course of 

Islamic knowledge in the present century has been 

accompanied by many ups and downs. Corrective changes in 

Islamic culture and education and the increasing growth of 

religious education are valuable benefits of confronting 

Western culture with Islamic culture. In this jihad, prominent 

people such as Shahid Motahari have achieved honorable 

achievements. History is full of useful works of confrontation 

between culture and belief, as the most accurate and largest 

works in the field of religious education can be obtained 

through the differences of religious culture against the 

invaders of this culture. 

Since the present age is an age of anxiety, hesitation and crisis 

in terms of belief, the requirements of the age and time have 

created a series of doubts and questions, and it has also raised 

the old and forgotten questions again. Should we be saddened 

by these doubts and inquiries? Professor Shahid Motahhari, in 

his speeches, has dealt with the characteristics of individual 

education from the perspective of Islam. He has characteristics 

such as: 1. The principle of emphasizing childhood education 

2. The principle of seeking guidance 3. The principle of 

absorption and repulsion 4. The principle of linking education 

with spirituality. 
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 1396زمستان ، 1، شماره 2دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 یمطهر دیاز منظر شه یفرد تیترب یها شاخصه

 
 ، یهاشم مجتهد

 .رانی، اقم ،هیدانش آموخته سطح چهار حوزه علم
 
 

 چکیده
فرهنگ و معارف  خیدر تار یچهره تابان د،یترد یب یمطهر دیشه

در قرن حاضر با فرود و  یمعارف اسالم ری. سگرددیم یتلق یاسالم
در فرهنگ و  یاصالح راتییهمراه بوده است. تغ یادیز یفراز ها

ه ارزشمند بهر ،ینید یو رشد روز افزون آموزش ها یمعارف اسالم
جهاد، افراد  نیاست. در ا یمقابله فرهنگ غرب با فرهنگ اسالم

دست  یپر افتخار یبه دستاورد ها یمطهر دیهمچون شه یشاخص
، است دهیتقابل فرهنگ و عق دهیمملو از آثار پرفا خی. تاراندافتهی

 تیربو ت میتعل نهیآثار در زم نیو بزرگتر نیترقیدق توانیچنان که م
 نیبه ا مهاجماندر برابر  ینیفرهنگ د یاز راه اختالفها ،ینید

  .فرهنگ به دست آمده است
عصر اضطراب و دو  ،یآن جهت که عصر حاضر از نظر اعقتاد از
 و دهایسلسله ترد کیعصر و زمان،  اتیو بحران است، مقتض یدل

از نو  زیسوالها به وجود آورده و سواالت کهنه و  فراموش شده را ن
و پرس و جوها  دهایشک و ترد نیاز ا دیبا ایخته است. آمطرح سا

صهبه شاخ ییدر گفتارها ،یمطهر دیشهمتاسف و ناراحت بود؟ استاد 
مقاله به روش  نیا اند،اسالم پرداخته دگاهیاز د یفرد تیترب یها

پرسش است که:  نیدر مقام جواب به ا یاو کتابخانه یلیتحل یفیتوص
 ست؟یچ یمطهر دیاز منظر شه یفرد تیترب یتیترب یهاشاخصه

. 2 یدورة کودک تیبه ترب دی. اصل تأک1: لیاز قب ییهاشاخصه شانیا
با  تیترب وندی. اصل پ4. اصل جذب و دفع 3 یخواهتیاصل هدا

 .تیمعنو
 

 یفرد م،یتعل ت،یترب ،یشاخصه، مطهر :یدیکل واژگان
 

 10/08/1396: افتیدر خیتار
 05/11/1396:  رشیپذ خیتار
 
 :نویسنده مسئولmojtahedi.h@yahoo.com 

 مقدمه
بود که بار سنگین این وظیفه را به خوبی بر استاد مطهری، شخصیتی 

دوش کشید او با روح و اندیشه متصل به دریای بی پایان معارف اهل 
بیت و قرآن به جست و جوی راهی قابل درک بوده تا به حقیقت 

مطهری استاد واال مقامی . خواهی نسل جوان با زبان روز پاسخ دهد
 شد. او درنانه رو به رو میبود که به مسائل دنیا و انسان ها واقع بی

ها واصول شیوه اندیشید. درباره اهداف،مورد انسان، همه جانبه می
کرد. تعلیم و تربیتی، راهکارهای مشخص و راهنمای عملی ارائه می

فت، گی میان فکر و رفتار و گفتار قائل نبود، یعنی به آنچه میافاصله
بود  ایو تربیت اسالمی کرد. او نمونه کاملی از افکار تعلیمعمل می

 (1که خود مبلغ آن بود. )
 یبا مبان ییآشناانسان سازی برای جامعه اسالمی، تحقق هدف  برای

ر د قیو تسلط بر مقدمات تحق یاستنباط و اجتهاد در علوم اسالم
 تیربو ت میدانشمندان تعل یتیترب اتیاز نظر یو آگاه ثیقرآن، احاد

استاد مطهری  د،یدر اسالم و جهان الزم و ضروری است. متفکر شه
 ،یاسالم تیربو ت میتعل نهیدر زم یاسالم شمندییبه عنوان اند

فضای  تواندیو ارائه آنها م یرا مطرح کرده است که بررس یمسائل
به وجود آورد و به کاوشگران  یاسالم تیرا در ترب یفکری مشخص

 . رساند اریی تیو ترب میعرصه تعل
بحث ساختن افراد  ،تیو ترب میبحث تعل ،یمطهر دیشه دگاهیز دا

باشد و بسته به یآن، انسان م یو اساس یانسان هاست و عنصر محور
متفاوت خواهد بود. اگر نگاه ما به انسان،  ت،ینوع نگاه به انسان، ترب

صنعت  یدر واقع به معنا تیصورت ترب نیباشد، در ا ینگاه ماد
او خواهد بود؛ اما  یبه ساختن ابعاد وجود توجهخواهد بود و تمام 

