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ها ازدیدگاه شهید مطهـري  هدف این پژوهش، شناسایی ارزش
پرسشـی  ،بنـابراین .  در تربیت جامعه استها آنودننمکاربرديو 

و مباحث بنیادین فلسفه است که آیا مسائلاین ،دوشمیکه مطرح 
قابـل شناسـایی   ،اسـت هـا  تـرین آن مهـم شناسی یکی از که ارزش

هـا را در  تـوان ایـن ارزش  اگر پاسخ مثبت است، آیـا مـی  ؟ هستند
بـه ایـن مباحـث، بـا پـژوهش و      جامعه نهادینه کرد؟ بـراي پاسـخ   

دسـت بههایی یافته،)ه(بررسی کیفی، در آثار و افکار شهید مطهري
هـا، چیسـتی   شناسـی، ماهیـت ارزش  و درمـورد پیشـینه ارزش  آمد

ها از حیث ذاتی یا عرضی ها و اقسام ارزشها، وجود ارزشارزش
آنگـاه بـه مبحـث    . ها بحـث گردیـد  بودن آنبودن و نسبی و مطلق

لی یعنی مفهوم ارزش، ریشه ارزش، تفاوت بین ارزش ادراکات اص
ـ  اعتباري و حقیقـی و تـأثیر ارزش   خصـوص اخالقیـات، در   ههـا، ب

یجـه ایـن   نت. اسـت پرداختـه شـده  )ه(ز نگاه شـهید مطهـري  تربیت ا
اسـتاد  يکه مربیان جامعه، افکار و آراپژوهش نشان داد در صورتی

نسـان سـاز اسـالم وقـرآن     که منشعب از تعالیم ا_)ه(شهید مطهري
جامعـه مـا   شود،آموزان القاء و به دانشبگیرد نظر قرار دم_است

نمود و به هـدف  تر طی خواهدبالندگی خود را سریعمسیر رشد و 
.رسیدیی خود، که همانا کمال است خواهدغا

، تعلیم و تربیـت ،)ه(شناسی، شهید مطهريارزش: کلیدواژگان
.اخالق، فلسفه
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Abstract
The purpose of this study is identifying the

values in martyr Motahari's opinion and appling
them in training the society's people.so the
question is that"Are the main problems and
subjects of philosophy such as knowing values
recognizable or not?"If it is"yes"."can we
institutionalize these values in the society?

For answering these question , by using
qualitative study and survey,we found answers in
martyr Motaheri's works and thoughts.the
background of identitying the values nature' the
values being and the kinds of values in regard to
being transverse total or relative have been
discuseed.then,the main subject,value's meaning'
value's basis,the differences between credit and
real perception value and the values influence
specially on movals in training on martyr
Motahari's point of view have been discussed.

At the end we arrived to this conclusion that if
the teachers pay attention to martyr Motahari;s
thoughts and opinions which are from Quran and
Islam's human making instructions ant teach
them to their students,our society will pass it's
development way faster and it will reach it's final
goal which is maturily.

Kay words: Axiology, Martyr Motahari,
Education and Training, Behaviour, (moral),
Philosophy.
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مقدمه 
ــه در    ارزش ــت ک ــاحثی اس ــه مب ــی، مجموع شناس

ایـن  «.انـد به آن پرداختـه هاي اخیر برخی متفکران سده
فیلیـپس،  (»اصطالح از واژگان آلمانی اقتباس شده است

اي یونـانی دارد؛ معـانی   که ریشـه در واژه ) 610: 1998
اند که برخی ازمختلفی براي ریشه یونانی آن ذکر کرده

.ردخشایسته، نظریه وارزش،:ازنداعبارتها آن
فلسفه در عصر ما بررسی «یکی از کارهاي بنابراین، 

ها یا آنچه در یک اجتماع یـا اجتماعـات انسـانی   ارزش
آنچـه در زمینـه گسـترش    . استشود، تلقی میباارزش 

میــراث فرهنگــی، در بهبــود روابــط انســانی و تحکــیم 
بـا  ري هاي بشـ هاي فردي وحفظ آرمانحقوق و آزادي

فیلسوفان و دانشمندان مشخص و روشن گـردد،  تالش
تقویـت روح  . دهدها را تشکیل  میپایه و اساس ارزش

هـدف و اسـاس  ،هنري و تحکـیم شخصـیت اخالقـی   
شناسـی در زمینـه   ارزش. شـود تلقی میتعلیم و تربیت

آنچه . هاي تربیتی ارتباط داردبا فعالیتاًمستقیماخالقی 
مـاتی، در ارتبـاط شـاگردان، دربـاره     معلم در زمینه تعلی

سنجی کار شاگردان ها، در ارزشها و قضاوتاظهارنظر
دهـد جنبـه اخالقـی    هاي گروهی انجـام  مـی  و فعالیت

ــد ارزش. دارد ــدون تردی ــا، مخصوصــاً ارزشب ــاي ه ه
ــی ر ــی را تشــکیل     اخالق ــی زنــدگی آدم کــن اساس

غفلت در پرورش اخالقـی موجـب پیـدایش    ...دهندمی
اعتنا بـه روابـط   بالی، متعصب، خودخواه و بیالاُافرادي

).154-153: 1393شریعتمداري، (»گرددانسانی  می
ل از جمله مسائها از روزگاران قدیمموضوع ارزش

از جنبه فلسفی، این .استههاي مهم فلسفی بودو بحث
موضوع در یونان باسـتان مـورد بررسـی فلسـفی قـرار      

سوفسطاییان، افالطـون  گیرد و کسانی چون سقراط، می
از سوي دیگر مبحـث  . اندو ارسطو دراین باره اندیشیده

زیـرا  . ها یکی از مباحث آموزش و پرورش استارزش
هاي یکی از کارکردهاي آموزش و پرورش انتقال ارزش

هـاي  موضوع در سـابقه اندیشـه  این. نظام جامعه است

ازاي ممتاز داشته و در زمانه ما هم به یکیبشري جلوه
به گفتـه  .استهترین مباحث فلسفی تبدیل شدپرچالش

تربیت بیش از هر نهاد دیگـر  ،)159: 1968(دونالد باتلر
انـدازه  ها سر و کار دارد و هیچ نهاد دیگري بهبا ارزش

همچنـین بـه   . هـا نیسـت  دنبال تحقق ارزشاین نهاد به
همه جـا سـخن   گفته جورج نلر، در آموزش و پرورش

در زمانه ما نیـاز بـه   ). 28: 1377نلر، (».ستهااز ارزش
از هر هاي اخالقی بیش ارزشویژهبهها توجه به ارزش

رغـم  در ایـران نیـز علـی   . شـود احساس میزمان دیگر
توجه به تربیت ارزشی و اخالقی در نظـام آمـوزش و  

دلیل تحـوالت  ورش، شواهد حاکی از آن است که بهپر
خوردن ترکیـب  همو بهسیاسی و اجتماعی در قرن اخیر

یی گذشـته  اهاي اخالقـی سـنتی کـار   اقشار جامعه، نظام
اند و ما بیش از هر زمـان دیگـري   دادهخود را از دست

ارزشی و اخالقی هاي نظري در حوزه تربیتبه بررسی
.نیاز داریم

ها یا آنچه براي افـراد و اجتماعـات،   بررسی ارزش«
نمـودن  شـن رو. ارزش دارد کاري مهم و ضروري است

هـاي  هاي دینی و ارتبـاط دیـن بـا ارزش   اهمیت ارزش
ــران دینــی و   اخالقــی و اجتمــاعی جــزء وظــایف رهب

هـاي علمـی   اي از رشـته نکـه پـاره  با ای. فیلسوفان است
هـا دخالـت دارنـد و    طور غیرمستقیم در وضع ارزشبه

هاي اخالقی ارباب ادیان و مذاهب نیز در تقویت ارزش
هاي اساسی کار ذلک بررسی ارزشکنند، مع تالش  می

باارزش آنچه در گذشته. استاصلی فلسفه در عصر ما 
شد، در زمان حاضر به علت پیدایش اوضـاع و  تلقی می

تلقـی  بـاارزش  احوال و شرایط تازه به همـان صـورت  
صـورت خـاص   در عصر ما، روابط انسانی به. شودنمی

اي بیلـه جنبه دینی، ملی، قاین روابط کمتر.استهدرآمد
تغییـر و تحـول افکـار و عقایـد، تزلـزل      . و نژادي دارد

هــاي اي، توســعه و گســترش آرمــان  وضــع طبقــه 
سوي یکپارچگی جامعه انسـانی،  دموکراتیک، حرکت به

ارتباطی و تالش براي تـأمین  وسائل توسعه و پیشرفت 
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هـا تـأثیر   حقوق فردي و رفـاه جمعـی در وضـع ارزش   
ه تفاهم میان اقوام، افـراد و  با اینک.استهفراوانی گذاشت

هـاي  ذلـک نفـوذ زمینـه   است، معبه توسعه بودهملل رو
ــافع اقتصــادي،    ــد، من فرهنگــی، رســوخ افکــار و عقای

ــات فــردي ارزشقــدرت ــده طلبــی و نظری هــا را پیچی
ــاگون      ــیرهاي گون ــرض تفس ــا را در مع ــاخته وآنه س

اکنون باید دید با طرح چند اصل اخالقی .استهقرارداد
هـا را مشـخص   توان وضـع ارزش یان چند اندرز مییا ب

آنچـه بـراي   سـوي  بـه ساخت و افـراد و اجتماعـات را  
.حرکت درآورداست بهباارزش انسان

اي امور در طول زمان ارزش و اهمیـت  با اینکه پاره
با طبیعت آنچهرا ها آنتواناند و میخود را ثابت کرده
درباره ایـن  اما بحث.، درنظر گرفتآدمی سازش دارند

.با شرایط موجود کار آسانی نیسـت ها آنامور و تطبیق
هاي فـردي،  همه درباره  صلح، عدالت، حقوق و آزادي

امـا همـین   ،کننـد میراث تمدنی و رفاه جمعی بحث می
دهنـد  امور را وسیله  توجیه اَعمال ضد انسانی قرار مـی 

تعصبات و منافع خصوصـی و مقاصـد   ها آنو در سایه
فیلسـوفان بایـد بـا    بنابراین، . کنندرا تعقیب میگروهی

هاي دیدي وسیع و درکی عمیق تحوالتی را که در جنبه
مختلف زندگی رخ داده مورد بررسی قـرار دهنـد و بـا    
توجه به طبیعت آدمی، احتیاجات و مشکالت فـردي و  

است مشـخص سـازند و از   باارزش جمعی آنچه را که
هـاي آموزشـی افـراد را    و دستگاهتعلیم و تربیتطریق

را بـراي تحقـق   هـا  آنها کننـد و متوجه اینگونه ارزش
: 1393شریعتمداري، (»ویق نمایندهاي اساسی تشارزش

59-60.(
همـان نظریـه    شناسی،مقصود از واژه ارزشامروزه 

اي از فلسـفه  که در واقـع شـاخه  است هاارزشمطالعه 
رد هــا را مــوو ماهیــت ارزشرودشــمار مــیبــهعملــی 

شناسـی  اساسـی ارزش مسـائل . دهـد بررسی قـرار مـی  
بنـدي و انـواع   طبقه) 2ها رزشماهیت ا)1:ازاندعبارت