باشد و نه تنها به ابعاد  یاگر نگاه ما به انسان، فراتر از نگاه ماد
 یاساس هیبلکه آن را به عنوان پا م،یانسان توجه داشته باش یروح
به عنوان گل سر  هیزاو نیو انسان را از ا میبه شمار آور تیانسان
 ت،یصورت، ترب نیدر ا م،یریبگ رخدا در نظ فهیو خل یهست سبد
رو، بسته به نوع  نیمتفاوت با نگاه نخست خواهد بود. از ا اریبس

و گستره آن، متفاوت خواهد  تینگاه ما به انسان، مقصود ما از ترب
 لیاص یدر نگاه دوم، پرورش جسم و روح و استعدادها تیبود. ترب

 ورشعبارت است از پر تیترب دگاه،ید نیانسان است. از ا
 یقیحق تیو ماه تیانسان و از آن جا که هو یدرون یاستعدادها

مودن شکوفا ن یدر راستا دیبا تیترب ،دهدیم لیانسان را روح او تشک
 د.انسان باش یروح یاستعدادها

 بیان مسئله 
ساختن فرد و جامعه  یاز ارکان مهم اسالم برا یکی تیو ترب میتعل

 همان ای) هیاسالم را تزک امبریپ یاصل فیاز وظا یکیاست. قرآن 
کِتابَ َو ال عَلِّمُهُمُیُوَ  اتِکَیآ هِمیعَلَ تلوایَ»: داندیافراد م می( وتعلتیترب

 کیدئولوژیا ایو  ینیمکتب د چی. ه(129/)بقره« هِمیّزَکیُالحِکمَةَ وَ 
 تواندیافراد جامعه نداشته باشد نم تیوترب میتعل یبرا یتا برنامها

 نیمدعا که د نیبا ا زیکند. اسالم ن ادهیاهداف خود را در جامعه پ
 میتعل طهیبرنامه دارد، ح یو اجتماع یامور فرد یخاتم است و برا

 میقرآن کر اتیمسأله در آ نینکرده است. ا یرا فروگذار تیو ترب
 زیاسالم)ص( و امامان معصوم)ع( ن امبریشده از پ تیارو ثیو احاد

بزرگوران به  نیا ثیاز احاد یاست و حجم فراوان افتهیانعکاس 
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که در  یتیدر سطوح مختلف پرداخته است. ترب یتیمسائل ترب یبررس
است: )تَخَلَّقوا  یهدف آن متخلّق کردن انسان به اخالق اله ت،ینها

 (2. )بِاَخالقِ اهللِ(
که قرار  داندیجامع و همه جانبه م ینیمطهری، اسالم را د دیشه

به  زیرا ن تیو ترب میها راهنمـا باشد؛ تعلاست برای همه انسـان
و برای آن  داندیگسترده م یاز مکتب اسالم قابل بررس یعنوان بخش

قائل است. وی معتقد است در مکتب اسالم قطعًا  ارییبس تیاهم
های د دارد. هر مکتب که دارای هدفوجو یمشخص یبرنامه آموزش

 ستمیای دارد و به اصطالح سمشخص است و مقررات همه جانبه
 ستمیس کی تواندیدارد، نم یاسیس ستمیاقتصادی و س ستمیس ،یحقوق

 .نداشته باشد یخاص آموزش

پنج  مطهری بر یمرتض دیاستاد شه دگاهیاز د یاسالم تیو ترب میتعل
اهتمام  یماسال تیو ترب میتعل رکن نیاست نخست یمبتن یرکن اساس

آموزی و است. اسالم بر اصل علم انیآدم شهیبه پرورش فکر و اند
 یعلم هاییژگیکرده و عالوه بر آن درباره و یفراوان دیتعقل تأک
فته سخن گ لیبه تفص زیآموختن آن باشند ن یپ در دیها باکه انسان

 .است

پرورش استعدادهای  ،یاسالم تیو ترب میدر تعل یرکن اساس نیدوم
 نیا ،یاسالم یشناسانسان هایتیاست. از اولو ینهفته در وجود آدم

و  ستین نقشیدر آغاز تولد پاک و ب یاست که لوح وجود آدم
را  دییاز تولد آنها آداب و عقا شیخداوند در نهاد همه ابنای بشر پ

 تیترب معتقد است که در واقع دینهاده است. استاد شه عهیبه ود
 گری. از دستیها نجزء پرورش دادن استعدادهای باطن انسان زییچ

 ح،یاست که در اثر آموزش صح نیا یاسالم تیو ترب میارکان تعل
و  شودیمتمکن م یدر وجود آدم یو ملکات نفسان یاخالق لیفضا

 .کندیروح انسان به آنها عـادت م

ه دارند ک دهیدر غرب عق یتیبزرگ ترب پردازانهیاز نظر ارییبس
عادت اصوالً و مطلقاً، ناپسند است؛ به عنوان مثال روسو در کتاب 

عادت  زییچ چیعادت دهم که به ه دیرا با لیام: »دیگویم لیام
رای ب یعادات فعل جادیا یاسالم تیو ترب میتعل هیاما در نظر«. نکند
 ینید تیدارد و غفلت از آن روند ترب یگاه مهمیشوندگان جا تیترب

 یکه به روش اسالم یمختل خواهد کرد. انسان ادییرا تا حدود ز
 دیاز کار درآ «یاخالق»موجودی  دیبا شود،یم تیو ترب ندیبیم میتعل
 .است یاسالم تیو ترب میاز ارکان تعل گرید یکی نیو ا

مسئله دیگر مسئله علم و تعلم است که این دیگر فراگیری است که 
الذی علم بالقلم، علم االنسان ما ال »د. افراد از یکدیگر فرا بگیرن

بهترین شاهد است بر عنایت فوق العاده ی اسالم به تعلیم و « یعلم
قلم )مظهر( سواد و نوشتن است. همچنین پیامبر فرمود: من . تعلم

 ( 3فرستاده شدم برای تعلیم. )
 تیو ترب میکه هدف از تعل کندیدر ابتدا عنوان م یمطهر دیشه

ساختن افراد را به دو گونه  شانیاست. ا یساختن افراد جامعه انسان
ر صنعت باشد که د یدر واقع نوع تیترب نکهی: اول اکندیم ریتصو

 یبه جهت منظورها ستیبایشئ فرض شده که م کیآن انسان مثل 
در خدمت انسان  تیو ترب میتعل نکهیا گریخاص ساخته شود؛ و د
سعادتمند کردن نوع انسان است. در اسالم هم باشد و هدف از آن 

به اصالت فرد و هم به اصالت جامعه توجه شده است. اسالم 

 یماعاجت ایو  یفرد یاز جنبهها یکیتنها به  گر،یبرخالف مکاتب د
اصالح فرد  یروانسان نپرداخته است بلکه اصالح جامعه را در گ

 یدر آوردن و پروراندن استعدادها تیّبه فعل تی. هدف از تربداندیم
 تیسبب ترب نیاست که بالقوه در انسان وجود دارد و به هم یدرون
 .تابع فطرت انسان باشد دیبا

 میدق یعلما ی: اوّل، مبناکندیدو مبنا را ذکر م تیدر باب ترب ایشان
 دین، باآ لهیعادت است و به وس لیفنّ تشک تیکه معتقد بودند ترب

 دیجد ینمود؛ دوّم، مبنا جادیورت ملکات در انسان ارا به ص لیفضا
 یرویصرف پرورش ن تیبه آن معتقدند که ترب یکه دانشمندان غرب

 لیکننده ارزشها و فضا لیاست و اساسا عادت زا یاخالق رادهعقل و ا
( اسالم)ص( و امام صادق)ع امبریاز پ یثیاست. البته استاد، احاد یانسان
کار را از  کی یشده عادت، ارزش اخالق انیکه در آن ب کندینقل م

الک م تواندینم شودیکه بر اساس عادت انجام م یو عبادات بردیم انیم
 نیا یکلّ دییدر ضمن تأ یمطهر دی. شهردیقرار بگ شخص کی مانیا

 که عادات مطلقا بد کندیوارد م هینظر نیبه ا زینقد را ن نینظر، اما ا
 یو عادات انفعال یعادات را به دو گروه عادات فعل شانی. استندین

مارست و م نیهستند که در اثر تمر یعادات ی: عادات فعلکندیم میتقس
 ،یخارج یعامل ریکه انسان تحت تأث یانفعال تشود و عادایحاصل م

 رادیا ی: در عادات فعلدیگویم یمطهر دی. شهدهدیرا انجام م یفعل
 تسیـ وارد ن داندیم یاخالق لیفضا دهلکننیکانت ـ که عادات را زا

در  ردیکه انسان با آنها انس بگ ستندین یعادات به گونها نیچرا که ا
خود، انجامش  عتیبرحسب طب کهرا  یعادات، انجام کار نیضمن ا

 (  3.)کنندیمشکل است آسان م
 تربیت

یکی از مهمترین نکته ها در گفتار های تربیتی شهید مطهری، درک 
صحیحی از کلمه تربیت است. مقایسه مفهوم تربیت با دیگر مفاهیم 
هم شکل مانند اخالق، پرورش، ادب نیز درک امتیاز ها و ویژگیهای 
خاص مفهوم تربیت، راهی مطمئن برای درک عمیقی از این مفهوم 

 است. 
 تربیت اجتماعی

شود که برای انسان های دیگر ، بیت اجتماعی در جایی تصور میتر
است  فرآیندی« تربیت»حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شود. زیرا 

که در بعد اجتماعی هدفش تسهیل عمل به وظایف اجتماعی در مقابل 
بنابراین الزمه یک نظام  .های اجتماعی استسایر انسانها و موقعیت

تربیت اجتماعی منسجم، در نظر گرفتن حقوق متقابل افراد انسانی، 
باشد و این نظام باید بتواند با ساده ترین روشها متربیان در جامعه می

خود را به حقوق اجتماعی یکدیگر آشنا ساخته و رفتار مطابق آن 
 (4ها را در خواست نماید.)

 اخالق
از منظر استاد مطهری، اخالق نوعی تربیت و از مصادیق آن است. 

اخالقیات به معنای خلقیات و خو های انسانی که » :وی معتقد بود
مربوط به روح و شخصیت فرد است، بر خالف خلقیات که مربوط 
به بدن و شخص انسانی است، قابل تغییر و تحول و طرح و بنای 

تی از استعدادهای اخالقی، مربوط به مجدد است. هر چند قسم
تواند شخصیت خود سرشت و مرحله قبل از تولد است اما انسان می
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معمارروح خودو سازنده اخالق خویش  .«را بعد از تولد بسازد
 (5باشید.)

بنابراین اخالق نیز نوعی تربیت است ولی فن اخالق فن تربیت 
 اخالق یا فن سی بین این دو موجود است.بلکه تفاوتی اسا نیست،

درحالیکه تربیت،  اخالقدربرگیرنده هدف ارزشمند ومقدس است.
بلکه به دنبال پروراندن  به معنای عام پیگیر چنین هدفی نیست،

 است.
رساند وبس به دنبال هدفی نیست از نظر تربیت مفهوم پرورش را می

ر د هدفی باشد؛برای چه  کند تربیت چگونه وتربیت فرقی نمی
 ولی مفهوم اخالق مقدس است و، مفهوم تربیت قداست معنا ندارد

شود، مورد حیوان استفاده نمی به همین دلیل کلمه اخالق را در
ی فن تربیت یک باید بگوییم فن اخالق و اخالق مختص انسان است.

نیست، فن تربیت مختص پرورش است به هرشکل این دیگر تابع 
برای چه هدفی پرورش دهیم.  را چگونه وغرض ماست که طرف 

 (6اما علم اخالق تابع غرض ما نیست اخالق همراه قداست است.)
 قد نسبی گرایی اخالقین

د. باشنسبی گرایی اخالقی مکتبی است که محصول دوران مدرن می
 گرایان، اصول ثابت اخالقی را باور ندارند و معتقدند اخالق ونسبی

ای به جامعه دیگر، از فرهنگی به فرهنگ خالقی از جامعهاصول ا
کند. نسبی گرایی در خود دیگر و از زمانی به زمان دیگر، تغییر می

غرب نیز منتقدان جدی پیدا کرده است. استاد شهید نیز از منتقدان 
گوید اخالق را با هر نظریهای که این نظریه است. استاد شهید می