جایگــاه )4هــا مــالك ارزشمعیــار و) 3هــا ارزش
.هامتافیزیکی ارزش
در آن، بـا  اي بـوده و ، از نوع کتابخانهاین پژوهش

شناسـی از  ارزشکیفـی بـه بررسـی    روشگیري از بهره
مسـئله  .اسـت پرداختـه شـده  ) ه(شهید مطهـري دیدگاه

جایگـاه وجــودي  ،مهمـی کـه بایـد بـه آن توجـه کـرد      
. تاسها در جهان هستیموقعیت ارزش، یعنیهاارزش
هـا در دایـره  هسـتی از چـه     این است که ارزشمسئله 

فی که در این پژوهش هد. سنخیند وچه جایگاهی دارند
ها، سـپس  ارزشدر وهله  اول  شناختشود،دنبال می

تعلـیم  ها از طریقکردن این ارزشراهکارهاي کاربردي
.در جامعه استو تربیت

شناسیپیشینه بحث ارزش
ــا تقســیم ارزش « ــوع و  آدم اســمیت ب ــه دو ن ــا ب ه

ضرورت برخی از مباحث اقتصادي که نهایتاً بـه میـزان   
کننـده  مطلوبیت و ارزشمندي یک کاال در نظر مصـرف 

هـا  نه مساعدي بـراي توجـه بـه ارزش   شد؛ زمیختم می
اي از مفاهیم که در زندگی آدمی کاربرد و عنوان دستهبه

ایـن مهـم بعـدها بـا      . آوردوجودبهمعنی خاص دارند، 
هاي بیشتر فیلسوفان آلمانی چون رودلف هرمـان  تالش

لوتزه، آلبرت ریچل و نیچه وسعت و اهمیـت بیشـتري   
دهم و اوایـل قـرن   در اواخر قرن نوز،پس از آن. یافت

توسـط ماینونـگ، ارنفلـز، شـلر،     ، شناسـی بیستم ارزش
هارتمن، هوسرل و برنتانو، در سراسر اروپا و امریکـاي  

ایاالت در.مطرح شد،از دانشايشاخهعنوان ، بهالتین
عد از جنگ جهانی اولمتحده آمریکا نیز تقریباً قبل و ب،

از این رشته ، افرادي چون اوربن، پري، دیویی و پارکر
.نداستقبال کرد

شناسی و اهمیت و گسترش این حوزه وسیع ارزش
نوع موضوع آن که از سـوي فیلسـوفان عصـر شـناخته     

شناســـی، ســـبب ورود ایـــن رشـــته بـــه روان،شـــد
شد انسانی و حتی مباحث معمولی اجتماعی، علومعلوم
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هــا و و در حـال حاضــر در اروپـا و آمریکــا از دیـدگاه   
فلسفی و روانشناسـی مـورد بررسـی و    مکاتب مختلف 

). 393: 1368جمشیدي، (».پردازي استنظریه

هاماهیت ارزش
به هنگام بحث از ماهیت ارزش، که افعـال و اشـیاء   

بنـدي  یا خوب و بد، طبقـه بح وسن و قُبه دو صفت ح
هایی چـون عینـی، ذهنـی یـا     نظریهازمعموالً شوند،می

میـان  اي سـخن بـه  اي و زمینـه شخصی، نسـبی، رابطـه  
.آیدمی

نظریه عینی
در اشیاي موجود در محـیط و یـا   ،طبق این نظریه

هـا یـا خصوصـیاتی    اَعمال و رفتارهاي انسانی، ویژگـی 
را هــا آنملمـوس، محسـوس و عینـی وجـود دارد کـه     

یک منظره یا اثر هنـري  . کندمتصف به صفت ارزش می
هـایی چـون تعـادل،   هنگامی ارزشمند است که ویژگـی 

همــاهنگی، تناســب و یــا وحــدت اجــزا در آن وجــود 
با احـراز و ردیـابی ایـن معیارهـا واحتمـاالً      . باشدتهداش

تـوان درجـه   معیارهاي مشـخص دیگـر اسـت کـه مـی     
خلوص یک منظره یا اثر و بناي هنري را سـنجید و بـه  

همچنین . دست پیداکرد،نوعی قضاوت و داوري مثبت
د، عـدالت، آزادي،  در اَعمال و رفتارهـایی چـون توحیـ   

اخالقـی و  صلح، خـدمت بـه خلـق، فضـایل و مکـارم     
راهـا  آنخصوصـیاتی اسـت کـه   مفاهیم مشـابه دیگـر  

را مستحسـن و حتـی   هـا  آنکند و عمل بـه میباارزش 
و بیـرون از نظـر   ذاتـاً ها این ویژگی. نمایدضروري می

فــردي و شخصــی قابــل ارزش و ارج هســتند و عقــل 
.دهدگواهی میها آنبودنجمعی انسان بر مطلوب 

،یـا عملـی  وبـاارزش  شـود چیـزي  وقتی گفته می«
هـایی  ویژگیداراي، باید دید آیا آن عمل استاخالقی 

یا اینکه طرز برخورد فرد بـا آن، سـبب  ارزشمند است،
فیلسـوفان  برخـی . تلقی کردن آن، شـده اسـت  باارزش 

ل عمـا که در اشیاء یـا اَ دانندمیها را خصوصیاتیارزش

دیگـر ارزش از نظـر ایـن دسـته     عبارت به.وجود دارند
امري عینی یا خارجی است و در خـود شـئ یـا عمـل     

.استمنعکس
هـایی کـه   ها سبب پیـدایش میـزان  بودن ارزشعینی

هــاي  میــزان. شــودمــورد پــذیرش همگــان باشــد مــی 
عمال اخالقی نیز جنبه عینـی و  تشخیص امور هنري یا اَ

).155-154: 1393اري، شریعتمد(».عمومی دارند
:نظریه ذهنی یا شخصی

تمـایالت و یـا   هـا محصـول   ارزش،در این نظریه
میزان ،در یک کالم.هستندفردي و شخصی احساسات

نه در گذاري را در فرد باید جستجو کرد و معیار ارزش
یـک منظـره یـا    ،طبق این نظریه. خارجیبیرونی وآثار

بتواند بر پایه  آن بـه  اثر هنري چیزي در خود ندارد که
ــا    ــاظر اســت کــه ب ــرد ن ــن ف داوري نشســت، بلکــه ای
تأثیرپذیري از تمایالت و تجارب ذهنی خویش، تعیـین  

طرفداران این نظریـه اخـتالف نظرهـا و    . کندارزش می
هـا را، اعـم از   تضادهاي ارزشـی موجـود بـین فرهنـگ    
با هاآن. دانندمیخودي و بیگانه، دلیلی بر مدعاي خود 

اي ملمـوس، محسـوس و   هر گونه معیـار و ضـابطه  رد
داشـت و  اند که هرچه هست برعینی بدین نتیجه رسیده
.قضاوت شخصی است

ــده   ــه عقی ــریعتمداريب ــاره«، ش ــوفان پ اي از فیلس
ها را محصول تمایالت یا احساسات افـراد تلقـی   ارزش

بـراي وي ،آنچه مورد عالقه یک فرد قرارگیرد. کنندمی
یک اثر هنري یـا یـک   ،ز نظر این دستها. استباارزش 

فرد با پیـروي  . عمل اخالقی در خود خصوصیتی ندارد
ـ از تمایالت ی ل ا احساسات خود براي چیزي ارزش قائ

دلیل عمده این دسته اختالف نظري اسـت کـه   . شودمی
گـاهی  . ها وجود داردها درباره ارزشمیان افراد یا گروه

ـ نـري ارزش قا شود که فردي براي اثـري ه دیده می ل ئ
که همین اثر براي دیگري فاقـد ارزش  است در صورتی

،نظـر یـک فـرد یـا گـروه     ازعملیممکن است . است
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در نظـر گـروه دیگـر جنبـه اخالقـی      لیوباشداخالقی 
.ندارد
طـور خالصـه ارزش در نظـر ایـن دسـته امـري       به

. شخصی است و با تمایالت و عواطف فرد ارتباط دارد
هاي عمومی و عینی درباره  امـور  یزانم،براي این دسته

قضـیه یـا حکـم    صورتبهارزشی وجود ندارد و آنچه 
ها صادر شود بیان احسـاس یـا میـل فـرد     درباره ارزش

).155: 1393شریعتمداري، (»است
نظریه نسبی

طرفداران و یا مـدافعان ایـن نظریـه، کـه از لحـاظ      
د کـه  معتقدنـ گرایـی هسـتند؛ ب  نظري پیرو مکتب عمـل 

قواعـد و دسـتورهاي اخالقـی،    خصـوص بهها و شارز
بلکه بـر حسـب شـرایط    ،فراتر از زمان و مکان نیستند

. شـوند جدید اجتماعی دستخوش تغییر و دگرگونی می
این سخن بدین معنی نیسـت کـه نظـام ارزشـی بسـیار      

گیرد بلکه مقصود آن است سریع و ناگهانی صورت می
و بـدون تغییـر   توانـد ثابـت  که اصوالً نظام ارزشی نمی

تغییـــر و دگرگـــونی در ذات نظـــام ارزشـــی . باشـــد
ارزش آن را نـه در ماهیـت کـه در    بنابراین، .استهنهفت

ــد    ــودمندبودن آن بای ــارکرد و س ــا نحــوه  ک ــل و ی عم
اگر نظام ارزشی مفروض بتواند بـه حـل   . جستجو نمود
شري کمک کنـد، ارزشـمند اسـت    بمسائلمشکالت و 

از . بل اعتماد و اعتنا خواهدبودارزش و غیر قاوگرنه بی
دیدگاه ایـن نظریـه هـیچ مقـام و نهـادي حـق تحمیـل        

هاي اخالقی را بر جامعه ندارد و تنهـا هـر آنچـه    ارزش
مورد پذیرش و پسـند اکثریـت قـرار گرفـت؛ معتبـر و      

» شـده هـاي پذیرفتـه  شارز«از ایـن  . مقبول خواهد بـود 
سـان  بدان.شودمیعنوان هنجارهاي اجتماعی نام بردهبه

ممـدوح و تخلـف یـا    هـا  آنکه عمـل و یـا التـزام بـه    
نکته  قابل تأمـل  . بودمذموم خواهدها آنانگاشتننادیده

رغـم  در این اندیشه یا طـرز تفکـر آن اسـت کـه علـی     
ها از سـوي هـر   گیري منفی آن در تحمیل ارزشموضع
ی، علمی، سیاسـی، فلسـفی و   مذهباعم از، نهادمقام یا

از اصـول و  ورزد وود به آن مبـادرت مـی  خها،جز آن
یـک نظـام ارزشـی ثابـت و     عنوانبهموازین دموکراسی 

نصـف بـه   «همچنـین اکثریـت را بـه    . کندپایدار یاد می
آن را نمایــد وآرا و نظـرات تعریـف مـی   » اضـافه یـک  

حسـینی،  (»کننـد حق تلقی مـی مساوي با مشروعیت و
1378 :60-61.(

بـودن  نسـبی مسـئله  ن بـه تـوا با نگاهی دیگر نیز می
بحـث کـرد؛ زیـرا    ها آنبودنها در تقابل با مطلقارزش

این بحث، موضوعی پر چالشـی بـوده کـه، در آغـازین     
.استهکننده داشتاي خیرهصبحدم مباحث فلسفی، جلوه