ی توان آن را نسبیردوستی، نظریه کانت( نمیتعریف کنیم )اعمّ از غ
های کلّی و دائمی است. ایشان حتی پایه دانست بلکه دارای اصول و

نظریه راسل فیلسوف انگلیسی ـ که معتقد است اخالق هماهنگی 
داند. در منافع فرد و جامعه است، را حاوی اصول کلّی و ثابتی می

اصول اخالقی ثابت گوید درست است که  بخش دیگر، استاد می
تواند نسبی باشد. اینکه از انسان در  است اما رفتار و فعل اخالقی می

حالتهای گوناگون، افعال مختلف اخالقی سر میزند، دلیلی بر نسبی 
 (7).بودن اخالق نیست بلکه دلیل بر نسبی بودن رفتار انسان است

 الق( و نسبی بودن اخالسالملیهعلی)عامام 
اشکالی وارد شده است مبنی بر اینکه بعضی از احادیث و روایات 
وجود دارد که نشان از نسبی بودن اخالق دارد. نمونه این احادیث، 

السالم( که درباره خلقیات حدیثی است منقول از حضرت علی)علیه
زن وارد شده که پارهای از خلقیّات پسندیده زنان برای مردان، 

النِّسَاءِ شِرَارُ خِصَالِ الرِّجَاِل الزَّهُْو  خِیَاُر خِصَالِ» ت:ناپسند شمرده اس
وَ الْجُبْنُ وَ الْبُْخُل فَإِذَا کَانَِت الْمَرْأَةُ مَزُْهوَّةً لَْم تُمَکِّنْ مِنْ نَفْسِهَا وَ ِإذَا 

 رِقَتْ مِنْ کَانَتْ بَِخیلَةً َحفِظَتْ مَالَهَا َو مَاَل بَعْلِهَا وَ إِذَا کَانَْت جَبَانَةً فَ
این سه خُلق تکبّر، ترس و بخل، با اینکه  .(8)«ءٍ یَعْرِضُ لَهَاکُلِّ شَیْ

هر سه ناپسندند چگونه ممکن است برای زنان پسندیده باشند؟! 
هنگامیکه زن متکبّر باشد، میان خود : فرمایدحضرت در جواب می

گاه که ترسو باشد از حوادث کند و آنو مرد بیگانه حریم ایجاد می
کند و هرگاه بخیل باشد از اموال خود پیش آمده اجتناب می

توان فهمید که اخالق میتواند کند. از این حدیث میمحافظت می
 د.نسبی باش

گوید: گاهی الفاظی که در مورد حاالت استاد در پاسخ این اشکال می
حاالت روانی، بلکه  رود نه به اعتبار خود آنروانی انسان به کار می

به واسطه اثری است که معموال در آن حالت روانی از انسان 
سرمیزند؛ در مورد این حدیث هم، اینگونه است. تکبّر در این حدیث 
یعنی رفتار زن باید در مقابل نامحرمان، بزرگمنشانه باشد پس اینجا 
تکبّر مربوط به رفتار میشود نه خُلق. همچنین جُبن )ترس( نیز 

ربوط به عفاف زن است نه ُجبن در مقابل شجاعت که مذموم م
است، و اما بخل در واقع مربوط به اموال شوهر است از آنجا که 
اموال زن و مرد، یک حالت اشتراکی دارد، در اموال مشترک 
سخاوتمند بودن چندان معنایی ندارد و در واقع مربوط به رفتار است 

 ی.نه خُلق نفسان
 ادب

در حقیقت نوعی  یابد،محدودی از تربیت به ادب اختصاص میدامنه 
. 1 تربیت خاص بر محور آداب است حلقه آداب سه محور دارد:

آداب به معنای مستحبات وسنن . 2 آداب به معنای فنون و مهارتها
 .آداب به معنای تشریفات. 3 شرعی

 مهارتها، همان اموری است که در منظور از آداب به معنای فنون و
هر زمانی به صورتهای گوناگون رایج است برای مثال مهارت 

م ال تودبوا اوالدک»شود خواندن ونوشتن، خیاطی و...و اینکه گفته می
به این معنا است که فرزندان خود را با آداب زمان خود « باخالقکم

تربیت نکنیم، بلکه آنها را متناسب با آداب زمان خودشان تربیت 
آداب به سنن و رفتارهای مستحب مربوط است  کنیم. بخشی دیگر از

که شارع آنرا در نظر دارد. که چنین نیست که تشریفات قلمداد شود 
گوید: طول دادن ونشستن بر سر سفره، زیاد برای مثال، اگر شارع می

، اینها تشریفات نیست جویدن غذا و بسم اهلل گفتن مستحب است
خواهد دهد، و میمیحقاق است اسالم به سالمت انسان اهمیت 

 (9)دندان معده و اعصاب او سالم باشد.

قسمت دیگر از آداب به رسوم تشریفاتی مربوط است که در آن 
تکلیفی از جانب اسالم نیامده است نه اینکه تکلیفی در این مورد 
نداشته باشد خداوند در برخی از موارد دوست دارد مردم آزاد باشند 

یقه خود رفتار کنند همانگونه که دوست دارد مردم و بنا بر سل
یُؤْخََذ  أَنْ یُحِبُ اللَّهَ إِنَ »مطابق حکم او عمل کنند و می فرماید 

 (10« )بِرُخَصِهِ کَمَا یُحِبُّ أَْن یُؤْخَذَ بِعَزَائِمِهِ

 تعلیم
 پرورش بر اسالمی تربیت و تعلیم نظام مطهری، شهید دیدگاه از 

 یدد از که نشان داد پژوهش هاییافته. است مبتنی الهی مقرب انسان
 ر،تفک نیروی پرورش شامل اهدافی تربیت و تعلیم مطهری، شهید

 تعبد، و ایمان نیروی پرورش اجتماعی، حس مسئولیت پرورش
 پرورش و اختیار اراده و نیروی پرورش زیباگرایی، حس پرورش
همچون  اصولی مطهری شهید دیدگاه مبنای بر همچنین. دارد جسم

 هدایت توازن، نیازآفرینی، جامعیت، اعتدال، فطرت، با هماهنگی
 عقل، و علم تالزم اراده، از گیری جویی، بهره حکمت خواهی،
 و جذب جهل و و عقل تقابل دوستی، انسانیت عقل، و علم تناسب

 اصول این تحقق به منظور نهایت در. کرد استخراج میتوان را دفع
 مالطفت، و محبت انذر، و تبشیر استفهام، مانند تعقل، روشهایی
 (11شناسایی شد. ) عبادت و دادن عادت موعظه، تکریم،
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 120... یمطهر دیاز منظر شه یفرد تیترب یشاخصه ها  

 1396زمستان ، 1، شماره 2دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

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

تواند فضای فکری مشخصی را در تربیت ارائه آنها میکه بررسی و 
 (. 12). اسالمی به وجود آورد

 اصل تأکید به تربیت دورة کودکی. 1

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

خالف قوانین فطرت باشد، باید صریحاً نسبت به گفتار یا کرداری 
اصالح آن اقدام شود. زمانی که فطرت دست خورده و الهی است 
یعنی دوران کودکی باید نسبت به تربیت و شکل دهی آن اقدام، و 
زمینه را برای مراحل بعدی رشد فراهم کرد. فطرت به درختی 

راقبت شود و در شباهت دارد که باید از همان ابتدای رویش از آن م
ای آبیاری الزم به عمل آید تا بتدریج به درختی تنومند و هر مرحله

 هایتوان میوهانسانی و الهی را می با طراوت تبدیل شود. رفتارهای
این درخت محسوب کرد. با توجه به این فرایند بسیار مهم، 
دانشمندان تعلیم و تربیت به تثبیت و تحکیم صفات نیک اخالقی 

 د.اندوران کودکی تأکید فراوان داشتهاز 

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

گفتند: عدالت ملکه تقوا و پرهیزکاری است؛ یعنی تقوا و عدالت می
آن  ند انسانگفتپرهیزکاری برای انسان ملکه شده باشد و حتی می

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

شود که هم دروغ نگوید. براین اساس است که اهتمام زیادی می
بیت فن شود ترتربیت در سنین کودکی صورت گیرد. اصالً گفته می

است. روحیه انسان در ابتدا حکم ماده شل و قابل تشکیل عادت 
ریزند، شل انعقادی مثل گچ را دارد که ابتدا که آن را در آب می

شود. وقتی این ماده شل است آن را در هر قالبی است و بعد سفت می
توان آن را به صورت انسان آید میمی بریزیم به همان شکل در

در هر قالبی که بریزیم  .درآورد یا به صورت خوک و یا خروس
 گویندمید. شوگیرد و سفت میهمین که سرد شد همان شکل را می

روح انسان در زمان کودکی، حالت قابل انعطافی دارد و مانند همان 
ماده شل است. هرچه انسان بزرگتر شود قابلیت انعطاف آن کمتر 

بته لاند: العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. اشود. اینکه گفتهمی
دهند. دانشمندان امروز هم به تربیت دوران کودکی بیشتر اهمیت می

ای که در کودکستان است از بچه دبستانی و بچه دبستانی از بچه
نوجوان دبیرستان و نوجوان دبیرستان از جوان دانشگاه، جنبه 
پذیرشش بیشتر است. انسان در سن پنجاه سالگی شخصیتش منعقد 

نباید کرد. انسان یک موجود قابل تغییر و قابل شود. البته مبالغه می
توبه و بازگشت است و ممکن است در سن صد سالگی هم خود را 

 شودکم ملکه میتغییر دهد ولی شک نیست که حاالت روحی کم
 (. 12) .گرددو برگرداندن آنها دشوار می

 خواهیاصل هدایت. 2

 ای نباید از تربیت متربی ملولبهانهمربی در تربیت اسالمی به هیچ 
شود و مسؤولیت خود را تمام شده تلقی کند. چون تربیت، کاری 
خدایی است. خداوند متعال بنده خود را در هر وضعیتی تحت نظر 

دارد. هر قدر بنده راه گم کند باز خداوند طالب هدایت و تربیت 
ه سی گرفتاوست. مربیان و معلمانی که از مکتب اسالم تأثیر اسا

 مند شدهباشند به طور نسبی از همین صفت مطلق الهی باید بهره
باشند. مربی اسالمی از تالش برای ساختن و تأثیرگذاری بر روح و 

در نظام  .کندبرد واین کار را عبادت تلقی میروان متربی لذت می
فکری شهید مطهری نیز این ویژگی تربیت اسالمی مورد توجه و 

های فته است. این متفکر اسالمی که از اسالم ناب بهرهتأکید قرار گر
فراوان برده، معتقد است که تعصب ما به اسالم و کسانی که زیر 

کنند نباید در حدی باشد که علیه آنهایی که لوای اسالم زندگی می
زیر لوای اسالم نیستند بدخواه باشیم و هدایت آنها را ازخداوند 

 .متعال طلب نکنیم

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

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

ها یک باید آرزو کنیم که مانند ابوجهلشود و به شهادت برسد. ن
وقت راه به حق پیدا نکند. یزید بن معاویه هم وقتی که از 

کند که آیا من اگر توبه کنم توبه ( سوأل میالسالملیهالعابدین)عزین
فرماید بله قبول است؛ یعنی او هم من قبول است یا نه، حضرت می

اشد بقاتل پدرش می بدخواه یزید نیست که آرزو کند که چون یزید
توفیق توجه پیدا نیابد تا به جهنم برود، بلکه برای او هم خیر 

 (12«) خواهدمی

 اصل جذب و دفع. 3

تواند با خواه است. نمیانسان موجودی متفکر، عاطفی و حقیقت 
همه انسانها و با همه موقعیت ها به طور یکسان رو به رو شود. اگر 

اوضاع یک جور برخورد کند از گوهر انسانی خود دور با همه 
اصل جذب و دفع یکی از اصول و قوانین حاکم بر »  افتاده است

هستی است و به یک اعتبار یک قاعده هستی است. قانون جذب و 
دفع یک قانون عمومی است که بر سرتاسر نظام آفرینش حکومت 

ای کند. از نظر جوامع علمی امروز بشر، مسلم است که هیچ ذرهمی
خارج نبوده  از ذرات جهان هستی از دائره حکومت جاذبه عمومی