بـه یـاد   راسـقراط بـا سوفسـطاییان    بحـث کافی است 
.آوریم
هـاي  یتها را بیشتر در فعالگرایان بنیاد ارزشعمل«

عقیـده دارنـد   ها آن.کنندفردي و اجتماعی جستجو می
ها تا آن حد وجود دارند که در جریان زندگی که ارزش

مستقیم و غیرمستقیم اثر عملی طوربهفردي و اجتماعی 
ا ههاي ما در باره ارزشفرضپیشبنابراین، . باشندداشته

ه نظر ب،این اعتباربه . دکناز طریق تجربه تحقق پیدا می
»نسبی هسـتند نـه مطلـق و ابـدي    هاگرایان ارزشعمل

).206: 1392ابراهیم زاده، (
گرایی دیدگاهی است که اعتقـاد دارد هـیچ   نسبیت«

حقیقت اخالقی مطلقی وجود ندارد و تمامی باورهـاي  
. هاي خاص اخالقی درست اسـت اخالقی تنها در نظام

ی و کـه باورهـا در همـان محـدوده زمـان     صورتاینبه 
سـاعت دو  «ماننـد گـزاره  . هستندمکانی خاص درست 

که در ارتباط بـا یـک محـدوده  زمـانی خـاص      » است
هـاي دیگـر ایـن گـزاره غلـط      و در مکاناستدرست 

د نکنمیادعا گرایان اخالقی نسبیکلیطوربه. خواهدبود
که در برابر هر گزاره اخالقی که فرد یـا گروهـی آن را   

وجـود دارد کـه بـه انـدازه     کند، گزاره رقیبـی طرح می
قبول است و هیچ یک از ادعاهاي هاي مقابل قابلگزاره

: 1383حسـنی،  (»نداخالقی قابل استدالل و توجیه نیست
بـودن  مطلـق در مقابـل ایـن گـروه، نظریـه    ). 122-123
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گیرد کـه معتقـد اسـت،    گرایی قرار میها و مطلقارزش
و تبـدلی  تغییـر  هـا  آنها غیرتاریخی هستند و ازارزش

ها و عصرها، زمانها در همه آنارزششود و یافت نمی
فیلسوفانی چون سـقراط، افالطـون،   . یکی استها مکان

بـودن  اي از مطلقگونهکانت، هارتمان و شلر هر کدام به
.اندها دفاع کردهارزش

اي نظریه رابطه
هـا را  طرفداران ایـن نظریـه اسـاس و پایـه ارزش    «

نظریه ها آننظربه. کنندشیء تلقی میرابطه میان فرد و 
يکامل قابل قبول نیست زیرا اخـتالف آرا طوربهعینی 

بـاارزش  هـا را دربـاره  بسـیاري از امـور    افراد و گـروه 
تـوان نظـر   ، نمـی از طـرف دیگـر  . کـرد توان انکارنمی

ها را نیز کامالً منطقی تلقـی  بودن ارزشطرفداران ذهنی
ا چیزها ارزش عمومی دارند و بسیاري از اعمال ی. نمود

توافـق  هـا  آنبـودن ارزشتوانند درباره  بااکثر افراد می
هم وابسته به خصوصیات شئ یا ،ارزشبنابراین، . کنند

. عمل است و هم با ذوق و تمایالت افـراد ارتبـاط دارد  
شیء یا عمل باید واجد خصوصـیاتی باشـد و شـخص    

رایشــی ایــد قــدرت درك و گنیـز در تجربیــات خــود ب 
با . باشد تا بتواند این خصوصیات را بفهمدخاص داشته

هـاي عمـومی   توان وجود ارزشتوجه به این نظریه می
هایی را که مورد پذیرش همگان هستند توجیه یا ارزش

هـا را دربـاره    افراد یا گـروه نمود و ضمناً اختالف آراي
شـریعتمداري،  (هـا ممکـن تلقـی کـرد    اي از ارزشپاره

1393 :156.(
اينظریه زمینه

این نظریه که با عقاید جان دیویی سـازگار اسـت   «
ارزش هر امري را در زمینه یـا مـوقعیتی خـاص مـورد     

در اینجا شیء، شخص و رابطه میان. دهدتوجه قرار می
ــا آن ــرح  ه ــین مط ــت مع ــتنددر موقعی ــاارزش .هس ب

کردن یک شئ یا یـک عمـل وابسـته بـه مـوقعیتی      تلقی
. گـردد یـا عمـل در آن ظـاهر مـی    است که ایـن شـیء  

تنها خصوصیات شیء یا ذوق و درك فـرد یـا   بنابراین، 

ارتباط این دو با یکدیگر پایه و اساس ارزش را تشکیل 
موقعیت یا شرایطی که شیء و فرد با هم بـر  . دهندنمی

خورد دارند و نقشی که هـر یـک در آن موقعیـت ایفـا     
ا قدرت درك کردن آن شیء یکند درباره ارزش تلقیمی

خصوصیات یک شـیء  ،دیگرعبارت به.استفرد مؤثر 
ی خـاص  صـورت بهو ذوق و تمایل فرد در هر موقعیتی 

احتیاجـات فـرد در هـر موقعیـت بـا      . گـردد ظـاهر مـی  
روبـرو  هـا  آنمشکالتی که فـرد در وضـعی خـاص بـا    

گردد و نقشی که شـیء و تمـایالت فـرد در تـأمین     می
د وابسته به آن موقعیت احتیاجات و رفع مشکالت دارن

هـا یـا اصـول    عمومیـت میـزان  مسـئله  در اینجـا . است
در ایـن میـان،  .اخالقی به طرزي خـاص مطـرح اسـت   

هـاي  ممکـن اسـت در موقعیـت   هـم  ها یا اصولی میزان
آنچه در یک موقعیت باعث موفقیت . کار روندهمشابه ب

از طـرف  .استاجرا در موقعیت مشابه نیز قابل.دوشمی
،تـأثیر دارد هـا گـذاري چـون موقعیـت در ارزش  ،دیگر

انـد نیـز   وجود آمدههها بدر موقعیتییهااصول و میزان
مبالغـه در تـأثیر   . شـوند ي مـی اعتباربیاعتبار یا موجب

کردن معیارهاي ثابت در مورد مانع معتبر تلقی،موقعیت
).156: 1939شریعتمداري، (»ستا اهارزش

هاچیستی ارزش
توان گفت ارزش عبارت است رزش میدر تعریف ا

اي نسان به برخی اعمال، پـاره از بار معنایی خاص، که ا
دهد و بـراي آن در  ها نسبت میو بعضی پدیدهحاالت

. ل اسـت اي قائـ ویـژه زندگی خـود جایگـاه و اهمیـت   
یعنـی  ،ها متمایزاسـت ها از ادراك واقعیتادارك ارزش

ویی به چیزي کند گذهن انسان وقتی ارزش را درك می
آگاهی یافته، کـه بـر اسـاس    ها عالوه بر ادراك واقعیت

و حتـی  ها، نیازهـا، عالئـق، عقایـد   احساسات، شناخت
هــاي اجتمــاعی شــکل گرفتــه و ســپس بــه آن فرهنــگ

ضوابط و آثـار  ها، ارزش.استهواقعیت نسبت داده شد
هـاي  در بخـش هـا  آنکه به میـزان طـرح  ی دارندخاص
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سـروکار دارد،  هـا  آنآنچـه بـا  مختلف معرفت بشـر و 
.ممکن است مختلف باشند

: استکردهتقسیم دستهها را به سه افالطون ارزش«
ابـزاري  هـاي  ارزش. هاي ابزاري، غایی و میانجیارزش

شود که خودشـان هـدف آدمـی    هایی گفته میبه ارزش
اي براي حصول بر اهداف محسوب بلکه وسیله،نیستند

هســتند کــه هــایییی ارزشهــاي غــاارزش. شــوندمــی
و رفتار انسان براي نیل بـه  هستندخودشان هدف آدمی 

هـاي میـانجی،   گیـرد و ارزش صـورت مـی  هـا  آنخود
هایی هستند کـه گـاهی هـدف و گـاهی ابـزاري      ارزش

.شوندمی
هاي اخالقی، ها را به حوزهپري و تایلور هم ارزش

هنري، مـذهبی، اقتصـادي، سیاسـی، حقـوقی و سـنتی      
مراتـب در انـواع   و یا شلر که به سلسله. کنندم مییتقس

ي هـا دیویی نیز با تمایز بین ارزش. استقائلها ارزش
ی مخالف است و بر مفهوم ارزش یا خیـر  ابزاري و غای

.کندکلی تأکید می
بار ،طبق تعریف اگر بپذیریم که ارزش،به هرحال

بـودن یـا   و ذهن آدمی در صـورت  ی داردمعنایی خاص
صـورت ، در ایـن دهدمیارزشاختن یک چیز به آن شن

این است که آیا ایـن  ،شودطرح میمی که تاولین سؤاال
در خارج هـم  ،صرف نظر از ذهن، بابار معنایی خاص

هـا تنهـا   دیگـر، ارزش عبـارت  بـه وجود دارد یا خیـر؟ 
اند؟ مخلوق ذهن هستند یا در خارج از ذهن هم محقق

اکتشاف آن؟ اگر اختـراع  اختراع ذهن است یاارزش،و 
،ذهن است بر چه اساس و در چه شرایطی؟ آیـا ذهـن  

را توانـایی اختـراع چیـزي    اي بدون هیچ نمونه و زمینه
شود که روان آدمی بـه چیـزي کـه وجـود     آیا میدارد؟ 

باشد؟ و اگر اکتشـاف ذهـن   ندارد تمایل و کشش داشته
هـا از  است کیفیت ایـن اکتشـاف چیسـت؟ ایـن سـؤال     

که بـدون یـک بررسـی دقیـق در     هستندی مسائلجمله 
ویـژه طـی مسـیري از جـاده      بـه شناسی وحوزه  ارزش

پاسخ بوده و بیانگر رابطـه متقابـل   بدون شناسی معرفت

شناسی نیز هستند و شـاید هـم بـه همـین دلیـل      ارزش
اي از فلسـفه محسـوب   شـاخه عنـوان بـه شناسی ارزش

).392: 1368جمشیدي، (»شودمی

هازشوجود ار
توان طـرح  ها میی که پیرامون ارزشمسائلاز جمله 

بـودن هـا یـا عـدمی   بـودن ارزش موضوع وجودي،کرد
که ها وجود دارند؟ یعنی آیا همانآیا ارزش. استها آن

شناس به بررسی یـک موجـود   شناس یا گیاهیک زیست
یـک  ،پـردازد تـا بـه نتـایج مشخصـی برسـد      عینی مـی 

با یـک چنـین   هاي خودش شناس هم در بررسیارزش
بـراي  ،وجـود یـا کار دارد؟ چیز عینی و ملموسی سـرو 

؟ نیسـت معنی بدین آنها، کم برخی ازها، یا دستارزش
االصـول  شاید جواب این پرسش ایـن باشـد کـه علـی    

ــی از ارزش ــودات   خیل ــیاري از موج ــون بس ــا همچ ه
بلکـه آرمـانی و   . نامحسوس، عینـی و ملمـوس نیسـتند   