و همه محکوم آنند. از بزرگترین اجسام و اجرام عالم تا کوچکترین 
ذرات آن دارای این نیروی مرموز به نام نیروی جاذبه هستند و هم 

 (12« )باشندبه نحوی تحت تأثیر آن می

ا هتوزیها و کینهها و رفاقت ها و یا دشمنیای از دوستیقسمت عمده
از جذب و دفع انسانی است. این جذب و دفعها براساس  همه مظاهری

گاهی دو نفر ». ریزی شده استسنخیت و یا ضدیت و منافرت پی
خواهد با یکدیگر کنند و دلشان میانسان یکدیگر را جذب می

دوست و رفیق شوند. این رمزی دارد و رمزش سنخیت این دو نفر 
کنند و جذب نمیاست تا در بینشان مشابهتی نباشد همدیگر را 

 (9« )متمایل به دوستی با یکدیگر نخواهند شد
 اصل پیوند تربیت با معنویت. 4

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

ق یابد. به قدری این خداوند معطوف کنیم تا هدف های تربیتی تحق
ارتباط تربیت و معنویت قوی است که اگر برخی ارزش های انسان 
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که مورد قبول دین اسالم هم هست در وجود کسی باشد نهایتاً آن 
اگر انسان » انسان به سوی معنویت الهی حرکت خواهد کرد

مند به تربیت خودش و فرزندانش به تربیت اسالمی هست و عالقه
فرادی را تربیت کند واقعاً باید به مسأله نیایش، دعا و خواهد ایا می

، قطع نظر از اینکه پرورش عبادت اهمیت بدهد و اصالً مساله عبادت
 (12« )یک حس اصیل است تأثیر زیادی بر سایر نواحی آن دارد

 اصل انسانیت دوستی. 5

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

شود به دلیل ارزش شمارد. اگر انسانی ارزشمند تلقی میارزشمند می
هایی است که در وجود او نهادینه شده است. چرا از انسان های 

 ( با حس تقدسالسالملیهمصالح و در رأس آنها از انبیا و ائمه اطهار)ع
شود؟ چون آنان با فرهنگ الهی و انسان زندگی و احترام یاد می

کنند. حتی در بین غیرمسلمانان نیز آنانی که از ارزش های انسانی می
اند ارزش بیشتری دارند. در اندیشه شهید مطهری این دفاع کرده

موضوع با تحلیل کافی و با ذکر مثال های مناسب مورد بررسی قرار 
یعنی این هیکل خاص که « انسان»گوییم وقت مییک »ت: گرفته اس

در همه این افراد مشترک است و انسان را دوست داشته باشیم؛ یعنی 
هرکسی را که از نسل آدم هست دوست داشته باشیم و خالصه 

شناسی او را شناسی، آن که زیستمنظور از انسان، انسان زیست
د انسان بما هو انسان داند. آیا مقصود این است؟ یا نه مقصوانسان می

است؛ یعنی انسان به خاطر ارزشهای انسانی به خاطر انسانیت و 
جاست که وقتی چمبه و  دوستی یعنی انسانیت دوستی. این انسان

آیند؛ این گذاریم، دو نوع از آب در میلومومبا را کنار همدیگر می
آید، آن چیز دیگر؛ یعنی ممکن است این یک یک چیز از آب درمی

آید یک انسان درست با ارزش های انسانی و آن نسان از آب در میا
نه تنها یک انسان نباشد بلکه حیوان هم نباشد و به تعبیر قرآن از 

تر باشد، انسان را باید دوست داشت به حیوان هم چند درجه پایین
خاطر انسانیت نه به خاطر همین هیکلش و به عبارت دیگر انسانیت 

 (12« )ترا باید دوست داش
 اصل تالزم و تناسب علم و عقل. 6

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

توانیم فراگیر را به تفکر وادار کنیم که اطالعاتی در اختیار زمانی می
شود و دهیم. معموالً در دو حالت برای آدمی سوأل طرح نمیاو قرار 

افتد: یکی حالتی که انسان درباره یک چیز در نتیجه عقل به کار نمی
همه مطالب را بداند و دوم حالتی که هیچ چیز نداند. بنابراین شرط 

 . آموزی استتعقل، علم
 نَ َبیَّ ثُمَ شَامُیَا هِ: فرماید( در روایتی میالسالملیهامام موسی کاظم)ع

(. عرض کردیم علم 8عقل و علم باید توأم باشد ) ؛الْعِلْم مَعَ الْعَقْلَ أَنَ
فراگیری است به منزله تحصیل مواد خام است. عقل، تفکر و استنتاج 

کنند به آیه: و تجزیه و تحلیل است. آن گاه حضرت استناد می
( 43)عنکبوت/ «الُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا یَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَوَتِلْکَ الْأَمْثَ»

یابند. نمی زنیم و جز دانایان آنها را دراین مثلها را برای مردم می
 (12« )ببینید عقل و علم چگونه با هم توأم شده است

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

کند. باید با ماهیت عقل تناسب داشته باشد. هر ماده خام کار نمی
توان در نظر گرفت. وجه اول تناسب دو وجه برای این تناسب می

از جهت قوه عقل است. هر مرحله از رشد عقل توان خاص خود را 
توان باعث رشد عقالنی شد. وجه دوم توجه به آن نمی دارد و بدون

از جهت ماهیت علم و عقل است. عقل نور است و برای هدایت 
شدن در وجود انسان قرار داده شده است. علم هم باید نور باشد؛ 

ها و معلومات درباره اموری باشد که دانستن آن برای یعنی دانستنی
اگر عقل معطوف به دانستن  رشد و کمال انسان ضروری است؛ مثالً 

یک قاعده یا روشی بشود که به قصد اجرای کار ناصواب و گناه 
تعیین شده است و یا کاری که انجام دادن یا انجام ندادن نه تنها 

 شود. در اینتفاوتی ندارد بلکه اجرای آن موجب اتالف وقت نیز می
 .توان گفت که علم با عقل تناسب نداردحالت می

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

عبرت بسیار خوبی است ولی من که از « تاریخ»قرآن هم بگوید که 
فهمد. یا به ما بگویند در تمام تاریخ اطالعاتی ندارم عقل من چه می

های خدا هست، عقل من هم آیات الهی و نشانه این عالم تکوین،
ترین عقل باشد ولی من که از مواد به کار رفته در این ساختمان عالی
فهمم و آیات الهی را چگونه اطالعم با عقل خودم چه چیزی را میبی

 «کشف کنم. باید با علم آنها را کشف کنم و با عقلم درک نمایم
(12) 

 گیری از ارادهبهرهاصل  .7

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

راه راست را برعهده خود افراد گذاشته است. هدایت الهی با اکراه 
رای بپذیرد بلکه از درون باید بجوشد. خدایی که و اجبار انجام نمی

بشر، پیامبر و کتاب فرستاده است در نهایت از خود انسانها 
خواهد که خودشان را در مسیر حق، مدیریت و هدایت کنند. می

شود ولی تا خود فرد نخواهد پیام الهی از جانب خداوند دریافت می
 .شودآن پیامها مؤثر واقع نمی

اده فراگیران اردر تعلیم و تربیت هم از این قاعده باید پیروی کرد. 
و اختیار دارند. باید وضع را طوری ساماندهی بکنیم که آنها با اراده 
خود و با انگیزه قبلی به سوی کسب فضایل اخالقی و صفات انسانی 

 های مربیانحرکت کنند. خیلی از مشکالت رفتاری آدمها به افراط
نیم ک شود. اگر رفتاری را بدون اقناع درون به افراد تحمیلمربوط می

آنان پس از مدت کوتاهی به خود ما پس خواهند داد و هرگز به 
 .شوددار تبدیل نمیرفتار دینی قوی و ریشه

شوند در همین یکی از مسائلی که مذهبیون به آن متمسک می»
گویند اراده، قوة اجرایی عقال است ولی خود عقل چیست جاست. می

یی چیز دیگری و از عقل چه کاری ساخته است؟ عقل جز روشنا
کند، اما آیا روشن کردن به انسان جهت نیست که انسان را روشن می

دهد که حاال که اطرافت روشن نشد از این طرف برو یا از آن می
رود و از چراغ عقل استفاده خواهد میطرف؟ انسان دنبال آنچه می

کند برای رسیدن به مطلوب خودش. مشکل این است که چه می
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باشد؟ البته در اینکه انسان نیاز دارد به چراغ عقل  مطلوبی داشته
برای اینکه )راه او را( روشن کند بحثی نیست. انسان اگر در تاریکی 

کند. در نیاز به عقل بحثی حرکت کند، مطلوب خودش را گم می
نیست. ولی سخن در این است که عقل و علم، که در واقع مکمل و 

روشنایی است، محیط را روشن به عبارت دیگر عقل اکتسابی است، 
فهمد که اگر بخواهد به فالن کند، میفهمد چه میکند، انسان میمی

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

 ؟ برای اینکه انساناراده انسان بر تمایالت او حکومت بکند؟ نه، چرا
اش رود و ارادهفی حد ذاته اینطور است که دنبال منافع خودش می

تا آن اندازه که ممکن است بر میل هایش حکومت بکند که منافعش 
 (12« )کنداقتضا می

 مبارزه با تعصب. 8
در اسالم با تعصب ـ به معنای منفی آن ـ مبارزه شدیدی شده است 

داند. یکی از عوامل تربیتی را سدّ راه علم و حقیقتجویی میو تعصب 
 ( 3ت.)مؤثر بر انسان همین مبارزه با تعصب اس

 مراقبه و محاسبه نفس. 9
یکی از مسائل مهم در تربیت و تعلیم اسالمی مسأله مراقبه و 

مورد وارد شده محاسبه نفس است. احادیثی از پیامبر اسالم در این 
که به اهمیت این مسأله  (8« )تُحَاسَبُوا أَنْ قَبْلَ حَاِسبُوا أَْنفُسَکُمْ: »ثلم

اشاره دارد. علمای اخالق و عرفا ریشه و مادر مسائل اخالقی را 
دانند، مراقبه حالتی است که باید همیشه در همین مراقبه نفس می

انسان باید خودش را سبک انسان باشد. مسأله دیگر محاسبه است 
و سنگین کند و در همین دنیا وزن اعمال خود را بسنجد. پیدا است 
که دو عنصر مراقبه و محاسبه نفس، نقش تعیین کنندهای در تربیت 

 (3). افراد دارد
 تفکّر. 10

 ةٍ خَیْر  تَفَکُّرُ سَاعَ»در تعالیم اسالمیاز تفکّر بسیار تجلیل شده است: 
تفکّر شاخههای گوناگونی دارد: تفکّر در عالم  (8) «عِبَادَةِ سَنَة مِنْ

خلقت که برای معرفت به خداوند الزم است و تفکّر در تاریخ و 
سرنوشت اقوام گذشته. اما مهمترین شاخه تفکّر، تفکّر انسان درباره 

ه عاقبت کارهای خود است. اینکه انسان هم درباره خود و هم دربار
خودش تفکّر کند. انسان برای تسلّط بر سرنوشت خود و جامعه 
خودش باید اهل تفکّر باشد. یکی از ثمرات تفکّر، این است که انسان 

بیند که این عاقبتبینی در روایات نیز عاقبت کار و نهایت امور را می
مورد تأکید قرار گرفته است. بنابر این یکی از عوامل تربیت و 
 اصالح نفس در تعالیم اسالمی، عادت به تفکّر در همه امور و کارها

 ( 3).باشدمی
 معاشرت با صالحان و نیکان. 11

یکی دیگر از این عوامل، معاشرت با صالحان است. در متون اسالمی، 
برای مجالست و معاشرت با صالحان آثار فوق العادهای ذکر شده 

معاشرت آنچه که مهمّ است ارادت فرد است. ارادت است. در باب 
از مقوله محّبت است. اگر انسان فردی را ایدهآل و کامل بداند 
شیفته اخالق او شده و تحت تأثیر او قرار میگیرد و حتّی ممکن 
است خلقیّات خود فرد نیز عوض شود. دوستی و محبّت به شخص 