.آیندر میبه شماآلایده
هـا در  صلح جهانی یک ارزش است و همه  انسان«

ولی همواره در.اندهمه  اعصار در تمنا و طلب آن بوده
آیا این فقـدان  حال باید دانست.استهسر بردبه» عدم«

رزشی آن اسـت؟  او نبود ملموس صلح جهانی سبب بی
همواره از سـوي  یا اینکه صلح جهانی، در هر وضعیتی، 

است و اگر زمانی ارزشمند و مورد عنایت بودههاانسان
از عدم بـه  ،شرایط مساعد و امکانات موافق اجازه دهد

وجود خواهد رسید؟
هـا بـه   آیـا احتمـال دارد کـه انسـان    ،از سوي دیگر

؟باشندآنهر بورزند و نیازمند مکه وجود ندارد،چیزي
کـه  (قول رالف بارتون پري اگر چنین چیـزي نیسـت  به

باید اسباب وجودي برایش فـراهم کـرد و   ) ستمحال ا
شناسـی بـه تعریـف و    اگر هسـت پـس بایـد در ارزش   

).397: 1368جمشیدي، (»شودپرداختهآنبررسی
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هااقسام ارزش
ها از بدو تولد براي انسان، چـه از  از آنجا که ارزش

لحاظ اخالقی و دینی و اجتماعی لحاظ زیستی و چه از 
هـا را  لذا دانشـمندان ارزش ند،حائز اهمیت بوده و هست

،بـر ایـن اسـاس   . انـد متعـددي تقسـیم کـرده   اقسـام به 
هاي  ذاتی و عرضـی  ها را به ارزشارزششریعتمداري 

.استههاي نسبی و مطلق تقسیم کردو ارزش
عرضیهاي ذاتی وارزش

و باشـد  داشتهخود ارزش هبامري ممکن است خود«
تلقـی  بـاارزش  دیگـر بدون توجه به ارتباط آن با امـور  

شود این امـر ارزش ذاتـی   صورت گفته میدر این. شود
براي بعضی از مردم علـم، اخـالق،   عنوان مثال،به. دارد

ــن ــر خوددی ــو هن ــد هب ــود ارزش دارن ــل. خ ،در مقاب
اي براي نیل بـه  اي از چیزها وسیلههاي ذاتی پارهارزش

تلقـی  بـاارزش  هسـتند و از ایـن جهـت   بـاارزش  امور
اي بـراي کسـب   پول ممکن است وسیلهمثالً. وندشمی

در . تلقی شـود باارزش علم و هنر باشد و از این لحاظ
.شـود پـول ارزش عرضـی دارد   این صورت گفتـه مـی  

نیست ولـی از  باارزش خودهپول خودب،دیگرعبارت به
ارزشـمند است،این جهت که وسیله نیل به علم و هنر 

. اختالف نظر زیاد اسـت بندي نیز در این طبقه.شودمی
بـراي افـراد یـا    دارنـد ذاتـی  ارزشتعیـین امـوري کـه    
،مثـال عنـوان به. ها کار آسانی نیستاجتماعات و گروه

اي براي ارضـاي  علم، هنر و اخالق ممکن است وسیله
کنجکاوي، تلطیف ذوق، تحریک خیال و بهبود روابـط  

براي اي وسیلهندتوانمیهاآنانسانی باشند و هر یک از 
بـراي  ،از طـرف دیگـر  . دنوشـ نیل به چیز دیگر تلقـی  

اي که دسـته درصورتی. ثروت ارزش ذاتی دارد،ايدسته
دیگــر ثــروت را وســیله  آســایش و راحتــی یــا ترقــی 

ممکـن اسـت امـري از نظـر     بنابراین، . دانندمیمملکت 
ــراي واي ارزش ذاتــی دســته اي دیگــر، ارزش دســتهب

.رضی داردع

هـا تـأثیر   عیت در تعیین وضع ارزشکلی موقطوربه
ــراوان دارد ــت   . ف ــن اس ــول ممک ــت پ ــک موقعی در ی

، بـراي مثـال عنـوان بـه . تلقی شـود باارزش خودهخودب
پدري که فرزندانش در حال رشد هستند و ظرف چنـد  

خواهندشـد  از کشورسال آماده ادامه تحصیل در خارج
. آوري آن ارزش ذاتی دارددر وضع کنونی، پول و جمع

ها به سن تحصیل رسیدند همـان پـول   که بچهاما زمانی
ادامـه  . شودتلقی میها آناي براي ادامه  تحصیلوسیله

خـــود ارزش دارد، هتحصــیل در یـــک زمــان خودبـــ  
ان دیگـر وسـیله  انجـام خـدمت     کـه در زمـ  صورتیدر

خودخودبهانجام خدمت نیز در یک مرحله . شدخواهد
سـیله  پیشـرفت و   باارزش است و در مرحلـه  دیگـر و  

پیشرفت و توسعه جامعه نیز . توسعه جامعه خواهد بود
اي مورد توجه باشد یـا وسـیله  خودخودبهممکن است 

روي ایـن زمینـه نبایـد    . براي رفاه حال افراد تلقی شود
هـا از نظـر دور   تأثیر موقعیت را در تعیین وضـع ارزش 

).158: 1393شریعتمداري، (داشت
هاي نسبی و مطلقارزش

امور مختلف از این جهـت کـه در شـرایط خـاص     
باشند یا در هر وضعی باارزش تلقی شـوند  ارزش داشته

آنچـه ارزش آن وابسـته   به . شوندبه دو دسته تقسیم می
طـور  بهبه شرایط و موقعیت خاص باشد یا به اصطالح 

ارزش نسـبی به این شرایط ارزش داشـته باشـد؛  نسبی
در شـرایط متفـاوت و   آنچـه ،در مقابـل . شـود گفته می
نامیدهارزش مطلق هاي گوناگون ارزش دارند، موقعیت

ا هپندارگرایان معتقدند که ارزش«در این زمینه. شودمی
هـا  آن.ندهسـت ناپـذیر در ذات خود ابدي، مطلق و تغییر

کند و در جـایی خـوب   دارند که آنچه تغییر میابراز می
ه یسـتند بلکـ  هـا ن ارزش،شـود و در جایی بد دانسته می

ها ها هستند و این منحصر به حوزه ارزشگذاريارزش
).92-91: 1392زاده، ابراهیم(»هم نیست

در ،پـول، حکومـت و نظـام اقتصـادي    طورمثال،به
تلقـی  باارزش ،زمینه  اجتماعیو بسته بهشرایط خاص 
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شوند اما انسان، صـلح و عـدالت اجتمـاعی در هـر     می
. ت ارزش مطلـق دارد وضع و موقعیت واجد ارزش اس

برخـی . باره نیز میان دانشـمندان اخـتالف اسـت   در این
آنهـا  بـه نظـر  . کنندهاي مطلق را انکار میوجود ارزش

اموري مانند صلح، دموکراسی و عدالت اجتمـاعی نیـز   
اگر گروهی یا . شوندتلقی میباارزش در شرایط خاص

ر اي قیام کنند وحیات اجتماع را مورد تهدیـد قـرا  دسته
دهند و به خرابکاري و قتل و غارت بپردازند، آیا حفظ 

اي از شـود؟ پـاره  تلقی میها باارزش آنصلح در مقابل
بـه  . سازندهایی را مطرح میفیلسوفان در این باره میزان

ــا طبیعــت انســان ســروکار دارد و  هــا آننظــر آنچــه ب
موجبات پیشـرفت حیـات فـردي و جمعـی را فـراهم      

مثال صلح، عـدالت  عنوانبه. داردسازد ارزش مطلقمی
.و دموکراسی این خصوصیت را دارند

هاي مختلف بـه امـوري   در موقعیت،از طرف دیگر
که در تأمین احتیاجـات و حـل مشـکالت    خوریمبرمی

دیگر، اموري در طول زنـدگی و  عبارت به.اندمؤثر بوده
تجربیات فردي و جمعی پیوسـته عامـل اساسـی در    در 

اینگونه امـور نیـز ارزش مطلـق    . اندبودهحل مشکالت 
در این مورد نیز تـأثیر موقعیـت را نبایـد از نظـر     . دارند

در عمل، امـوري مثـل صـلح،    ،عالوه براین. دور داشت
ــرار     ــاص ق ــرایط خ ــت ش ــی تح ــدالت و دموکراس ع

نکته مهـم در ایـن اسـت کـه بحـث دربـاره       . گیرندمی
. فـرق دارد ها با آنچه در عمل جریان دارد کـامالً  ارزش

در مقام بحث ممکن است اموري مانند صـلح، عـدالت   
اجتمــاعی، حاکمیــت ملــی و دموکراســی ارزش مطلــق 

تأثیر شرایط خاص قرار تحت،باشند ولی در عملداشته
.شوندگرفته و مورد تفسیرهاي گوناگون واقع می

ها بـا  طورکه در باال گفته شد سازگاري ارزشهمان
بعضـی  وهـاي تـاریخی  اهمیـت ارزش ،حیـات انسـان  

هاي مختلـف  چیزهایی را که در طول تاریخ یا موقعیت
هـا را  اگـر ارزش . نباید از نظر دور داشت،اندمفید بوده

نظر و اصـلی  اي براي اظهـار بی تلقی کنیم پایهکامالً نس
.براي هدایت اعمال در اختیار نخواهیم داشت

ز اي ابودن ارزش پـاره از طرف دیگر نباید در مطلق
انکـار  هـا  آنامـور مبالغـه کـرد و تـأثیر موقعیـت را در     

).159-158: 1393شریعتمداري، (نمود

)ه(دیدگاه شهید مطهريمفهوم ارزش از
هر کار اختیاري انسـان  « :معتقد استشهید مطهري 

انسان براي هدفی که دنبـال  . یک هدف استدر جهت
خواهد مـادي  است؛ حال میقائلارج کند اهمیت ومی

اي بـراي طبیعـت   یعنی آن هدف جاذبهمعنوي،باشد یا
کـه  و اال محـال اسـت   درغیر این صورت،. انسان دارد

باشد و انسان دنبـال آن  چیزي براي انسان جاذبه نداشته
محـال اسـت کـه از    . برود و تالش کند که به آن برسد

هـر  . عبث مطلق و لغو و بیهوده مطلق سـر بزنـد  انسان 
دأ فکري و عقالنـی  امیم از نظر مبنکاري که ما عبث می

ناحیه از نظر مبدأ دیگري که فعل از آن عبث است ولی
واسطه آن مثالً قوه خیال شود عبث نیست و بهصادر می

قوه خیال به هـدف  . رسدکه محرك است؛ به هدفی می
رســـد ولـــی قـــوه عاقلـــه بـــه هـــدفی  خـــود مـــی

ــی ــدنم ــري، (»رس ــوص ). 37-36: 1390مطه در خص
مادي بحثی نداریم چون انسان بالذات به مسائلارزش 

پس، آنچه مـادي و انسـان   .مند استحیات خود عالقه
و اما آنچه بایـد  داردارزش مادي باشدبه آن نیاز داشته

امـور معنـوي   «. معنوي استمسائلروي آن بحث کرد 
ــازده ــت  ب ــرکن نیس ــت پ ــدارد و مش ــادي ن ــد . م مانن

ـ   خیر راي انسـان  رساندن به دیگران که منفعـت مـادي ب
ندارد و در مفهوم کلی، خدمت به جامعه و نسل آینـده 