 ( 3) .نیز از این قبیل است (السالملیهمپیامبر اسالم و امامان معصوم)ع

 جهاد. 12
شداید و سختیها از عواملی است که در اصالح نفس و تربیت انسان 
-تاثیر گذار هستند. حال این سختیها اعمّ از سختیهایی است که بی

آیند )مثل بیماریها( و یا باالتر از آن شدایدی اختیار به سراغ انسان می
را انتخاب میکند مثل جهاد. اهمیت جهاد به  که خود انسان آن

آن را عامل  وسلم(وآلهعلیهاهللکرم)صلیای است که پیامبر ااندازه
هر آنکس  :انداصالح نفس و رهایی از نفاق دانسته است و فرموده

که بمیرد و به جهاد نرفته باشد و یا آرزوی آن را دل نداشته باشد 
 ( 3). های از نفاق مرده استبه شعب

 ازدواج. 13
یکی دیگر از عوامل تربیتی اسالم، نهاد ازدواج است. ازدواج اولین 

دوستی  ای است که انسان از منیّت رها شده و به سوی دیگرمرحله
کند تا خانوادهاش رود. انسان متأهل تمام تالش و همّ خود را میمی

شدن از منیّت  یعنی رهااز هر نظر در آسایش و امنیت باشند و این 
و فقط برای خود بودن. استاد شهید معتقد است حتّی بزرگانی که به 
درجه باالیی در علم و عرفان هم رسیده بودند ولی ازدواج نکردند 

شده و این خود نقصی در کمال در رفتار آنها مشاهده می نوعی خامی
 ( 3) .شودآنها محسوب می

 فعالیتکار و . 14
شود تا کار به عنوان یک امر مقدّس شناخته می، در متون اسالمی

جایی که کسی که برای زندگی خود تالش میکند همانند مجاهد 
شود. یکی از تأثیرات کار این است که قوه در راه خدا شناخته می

خیال انسان را متمرکز میکند و مجال نمیدهد که این قوه به هر 
 گیردمجال فکر و خیال باطل را از انسان می جایی برود. کارکردن

شود. از و همین عامل، باعث جلوگیری انسان از ارتکاب گناه می
 دهددیگر آثار کار این است که به قلب انسان، خشوع و خضوع می

از دیگر فواید کار، حفظ شخصّیت د. گیرو جلوی قساوت قلب را می
لی هستند که در تربیت و حیثیّت و استقالل فرد است و اینها عوام

 ( 3) .باشندیک انسان، بسیار مؤثر می

 

 گیرینتیجه
های تربیتی اصول تعلیم و تربیت، قواعد عمل برای رسیدن به هدف

آید. به همین دلیل نوع اهداف تربیتی در چگونگی شکل به شمار می
هید دیدگاه شگیری نوع اصول تأثیر مستقیم دارد. نظر به اینکه از 

مطهری، تربیت انسان الهی هدف غایی نظام تعلیم و تربیت الهی است 
اصولی باید ارایه شود که به تحقق این هدف کمک کند. آنچه که 
در این مقاله ارائه شد مجموعه اصولی بود که بر اساس دیدگاه عالمه 

ریزان و مربیان شهید مطهری تنظیم شده بود. بدون تردید برنامه
آموزان و دانشجویان را در تربیت وانند با توجه به آنها دانشتمی

های تربیت اسالمی را های تحقق هدفاسالمی یاری رسانند زمینه
 .فراهم سازند

تأمل در اصل مزبور، تناسب بین آنان و هدف غایی تربیت اسالمی 
سازد. به عنوان نمونه اصل هماهنگی با فطرت به این را آشکار می

دلیل منظور شده است که الهی شدن آدمی در اثر شکوفایی 
پذیرد. بدون های دینی انجام میاستعدادهای فطری در پرتو آموزه
توان به غایت های فطری نمییشهماهنگی محتوای تربیت با گرا
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 یمطهر شهید اسالمی تربیت و تعلیم اهداف. تربیت اسالمی رسید
 ریفتع( الهی تقرب)کلی  هدف و اختصاصی نتیجه تحقق راستای در
 درک به مربوط های شایستگی از ای مجموعه اهداف این. شودمی

 در فراگیران که آنهاست مداوم اصالح و دیگران و موقعیت خود
 ابعاد همه در الهی مراتب تقرب تحقق برای آمادگی تحصیل جهت
 ولاص. کنند کسب را آنها باید خویش، هویت تعالی و تکوین برای

 رد و اسالمی تربیت و تعلیم جریان شدن عملی چگونگی ناظر به
 اهداف نوع دلیل همین به. آن است اهداف و رسالت تحقق جهت
نظر . اردد مستقیم تأثیر اصول نوع گیری شکل چگونگی در تربیتی

 تربیت و تعلیم نظام غایی هدف مطهری، شهید دیدگاه از اینکه به
 .است الهی انسان تربیت اسالمی،

 و کلی هدف این تحقق به شد ارائه که روشهایی و اصول آن، پی در
 اب مربیان و ریزان برنامه تردید بدون کند، کمک می اهداف سایر
 و آموزان به دانش توانند می ها روش و اصول اهداف، این به توجه

 هدفهای تحقق زمینه و رسانند یاری اسالمی تربیت در دانشجویان
 و اهداف اصول، در تفکر و تأمل. سازند را فراهم اسالمی تربیت

 بیتتر غایی و هدف آنان بین تناسب مطهری، شهید تربیتی روشهای
 هایین نتیجه این به مطالب این به توجه باد. سازمی آشکار را اسالمی

 ابقمط را باید متربیان مربیان مطهری، شهید دیدگاه از که رسیممی
 اهر و کنند تربیت اسالمی مسلم قوانین طبق و عالیق استعدادها،

 ایبر است شایسته که طور آن را شان جسم پیش گیرند؛ را اعتدال
 ینعج الهی تربیت اخالق و با را روحشان کنند؛ تقویت زندگی ادامه

 و اخالق از آنها اصالح در و بگیرند کمک دعا و عبادت از نمایند؛
 الگو با را ن متربیا و خود زندگی سبک کنند؛ استفاده تربیت اسالمی

 .بسازند( ع)اطهار ائمه و عملی پیامبر سیره و زندگی دادن قرار
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