العـاده  انسان در یک مؤسسه فرهنگی تالش فوق.است
کند به حساب اینکه به نسل آینـده ایـن   و پرنشاطی می

شخص خودش خود حال بهولی ،کندمردم خدمت می
اي ندارد بلکه ضرر دارد زیـرا وقـت و کـارش را    فایده

تواند براي خود درآمـد بیشـتري کسـب    گیرد و نمیمی
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د که وي اعتقاد دارشوند؟ ها چگونه بررسی میاین. کند
: نوي با ایمان به خدا ارتباط تنگاتنگ داردهاي معارزش

مسئله معنویات در زندگی بشر مسئله مهمـی اسـت و   «
این سؤال مطرح است که آیـا ایمـان بـه امـور معنـوي      

یعنی ایمان به خـدا سـر   منحصراً به ایمان به خدا دارد؟ 
سلسله ایمان به معنویات است؟ و یا اینکه مانعی نیست 
ــه خــدا در کــار نباشــد و در عــین حــال    کــه ایمــان ب

هاي معنوي بر زندگی بشر حکمفرما باشد؟ارزش
ــارتر از      ــر س ــالت بش ــاب اص ــه در کت ــک جمل ی

کـه  وجـود دارد داستایوسکی نویسنده معروف روسـی  
د نباشـد همـه چیـز مجـاز     الوجـو اگر واجـب «:گویدمی

یعنـی اینکـه کارهـا را بـه خـوب و بـد تقسـیم        » است
گوییم فالن کار را باید کرد و فالن کـار را  کنیم و میمی

اینکـه بایـد   مثالً ) هاي معنويالبته روي جنبه(نباید کرد
نبایـد بـه جامعـه    راست گفت و نبایـد دروغ گفـت یـا   

به خدا و ماخیانت کرد و باید خدمت کرد، تابع اعتقاد
در عـالم نباشـد   الوجوداگر واجب. استالوجود واجب

یعنی همه چیز مباح است و دیگر همه چیز مجاز است، 
آیا این جور است یا . رودکلی از میان میباید و نباید به

ــه؟ انســان هــر چــه هســت  «). 38: 1390مطهــري، (»ن
موجـب آن از کارهـاي   دارد که بـه شده وجدانی ساخته
د تنفّـر دارد و کـار   برد و از کارهـاي بـ  خوب لذت می
دلیل منفعت مادي بلکه براي آنکه از کـار  خوب را نه به

لذات انسـان  بنابراین، . دهدبرد انجام میخوب لذت می
بلکـه انسـان   ،منحصر و محدود به لذات مـادي نیسـت  

آنکه بابرد از علم لذت میانسان. لذات معنوي هم دارد
یا مطالعه تاریخ و اطالع از اوضـاع  .مشت پر کن نیست

گذشته عالم و یـا جغرافیـا و مطالعـه دربـاره دریاهـا و      
بخـش اسـت درصـورتی کـه     براي او لذتها آناعماق

اي داند اطالعات او در این موارد اسـتفاده صددرصد می
بـاألخره انسـان   . بـرد ندارد ولی از این آگاهی لذت مـی 

لذت و اخالقیات، که از آگاهی استشدهطوري آفریده
چـون  . بدون اینکه هیچ منفعت مادي کسب کند،بردمی

لـذت  ولـی بـا  .دهـد کار را براي لذت انجام مـی انسان
). 42: 1390مطهري،(».مادي یا لذت معنوي

در خصوص اینکه چرا اشیاء یا امور معنـوي بـراي   
ایـن  گفت کـه در سـایه  بایدها ارزشمند هستند ، انسان
ها اهدافی نهفتـه اسـت کـه ایـن اهـداف باعـث       ارزش

در اسالم بارها، مردم به انجام . شودمیها آنارزشمندي
مـثالً کمـک بـه    . اندامور خیر و اخالقی فراخوانده شده

ما به حکیمانه بودن خلقت . افراد سالمند ارزشمند است
هاي معنوي ما بـر  مان به ارزشهاياعتقاد داریم و ریشه

انسـان بـالفطره از   «: معتقداستگردد، شهید مطهري می
پاي خدا و اگر. بردار بد رنج میکار خوب لذت و از ک

کـار مـا از   ،داشتن خلقت در میان نباشدخلقت و هدف
آنجا که این وجـدان اخالقـی   از.شودپوچی خارج نمی

مـن خـود   ،)و ما معتقدیم که واقعاً وجـود دارد (هست 
است کـه مـن   براي این قرار دادهرا خداآنفهمم که می

کار با هدفی را انجام دهم و در متن خلقـت، مـن و آن   
یتیم و آن پیرزن عضو یک پیکر هسـتیم و واقعـاً جـزء    

لـی پیـروي   زیک نقشه و طرح هستیم و از یک مشیت اَ
رویم و هدف خلقت دنبال یک حکمت میکنیم و بهمی

رت این امر صودر این. کنیم، خلقت را تأمین میوخالق
.معنوي پوچ نیست بلکه حقیقتی واقعی است

بنابراین، هر مکتبی و هر سیستم فکـري اجتمـاعی،   
هـاي معنـوي اسـت و لهـذا     نیازمند یـک سلسـله ایـده   

هـاي مـافوق مـادي    گوییم ایدئولوژي نیازمند ارزشمی
که يطوربهها باید قوي و نیرومند باشند، است و ارزش
و نشانه تقـدس یـک چیـز آن    باشند داشتهنوعی تقدس 

است که انسـان آن را شایسـته ایـن بدانـد کـه زنـدگی       
پـس هـر مکتبـی بـه     . فردي و خودش را فداي آن کند

و به صرف نیازداردهاي معنويها و ارزشچنین هدف
تـوان یـک مکتـب    نمیشرکت در منافع و بر اساس آن 

وجود آورد، آنچنان کـه مارکسیسـم بـر    انسانی جامع به
ــه «: گویــدوي مــی. اس اســتایــن اســ یــک مکتــب ب

هاي معنـوي نیازمنـد اسـت و بـدون اعتقـاد بـه       ارزش
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هـایی  تـوان بـه چنـین ارزش   بودن خلقت نمـی حکیمانه
هـایی الزمـه هـر حرکـت     ایمان پیدا کرد و چنین آرمان

بـدین معنـی   .وجود آوردرا بهها آناست و مکتب باید
ي آرزو که براي هر فرد، زندگی فردي و شخصی منتهـا 

مطهري، (»نباشد، بلکه کارهاي بزرگ منتهاي آرزو باشد
1390 :49.(

)ه(ها از دیدگاه شهید مطهريریشه ارزش
هـا  ها براي تعیـین ارزشِ ارزش اصوالً دیدگاه انسان

پیـروان  . بسـتگی دارد هـا  آنبه نیازهاي مادي ومعنـوي 
هـا  ها و مکاتب در خصـوص ارزش ها، ایدئولوژيمرام

بـودن  برخی بـه نسـبی  . انداگونی ارائه نمودهنظرات گون
اعتقـاد دارنـد؛   هـا  آنبـودن ها و برخی به مطلـق ارزش

هـا را بـه مـادي و معنـوي تقسـیم      برخـی دیگـر ارزش  
.اندکرده

اما برخی از . هاي انسانی استمذهب، ریشه ارزش
خـود بـه عقیـده    دروندانشمندان غربی، هرچند که در 

و در ظاهر اعتقادي کنندمیخود شک دارند، آن را نفی 
گویند که انسـان اگـر   میهاي مذهبی ندارند وبه ارزش

دهد از ترس آخـرت و یـا دیگـر    کار اخالقی انجام می
:شـهید مطهـري  عقیـده  بـه اما .استهپاافتادپیشمسائل

محور و پایه  اخـالق اسـالمی و یـا الاقـل یـک پایـه        «
ین اخـالق بـر   دهد که ایاخالق اسالمی ، به ما نشان م

تواند تمام آنچه را که امـروز  میوقرار گرفته پایه منطق
هـاي امـروز زیـر    ودر فلسفه-گویندارزش اخالقی می

-اسـت کلـی خـالی شـده   ههاي اخالقی بپاي این ارزش
).160: 1382مطهري، (»توجیه نماید
شـود و چـرا   ارزش از کجا پیدا مـی «: گویدوي می

بـه هـر نـوعی مفیـد     زش اریک چیز ارزش دارد؟ اگـر  
باشد و منظوري را تأمین کند و کمالی براي یک درجـه  

هـاي انسـان   از درجات وجود انسان و یک قـوه از قـوه  
و از طرف دیگر رایگان نباشد یعنی به سادگی در . باشد

تـوان بـه   میباشد، نیزدسترس او نباشد و قابل انحصار

والً هــوا ارزش نــدارد، چــرا ؟ زیــرا ا.آن ارزش گفــت
اي کـه همـه از آن اسـتفاده    رایگان است، یعنی به اندازه

. یسـت کنند وجود دارد،  ثانیاً قابل مالکیت و انحصـار ن 
هـا را  اي زمـین عـده .ولی در مورد زمین چنـین نیسـت  

کننـد  دهند و دیگران را محروم میخود اختصاص میبه
امور معنوي هم به . آیدوجود میترتیب ارزش بهبدینو 

کند و فرض این است که بـه  ن دلیل ارزش پیدا میهمی
امور مادي کشش سوي بههمان دلیلی که انسان بالفطره

بـه  -که دلیل آن جز خلقت چیز دیگـري نیسـت  -دارد
شـود کـه   دلیلی مطرح مـی . امور معنوي هم کشش دارد

هـــاي معنـــوي از مختصـــات انســـان اســـت و ارزش
سانیت هر ان. هاي مادي از مختصات انسان نیستارزش

.بســتگی داردهـاي معنــوي نیرومنـد   انسـانی بــه ارزش 
،باشــدپایبنــدترهــاي معنـوي ارزشبـه  کــه او قـدر هر

).156: 1382مطهري، (»شودتر میاش کاملانسانیت
قدماي ما که ایـن  «: دگویشهید مطهري در ادامه می

کردنـد، روي یـک   را به این شکل طراحـی مـی  مسائل
بسـتی هـم   ند که قهراً بـه بـن  کردسلسله مبانی طرح می

هـا ایـن مسـئله را    فرنگـی ،ولی امروز. کردبرخورد نمی
ه همـین دلیـل دچـار    اند و بـ شکل دیگري طرح کردهبه
انـد و  بست رسـیده هم خودشان به بن.اندبست شدهبن

انـد یـک   گفتـه . انـد بست کـرده هم بشریت را دچار بن
بـراي  چیزهایی براي انسان نافع است و یک چیزهـایی  

قائـل ارزش هـا  آنانسان نافع نیست ولی انسـان بـراي  
امـور مـادي اسـت و دسـته دوم بـا      ،دسـته  اول . است

وجودي که مثل دسته اول نافع نیست ولی انسان بـراي 
گوییم چرا؟ چطوري چیـزي  می. استقائلارزش ها آن

افـزا بـه   که با واقعیت وجود انسان ارتباط ندارد و کمال
براي انسـان  نیستجویاي آن ذاتاًسان انسان نیست و ان

؟ مدهـی ها را چگونه ارائـه مـی  ارزش دارد؟ریشه ارزش
چیـزي  برايولی. روممیبه دنبال آنچه نافع است، من 

که اساساً براي خیر من، براي سعادت من، بـراي کمـال   
باشم؟ و بعد هم براي قائلمن هیچ نفعی ندارد، ارزش 
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یگـران بیاینـد آن را   من کمال انسانی شـمرده شـود و د  
.تحسین کنند؟ یک امور فرضی و خیالی و قراردادي

خواستند میان مـاده و ها نمیعلت این است که این
یعنـی نخواسـتند در مقابـل مـاده بـه      . معنا تفکیک کنند

شوند و نخواستند براي واقعیت انسان یک قائلمعنایی 
شوند و بگوینـد آدمـی شـکم دارد، یـک     قائلمعنویتی 

اء شکم هم دارد؛ براي آنچه که شکمش نیـاز دارد  ماور
شـکمش  يبراي آنچه هم کـه مـاورا  است،قائلارزش 

خواسـتند مـاوراء   نمیها آن.استقائلنیاز دارد ارزش 
اند ظاهراً دیده.شوندقائلاین قوه مادي به قوه  دیگري 

. براي انسان جز این بنیـه  مـادي چیـز دیگـري نیسـت     
حســاب اش مفیــد اســت بــهيآنچــه را کــه بنیــه  مــاد

اش نیسـت  اند، ولی چیزي کـه بـراي بنیـه مـادي    آورده
انـد  گذاري کردهآنگاه اسمخواستنش ضد منطق است و

حـال  . اسـت قائلکه انسان براي این دسته امور ارزش 
مطهــري، (»ریشــه ایــن ارزش چیســت؟ جــواب نــدارد

1382 :157.(
ـ بعضی آمده«: فرمایندشهید مطهري همچنین می د ان

دهـیم؛ مـا خـود،    اند ما به کار خودمـان ارزش مـی  گفته
مگر ارزش آفریـدنی و قـراردادي   . آفرینیمارزش را می

تـوانیم بیـافرینیم قراردادهـا و    است؟ چیزي که مـا مـی  
مگر این یک امر قـراردادي اسـت کـه مـا     . اعتبارهاست

جهت براي چیزي ارزش بیافرینیم؟ ارزش و منفعـت  بی
انــد، یعنــی از یــک جهــت یــک هــر دو از یــک مقولــه

یعنـی  . هر دو با واقعیت انسان ارتباط دارند. جورهستند
جـز  ايرود و چـاره دنبال خیر و کمال خود میانسان به

منتها انسان تنها این بنیه مـادي نیسـت، خیـر    . این ندارد
مادي بـراي او نـوعی ارزش دارد خیـر معنـوي نـوعی      

و ارزش، ) دسـو (ما به جاي اینکه بگوییم منفعت. دیگر
گوییم ماده و معنا یا ارزش مادي و ارزش معنـوي و  می

حرف منطقی همین است و اینکه دنیاي امروز را دنیاي 
انـد بـراي ایـن اسـت کـه هـم       هـا نامیـده  تزلزل ارزش

خواهنـد  ها را بزننـد و هـم مـی   خواهند ریشه ارزشمی

ریشـه   . ارزش را به بشـر بدهنـد و ایـن تنـاقض اسـت     
. ارزنـد میشناسی که دارند، آن نوع انسانها را باارزش

کننـد و  وقتی با یک نظریه ماتریالیستی به انسان نگاه می
داننـد، اخـالق و   انسان را صرفاً همـین بنیـه مـادي مـی    

هــاي معنــوي و اصــالت بشــر و انســانیت، همــه ارزش
وقتی انسان حداکثر این اسـت کـه مـاده     . معنی استبی

گر است دیگر شـرافت یعنـی   هاي دیتري از مادهپیچیده
چه؟

گویند پنج میلیون جزء و قطعه دارد که آپولو که می
اند؛ با یک کُرسیچه که چهـار  ها را به هم پیوند کردهاین

تکه بیشتر نیست قابل مقایسه نیست ولی آیا براي آپولو 
ید آنطـور کـه بـراي یـک انسـان      قائلحیثیت و شرافت 
هـیچ فرقـی بـا    هسـتید؟ نـه، آن   قائـل ارزش و حیثیت 

اگـر مـا   . تـر اسـت  فقط پیچیده. کندهاي دیگر نمیماده
چنانچـه ایـن ماشـین    ،انسان را یک ماشین عظیم بدانیم

این اسـت کـه   . به اندازه  دنیا هم باشد باز ارزش ندارد
» هـــاارزش«ریشـــه آن چیزهـــایی را کـــه خودشـــان 

ــده ــدنامی ــت  (ان ــامش را معنوی ــا ن ــه م ــزي ک ــا آن چی ی
کنـیم و  ما ماده و معنا را تفکیک نمی. اندزده)ایمگذاشته

خواهد، بلکـه  منطق چیزي را میگوییم که کسی بینمی
محـال  .گوییم خواستن هر دو یک نـوع منطـق دارد  می

مطهـري،  (»منطق دنبـال چیـزي بـرود   است که انسان بی
1382 :157-158 .(

انسان براي اینکه ارزش چیزي را تعیـین کنـد بایـد    
ند که آیا ایـن شـیء یـا موجـود واقعـاً      در وهله اول بدا

اعتبـار  وجود خارجی دارد یا خیر، و اگر وجـود دارد و 
است آیـا ارزش آن را  آن براي عالم واقع به ثبت رسیده

کند یا آنکه خود آن شـیء و در  زمان و مکان تعیین می
.تمامی جوامع داراي ارزش است

حال با توجه به این مطلب شهید مطهري در کتـاب  
:فرماینـد جلـد یـک مـی   ل فلسفه و روش رئالیسماصو

توجـه تـوان مـورد   ارزش معلومات را از دو جنبه مـی «
.جنبه  نظري و جنبه  عملی: قرارداد
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بیان ارزش معلومات از جنبه  نظري، یعنـی تحقـق   
االمر اینکه آیا مدرکات و معلومات  ما عین واقع و نفس

؟است  که در ذهن ما پیدایش یافته یا غیر آن
بـه ایـن   » ارزش معلومات«توجه فالسفه در مبحث 

قسم از ارزش است و ایـن  قسـم از ارزش اسـت کـه     
ــد، از      ــه بع ــارت ب ــد از دک ــمندان جدی ــه  دانش قاطب

وسیله  کشف ،اند حسگفتهاند ومحسوسات نفی کرده
.حقیقت نیست

یعنـی تحقـق اینکـه هـر چنـد      » ارزش عملی«و اما 
در عمـل مـا   ند اما نکمعلومات ما حقیقت را کشف نمی

دانـیم کـه بـین    یعنـی اینقـدر مـی   . نمایـد را هدایت می
. خارجی یک رابطه مستقیم هسـت ادراکات ما و اشیاي

مثالً در خـارج کیفیـت مخصوصـی هسـت کـه در مـا       
ــی   ــاد م ــگ را ایج ــورت رن ــر  ص ــت دیگ ــد و کیفی کن

،کنـد مخصوصی هست که در ذهن ما ایجاد صوت مـی 
توان با خارج ارتباط ات میهمین معلومواسطهبهپسو 

دیگـر  عبـارت  بـه کرد و در عمل استفاده نمـود و برقرار
خـارجی واقـف   ومات ما اگر ما را به ماهیت اشیايمعل

مطهـري،  (کنندواقف میها آنکنند اجماالً به وجودنمی
).173: 1، ج1380

مجموع نظرات دانشمندان  را درباره  ،شهید مطهري
: نـــدکن  بیـــان مـــیش نظـــري معلومـــات  چنـــیارز

ــه« ــدیم گفت ــدسوفســطائیان ق ــات بشــر : ان تمــام ادراک
اکان شکّ. درهیچ استحقیقت و جهان معلومات هیچبی

دانیم کـه ادراکـات عـین حقیقـت     نمی«: گویندقدیم می
زیرا تمام ادراکات بشر حتی بدیهیات اولیه خیراست یا 

و فلسفه و علوم ریاضی بستگی دارد به طرز سـاختمان  
ــتگ ــی   دس ــتگاه ادراک ــاختمان دس ــر و س ــی بش اه ادراک

ارسطو و پیروانش و حکمـاي  .»اشخاص متفاوت است
محسوسـات و معقـوالت   «: دوره  اسالمی هم گفته انـد 

،اولیه و آنچه بـا رعایـت اصـول منطقـی کسـب شـود      
دکارت و الیپ نیتس و عـده  دیگـر از   » .حقیقت است

تی کـه  فطریات عقل و معقوال«: گویندفالسفه  اروپا می

عین حقیقت اسـت  ،با رعایت اصول منطقی کسب شود
زیـرا  خیـر دانیم حقیقت است یـا  و اما محسوسات نمی

وسیله ارتباط عملی با خارج اسـت نـه وسـیله     ،حواس
: انـد کانـت آلمـانی و پیـروانش گفتـه    » .کشف حقیقـت 

معلومــات ریاضــی کــه صــرفاً مخلــوق ذهــن ماســت «
ـ   خـارج  ه جهـان  حقیقت است و اما معلومات مربـوط ب

جـان الك انگلیسـی  .»دانیم حقیقت است یـا خیـر  نمی
دست وجدانیات و آنچه با تعقل صحیح به«: معتقداست

دانـیم حقیقـت   اما محسوسـات نمـی  . آید حقیقت است
عقـل  حـس و «: گویدهانري برگسون می» .خیراست یا 

و وسیله ارتباط عملی با دارند هر دو فقط ارزش عملی 
له  کشف حقیقت تنها شـهود بـاطن   ند، وسیهستخارج
).176-175: 1، ج1380مطهري،(است

ــی از    ــاري وحقیق ــات اعتب ارزش ادراک
)ه(دیدگاه شهید مطهري

شهید مطهري در مورد ارزش ادراکـات حقیقـی و   
ادراکات اعتباري در مقابل ادراکـات  «: گویداعتباري می

تـوان در بـراهین   مـی ادراکات حقیقی را ... حقیقی است
جـا داد و نتیجـه    ی یا علمی، طبیعـی یـا ریاضـی،   فلسف

تـوان از یـک   علمی یا فلسـفی گرفـت و همچنـین مـی    
برهان فلسفی یا علمی یک ادراك حقیقی تحصیل نمود 

اي کـرد  توان چنین استفادهولی در مورد اعتباریات نمی
دیگر ادراکـات حقیقـی ارزش منطقـی دارد    عبارت بهو
ادراکـات حقیقـی   . تندچنین نیسـ ادراکات اعتباري لیو

تابع احتیاجات طبیعی موجود زنده و عوامل مخصوص 
محیط زندگانی وي نیست و با تغییر احتیاجات طبیعـی  

اما ادراکات اعتباري تابع . کندو عوامل محیط تغییر نمی
و احتیاجات حیاتی و عوامل مخصـوص محـیط اسـت    

حقیقـی قابـل تطـور و    ادراکـات . استها آنتغییرتابع
کـات اعتبـاري یـک سـیر     نیست و امـا ادرا و ارتقانشو 

ادراکات حقیقـی،  . کندرا طی میتکاملی و نشو و ارتقا
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مطلق ودائم و ضروري اسـت ولـی ادراکـات اعتبـاري     
، 1380مطهـري، (»نسبی و موقـت و غیرضـروري اسـت   

).144-143: 2ج
ایـن  داشت،مسئله مهم دیگري که باید به آن توجه

وع ادراك داریم و آیـا ادراکـات   است که واقعاً ما چند ن
شــهید مطهــري . حقیقــیمــا نســبی اســت یــا ثابــت و

تمیز و تفکیک ادراکات حقیقـی از ادراکـات   «: دگویمی
از هـا  آناعتباري بسیار الزم و ضروري و عدم تفکیـک 

یکدیگر بسیار مضـر و خطرنـاك اسـت و همـین عـدم      
ــا     ــمندان را از پ ــیاري از دانش ــه بس ــت ک ــک اس تفکی

اعتباریـات را بـه حقـایق قیـاس     برخـی، . استدرآورده
هـاي عقالنــی مخصـوص حقــایق در   کـرده و بــا روش 

انـد و بعضـی بـه عکـس، نتیجـه       اعتباریات سـیر کـرده  
مطالعات خـود را در مـورد اعتباریـات دربـاره حقـایق      

اند و حقـایق را ماننـد اعتباریـات مفـاهیمی     تعمیم داده
ــی   ــات طبیعــ ــابع احتیاجــ ــر و تــ ــبی و متغیــ نســ

).144: 2، ج1380مطهري، (»اندداشتهپن

تأثیر ارزش در تربیـت از دیـدگاه شـهید    
)ه(مطهري

دانـیم  ها و آثار تربیتی آن، ما میدر خصوص ارزش
است و اصالً یکـی از  هاي زیادي انجام شدهکه پژوهش

هـا در  انسان. اهداف این نوشته نیز همین موضوع است
د ولـی در  ساختن محیط طبیعی خود کمتر دخیل هسـتن 

دخیـل  مسـتقیماً تواننـد  خصوص تربیت اجتمـاعی مـی  
دیگر را ايدستهرا اخالقی و مسائلاز ايدستهباشند و 

و یا امري را انسانی و امر دیگـر  دهند نشانغیر اخالقی 
ها و مکاتب مختلف لذا دولت. را غیرانسانی جلوه دهند

ـ  نسل هـا و اهـداف   ر مبنـاي ارزش هاي آینده خـود را ب
کنند تا به مقاصد خـود  شده خود تربیت میتعیینیشپاز

بعضی از فالسفه و روانشناسان جدیـد پیـدایش   «.برسند
اصول و مبادي عقلی یعنی همـان تصـدیقات را کـه در    

خوانـده  » بدیهیات اولیه  تصدیقه«اصطالح منطق تعقلی
.اندشود معلول عوامل حیاتی یا اجتماعی دانستهمی

با منطق تعقلی در این جهت نظریه  این دانشمندان 
که این اصول عقالنی مولود تجربه نیست موافـق اسـت   

کند ولی از لحاظ ثابـت  و نظریه منطق تجربی را رد می
نکردن ایـن اصـول، بـا منطـق     بودن و تغییرو یکنواخت

پیدایش این ،تعقلی مخالف است زیرا مطابق این نظریه
یـا  اصول همواره متناسب و مـرتبط بـا محـیط طبیعـی     

اجتمــاعی انســان اســت و بــا تغییــر محــیط طبیعــی یــا 
ولی مطابق نظریـه  . کنداجتماعی قهراً تغییر و تبدیل می

تعقلیون عقـل و اصـول عقالنـی تـابع وضـع و محـیط       
ایـن مطالعـات،   ... کندنیست و با تغییر محیط تغییر نمی

است کـه اصـول   این دانشمندان را به این نتیجه رسانده
نزد همـه مـردم یکسـان نیسـت و ثانیـاً      عقالنی اوالً در 

بـا احتیاجـات و   بلکـه  . وضع ثابت و یکنـواختی نـدارد  
مـرتبط اسـت و بـا تغییـر آن     هـا مقتضیات زنـدگی آن 

تمام اصول و ،مطابق این نظریه. کنداحتیاجات تغییر می
بـراي  مبادي عقلی، احکامی وضـعی هسـتند کـه ذهـن     

صـول را  اش آن اختن انسان با محیط زنـدگی ساسازگار
وضع کـرده و بـا تغییـر محـیط و پیـدایش احتیاجـات       
جدید، ذهن ناچار این اصول را ترك و اصول دیگـري  
ــا آن احتیاجـــات باشـــد وضـــع   را کـــه متناســـب بـ

).145: 2، ج1380مطهري،(»خواهدنمود
بر مبناي دو اصل کوشش براي حیات و ،این نظریه

هر کوشش و «یعنی. اصل انطباق با محیط استوار است
زند منظور و مقصودي فعالیتی که از موجود زنده سرمی

است و آن منظور یا جلب منفعتـی از منـافع   در آن نهفته
و یا دفع ضرر و خطـري از مضـار و خطـرات حیـات     

هـاي موجـود زنـده    محور تمام فعالیـت بنابراین، . است
اصـل  «یعنی،این اصل. ادامه  حیات یا تکمیل آن است

گـاهی بـه نـام    ،»یا تکمیل آنکوشش براي ادامه حیات 
اصـل انطبـاق بـا    ... شودخوانده می» اصل کوشش بقاء«

گویـد موجـود زنـده در کوششـی کـه بـراي       محیط می
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کند ناچار است خود را طوري مجهـز بسـازد   حیات می
ه حیات خود ادامه دهد که بتواند در محیطی که هست ب

و تردیدي نیسـت کـه عوامـل طبیعـی و شـرایط ادامـه       
میشه و همه جا یکسان نیست بلکه مختلـف و  حیات ه

ایـن اخـتالف و تفـاوت شـرایط ادامـه      . متفاوت اسـت 
حتیاجات حیـاتی  حیات قهراً موجب اختالف و تفاوت ا

مه حیات در هر محیطـی  یعنی ادا.شودموجود زنده می
و ابزارهـا  وسـائل بودن موجود زنـده بـه   مستلزم مجهز

ص وتجهیزات مخصوصی است که احتیاجـات مخصـو  
).146: 2، ج1380مطهري،(»آن محیط را رفع کند

ایـن تغییـرات   «: گویـد شهید مطهري در ادامـه مـی  
خـود و پنهـان از شـعور موجـود     بهوجودي گاهی خود
کند و گـاهی آشـکار، یعنـی گـاهی     زنده وقوع پیدا می

موجود زنده از روي علم و شعور و اراده این تغییـرات  
خــود توجــه کنــد و گــاهی بــدون آنکــهرا ایجــاد مــی

ــته ــدا   داشـ ــزات پیـ ــرات و تجهیـ ــن تغییـ ــد ایـ باشـ
،طبق این نظریـات ). 147: 2، ج1380مطهري،(»شودمی

ــین ارزش و    ــان بحــث تعی ــه هم ــاري ک ــات اعتب ادراک
ـ  اصـل  «مولـود آوردن آن اسـت، دسـت هکوشش براي ب

» اصل انطباق با احتیاجات«و تابع » کوشش براي حیات
.است
ت از حقایق، از لحـاظ  عدم تمیز و تفکیک اعتباریا«

ــوق  ــی فـ ــان   منطقـ ــاك و زیـ ــر نـ ــاده خطـ آور العـ
،اعتبـاري در امـور «). 173: 2، ج1380مطهـري، (»است

رابطه بین دو طرف قضیه همـواره فرضـی و قـراردادي    
است و اعتبار کننده، این فرض و اعتبار را براي وصول 

هرگونه که بهتـر  به هدف و مصلحت و غایتی نموده و
مصـلحت منظـور وي برسـاند اعتبـار     او را به هـدف و 

کـار  یگانه مقیاس عقالنی کـه در اعتباریـات بـه   . کندمی
البتـه  شود لَغْویت و عدم لغویت اعتبار اسـت و برده می

کننـده را بایـد در نظـر    در این جهت خصوصیت اعتبار
اگر اعتبار، اعتبـار خیـالی و وهمـی اسـت     مثالً.گرفت

ر گرفت و اگر اعتبار، مصالح و اهداف آن را باید در نظ

اعتبار عقلی است مصالح و اهـداف آن قـوه را بایـد در    
نظر داشت و همچنین فرق است بین اعتبـارات قـانونی   

وحـی  «نفر بشر و اعتبـارات قـانونی کـه از طریـق    یک 
.شودتعیین می»الهی

ولی در این جهت فرقی نیست که هـر کـس و هـر    
کنـد  بـار مـی  هر دسته که چیزي را اعتچیز و هر فرد و

غایت و هـدفی در اعتبـار خـود دارد و وصـول بـه آن      
دهـد و اگـر چیـزي را بـراي     هدف را مقصد قـرار مـی  

کن نیست کـه عـین همـان    مقصد خاصی اعتبار کرد مم
کننده چیز دیگري را اعتبار کنـد کـه او را از   قوه  اعتبار

پس یگانه مقیاس سـیر و  . وصول به آن مقصد دور کند
باریات همانا مقیاس لغویت و عدم سلوك فکري در اعت

). 174: 2، ج1380مطهري،(»لغویت است
را بشناســیم بایــد » ادراکــات اعتبــاري«بــراي آنکــه 

نظري اجمالی و کلـی بـه وضـع احتیاجـات طبیعـی و      
بنمـاییم و بـا نظـر    ) حیـوان (عملیات بدنی موجود زنده

دیگر دستگاه اندیشه موجود زنده و باالخص انسـان را  
سی قرار دهیم زیـرا چنانکـه قـبالً اشـاره شـد      مورد برر

ادراکات اعتبـاري مولـود رابطـه  احتیاجـات زنـدگی و      
در ساختمان وجودي .. .استهدستگاه شعور موجود زند

دسـتگاه  : شـود انسان و هر حیوان دو قسمت دیـده مـی  
).176: 2، ج1380مطهري،(»طبیعت، دستگاه نفسانیات

هـاي  شگفـت کـه ارز  ها، بایـد در خصوص ارزش
گـردد و  معنوي و الهی در اکثر جوامع یکسان تلقی مـی 

ــی .هــا اســتمــورد قبــول و پــذیرش همــه انســان  ول
است؛ در تعلیم و تربیتهاي اعتباري که مؤثر درارزش

و احـوال فرهنگـی،   عاي بـا توجـه بـه اوضـا    هر جامعه
مطالعات احـوال  «. گرددمذهبی و سایر عوامل تعیین می

لل مختلف ثابت کرده کـه همـواره   و عقاید و روحیه  م
طرز افکار و تمایالت و احساسات هر مردمی متناسـب  

مثالً مردمی که . هابا منطقه جغرافیایی زندگانی آناست
کنند با مردمـی کـه در سـایر    در مناطق حاره زندگی می

طورکه از لحاظ شکل و اندام کنند هماننقاط زندگی می
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و تمـایالت و  حساسـات ند، از لحـاظ ا او قیافه متفاوت
بسـیار چیزهاسـت   بنابراین،.اندیشه نیز متفاوت هستند

تأثیر عامـل که آن مردم به حسب احتیاج محیط و تحت
کـه  صورتیپندارند درمی» زیباخوب و«، »تطبیق دهنده«

»ناپسـند زشـت و «در نظر مردم سایر مناطق آن چیزها 
است و روي همین جهت است کـه طـرز فکـر ملـل و     

هر ملتـی یـک نـوع    ات مختلف، متفاوت است وجماع
کـه اخـتالف   نباید فراموش کـرد ولی . کنندقضاوت می

اسـت نـه در   » افکاراعتبـاري «طرز فکر ملـل و امـم در  
عقل و معقـوالت نظـري در همـه کـس و     .... » حقایق«

مـا  پس .و جمیع ظروف و احوال یکسان استهمه جا
ه طـرز  خواهیم مدعی شویم که مـردم منـاطق حـار   نمی

سـرد  فکرشان در ریاضیات و منطق مثالً با مردم مناطق 
البته در میان افکـار اعتبـاري   ... متفاوت استو یخبندان

نیز یک سلسله افکار هسـت کـه قابـل تغییـر و تبـدیل      
).185-154: 2، ج1380مطهري،(»نیست

ــئله  ارزش   ــت، مس ــؤثر در تربی ــل م یکــی از عوام
زیرا اخـالق  . ستاخالق و شناخت معیارهاي اخالقی ا

.اسـت ههاي تربیتی در جامعـ ترین شاخصیکی از مهم
قـی  برخی اخالق را نسبی و برخی دیگر آن را مطلق تل

اي است کـه از  مسئله«: دگویشهید مطهري می. کنندمی
االیام میان دانشمندان و فالسفه مطرح بـوده و اآلن  قدیم

یعنـی اخـالق   » نسـبیت اخـالق  «هم مطرح است به نام 
کلی هـیچ  طـور بهبدین معنی که . ء امور نسبی استجز

یعنی . مطلق هیچ خُلقی بد نیستطوربهخُلقی خوب و 
شود گفت مطلقاً خوب است در هـر  هیچ صفتی را نمی

شود گفت مطلقـاً بـد   جا و هر زمان، هیچ صفتی را نمی
بلکه هر صفت خوبی در یک جا و یک زمان، در . است

ن صـفت در یـک   یک شرایط خاص خوب است و هما
. اوضاع و احوال و یک شرایط خاص دیگـر بـد اسـت   

: 1، ج1381مطهـري،  (گویندمی»نسبیت اخالق«این را 
نســبیت «:نمایــدمطــرح مــیدر ادامــه وي). 164-165

طور نیست که هر چه نـام  اخالق دروغ است، یعنی این

اخالق یـک تقسـیم   ... اخالق روي آن باشد نسبی است
حـال آیـا اخـالق کـه     . ن اسـت حقوق روي غرایز انسا

هـا فـرق   بـا زمـان  ،معنایش تقسـیم روي غرایـز اسـت   
کند؟ یعنی آیا سهم چشم انسان، سهم شـکم انسـان،   می

بنـدي،  کند؟ آیا این سـهم طلبی انسان تغییر میسهم جاه
؟این تقسیم کار که باید در بدن بشود تغییرپـذیر اسـت  

هـا کـه   ها یکی است، چـون انسـان  نه این در تمام زمان
انسـانی کـه در صـد سـال پـیش      اگر. شوندعوض نمی

است با انسان امروز از لحاظ نیروها و غرایز فرقـی  بوده
ولی انسـان از  .کندها  هم فرق میبنديسهم،استکرده

هــا یکــی در همــه  زمــانایــن لحــاظ ثابــت اســت و 
).168: 1، ج1381مطهري،(است

قـرار  برخی از مردم  براي کارهـاي اخالقـی معیـار    
ها معیار اخالق بعضی«: دگویشهید مطهري می. دهندمی

اند که هدف از فعل انسان، غیر خودش را این قرار داده
. در مقابــل فعــل اخالقــی، فعــل طبیعــی اســت . باشــد

گوینـد انسـان یـک فعـل طبیعـی دارد و یـک فعـل        می
شـان طبیعـی   ها همه  فعلهـاي اخالقی، کما اینکه حیوان

کاري که غایت و هدف آن خـود  هر فعلی و هر. است
انسان باشد یک فعل طبیعی است و اخالقی نیست؛ چه 
اینکه انسان بخواهد با آن کار جلب نفعی براي خودش 

باشد و چه بخواهد دفـع زیـانی از خـودش کـرده     کرده
شـود  باشد و اگر هدف فعـل، غیرشـد، ایـن فعـل مـی     

اخالقی، من کاري بکنم که هدفم از آن، رسیدن نفع بـه 
این به . استیک نفر دیگر یا دفع زیان از یک نفر دیگر

رسـد، ولـی مـورد ایـن     نظـر مـی  ظاهر، بیان خـوبی بـه  
یک فعل غیر هدف اعتراض قرار گرفته که ممکن است 

. باشد و در عین حال اخالقی هم نباشـد؛ طبیعـی باشـد   
تـوانیم آن  که ما نمی... مثل افعال مادرانه براي فرزندش

... ی در مقابل فعـل طبیعـی بشـماریم   را یک فعل اخالق
انـد یـک قیـد اضـافه کـرده      این است که بعضـی آمـده  

فعل اخالقی فعلی است که هدف از آن، غیر «: اندوگفته
باشد و در عین حال ناشـی از یـک خُلـق طبیعـی هـم      
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یعنـی انسـان   .یعنـی یـک امـر اکتسـابی باشـد     » .نباشد
خودش را این جور ساخته باشد که هدفش از عملـش، 

وقتی انسان بخواهـد خـودش   . نفع رساندن به غیر باشد
بسازد و یک خلق در خودش ایجـاد کنـد، قهـراً دیگـر     

کند که آن غیر مثالً یکی از بسـتگان خـودش   فرقی نمی
ایـن  . باشد؛ پدر، مادر یا فرزندش باشد یا کسـی دیگـر  

.اندیک معیار است که براي فعل اخالقی بیان کرده
قـی  نسـان یـک وجـدان اخال   در ا«: استکانت گفته

اش گاه او در فلسفه عملیتکیه. »بسیار عالی وجود دارد
اي گفته است که همـان  گویند جملهوجدان است و می

دو چیـز  «: گفته است. اندرا روي لوح قبرش حک کرده
یکـی  : انگیـزد است که همواره اعجاب انسان را بر مـی 

و دیگري اي که باالي سر ما قرار گرفتهآسمان پر ستاره
: 2، ج1381مطهـري، (»وجدانی که در درون ما قرار دارد

160 .(
هر کاري را کـه وجـدان   « :گویدکانت در ادامه می

به او گفـت بکـن، آن   ) آن وجدان انسانی انسان(انسان
کار اخالقی است و هـر کـاري کـه گفـت نکـن، ضـد       

هر کاري هم که اساساً امر و نهـی در آن  . اخالقی است
اخالقی آن اسـت کـه   کار ... اخالقی نیستجا نداشت، 

خـاطر انجـام تکلیـف وجـدانی انجـام      انسان صـرفاً بـه  
».بدهد

معیار سوم، معیـار عقالنـی   «:دگویشهید مطهري می
ها همه حـرف  این: گویداین معیار می. است نه وجدانی

مگـر چنـین   » !انسان غیـر را غایـت قـرار بدهـد    «است 
آن .اسـت هیده شـد انسان خودخواه آفر! شود؟چیزي می

اي که در انسان هست، صـیانت نفـس و صـیانت    غریزه
دنبـال  دنبال آن کوشـش بـراي بقـا و بـه    ذات است و به

کوشش براي بقاء، تنازع براي بقا و به دنبال تنـازع بقـا،   
دنبـال  چه انسان اصالتاً بهیعنی آن. شودتعاون بقا پیدا می

خـاطر خـودش کوشـش    بـه .آن هست، خودش اسـت 
.شودد و به خاطر خودش هم وارد تنازع میکنمی

یعنـی آن  . ریشه اخالق در نهایت، عقل انسان است
هاي دیگر غلـط اسـت، وجـدانی هـم کـه کانـت       ریشه

اینکـه انسـان غیرخـواه بشـود،     . گوید اساسی نـدارد می
هـا  پرست بشود، همه ایـن خواه بشود، نوعانسان دوست
. شـود انسان هیچ وقـت ایـن جـور نمـی    . خیاالت است

نظریه دیگري در بـاب  .. .استهنااخالق، اخالق هوشیار
معیار فعل اخالقی وجـود دارد کـه بسـیار قابـل توجـه      

اخالق عبـارت اسـت از ملکـاتی کـه     «: گویداست؛ می
عبـارت  به، »بسازدها آنانسان باید خودش را بر اساس

، 1381مطهـري، (سـازي دیگر اخالق یعنی طـرح انسـان  
).165-162: 2ج

ه اینکه کار اخالقی از هر نوع که باشد و اگرخالص
موجبـات تربیـت انسـان    به افراد اجتماع نفع برساند؛ و

بـراي کمـال انسـان   ترقی انسانیت باشد وبراي رشد و
از نظر تمامی مردم جهـان یـک   ،حق مفید باشدسوي به

.ارزش شناخته می شودامر ارزشمند است و

گیريبحث و نتیجه
شناسی یکی از مباحث چالش شبحث ارزش و ارز

زیرا این مسئله، بستگی به نگرش فکـري  .برانگیز است
مـثالً  .هـا دارد ارزشدها در قبـول یـا ر  و احتیاج انسان

شود ولی نمازخواندن براي مسلمانان ارزش شناخته می
و ممکن اسـت نحـوه و   براي دیگر ادیان ارزش نیست 

اي مسلمانان طور دیگري باشد که برهاشکل عبادت آن
.ارزش محسوب نگردد

اي که از این بحث گرفتیم این اسـت  بنابراین، نتیجه
وي را مؤثر در هاي مادي و معنکه، شهید مطهري ارزش

ــد و ایــن ارزشداتربیــت جوامــع مــی ــابع ن هــا اگــر ت
شـهید  . گـردد هاي مذهبی باشد، مثبت تلقـی مـی  ارزش

نبایـد اسـت کـه مربیـان تربیتـی     اذعان داشته) ه(مطهري
از تعـالیم مقـدس اسـالم غافـل     تعلیم و تربیـت هنگام
الم هـاي عـ  زیرا عصاره و چکیده  تمـامی ارزش . شوند

همچنـین بیـان   وي. استبشري در تعالیم اسالمی نهفته
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اسـالمی  تعلـیم و تربیـت  گاهعمل، تکیه«است که کرده
هاي ما چون معلمبنابراین، ). 34: 1380مطهري، (»است

ستند باید عمل درست و اخالقـی را در  الگوي جامعه ه
نمــاي هــا آیینــه  تمــام، زیــرا آنجامعــه نهادینــه کننــد

هاي اسالمی آموزان و دانشجویان هستند و ارزشدانش
.نمایندو انسانی را به نسل آینده و جامعه منتقل می

مشــی ان کشــورها بــا توجــه بــه خــطچــون حاکمــ
ام بـه  شـده و راهبردهـاي بلندمـدت، اقـد    تعیـین پیشاز

هـا در  و ایـن برنامـه  کننـد هاي خـود مـی  اجراي برنامه
ــأثیر    بلند ــه ت ــاد جامع ــنش آح ــگ و بی ــدت در فرهن م
هـا تعیـین   و دیـد انسـان را نسـبت بـه ارزش    دگذارمی
پیشنهاد می گردد مسئولین آمـوزش و پـرورش   ،کندمی

تعلـیم و تربیـت  تـر بـه موضـوع    با نگـاهی تخصصـی  
دانشـمندان  افکـار و آراي بنگرند و با تأسی ازاسالمی 

بزرگ اسالم، بخصوص فیلسوفان معاصري چون شهید 
هـا بلکـه تعـالیم بنیـادي     تنها بحث ارزش، نه)ه(مطهري

.اسالم را در دستور کار خود قرار دهند
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