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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.
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چکيده
 شناسایي ارزشها ازدیدگاه شهيد مطهري و،هدف این پژوهش
 پرسشي كه مطرح، بنابراین.كاربردي نمودن آنها در تربيت جامعه است
 این است كه آیا مسائل و مباحث بنيادین فلسفه كه ارزششناسي،ميشود
 قابل شناسایي هستند؟ اگر پاسخ مثبت،یكي از مهمترین آنها است
 آیا ميتوان این ارزشها را در جامعه نهادینه كرد؟ براي پاسخ به،است
،) در آثار و افكار شهيد مطهري(ه، با پژوهش و بررسي كيفي،این مباحث
، ماهيت ارزشها،یافتههایي بهدست آمد و درمورد پيشينه ارزششناسي
 وجود ارزشها و اقسام ارزشها از حيث ذاتي یا عرضي،چيستي ارزشها
 آنگاه به مبحث اصلي.بودن و نسبي و مطلقبودن آنها بحث گردید
 تفاوت بين ارزش ادراكات اعتباري و، ریشه ارزش،یعني مفهوم ارزش
 در تربيت از نگاه شهيد، بهخصوص اخالقيات،حقيقي و تأثير ارزشها
 نتيجه این پژوهش نشان داد در صورتيكه.مطهري(ه)پرداخته شدهاست
 افكار و آراي استاد شهيد مطهري(ه)_كه منشعب از تعاليم،مربيان جامعه
انسان ساز اسالم وقرآن است_ مَدّ نظر قرار بگيرد و به دانشآموزان القاء
 جامعه ما مسير رشد و بالندگي خود را سریعتر طي خواهدنمود و به،شود
. كه همانا كمال است خواهدرسيد،هدف غایي خود
، تعليم و تربيت،) شهيد مطهري(ه، ارزششناسي:کليدواژگان
. فلسفه،اخالق
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مقدمه
ارزششناسي ،مجموعه مباحثي است كه در سدههاي
اخير برخي متفكران به آن پرداختهاند« .این اصطالح از
واژگان آلماني اقتباس شده است»(فيليپس )091 :9118 ،كه
ریشه در واژهاي یوناني دارد؛ معاني مختلفي براي ریشه
یوناني آن ذكر كردهاند كه برخي از آنها عبارتاند از :ارزش،
شایسته ،نظریه و خِرد.
بنابراین ،یكي از كارهاي «فلسفه در عصر ما بررسي
ارزشها یا آنچه در یك اجتماع یا اجتماعات انساني باارزش
تلقي ميشود ،است .آنچه در زمينه گسترش ميراث فرهنگي،
در بهبود روابط انساني و تحكيم حقوق و آزاديهاي فردي
وحفظ آرمانهاي بشري با تالش فيلسوفان و دانشمندان
مشخص و روشن گردد ،پایه و اساس ارزشها را تشكيل
ميدهد .تقویت روح هنري و تحكيم شخصيت اخالقي،
هدف و اساس تعليم و تربيت تلقي ميشود .ارزششناسي در
زمينه اخالقي مستقيماً با فعاليتهاي تربيتي ارتباط دارد.
آنچه معلم در زمينه تعليماتي ،در ارتباط شاگردان ،درباره
اظهارنظرها و قضاوتها ،در ارزشسنجي كار شاگردان و
فعاليتهاي گروهي انجام ميدهد جنبه اخالقي دارد .بدون
تردید ارزشها ،مخصوصاً ارزشهاي اخالقي رُكن اساسي
زندگي آدمي را تشكيل ميدهند...غفلت در پرورش اخالقي
موجب پيدایش افرادي الاُبالي ،متعصب ،خودخواه و بياعتنا
به روابط انساني ميگردد»(شریعتمداري.)951-953 :9313 ،
موضوع ارزشها از روزگاران قدیم از جمله مسائل و
بحثهاي مهم فلسفي بودهاست .از جنبه فلسفي ،این موضوع
در یونان باستان مورد بررسي فلسفي قرار ميگيرد و كساني
چون سقراط ،سوفسطایيان ،افالطون و ارسطو دراین باره
اندیشيدهاند .از سوي دیگر مبحث ارزشها یكي از مباحث
آموزش و پرورش است .زیرا یكي از كاركردهاي آموزش و
پرورش انتقال ارزشهاي نظام جامعه است .این موضوع در
سابقه اندیشههاي بشري جلوهاي ممتاز داشته و در زمانه ما
هم به یكي از پرچالشترین مباحث فلسفي تبدیل شدهاست.
به گفته دونالد باتلر( ،)951 :9108تربيت بيش از هر نهاد
دیگر با ارزشها سر و كار دارد .همچنين به گفته جورج نلر،
در آموزش و پرورش همه جا سخن از ارزشهاست(».نلر،
 .)88 :9311امروزه نياز به توجه به ارزشها بهویژه
ارزشهاي اخالقي بيش از هر زمان دیگر احساس ميشود.
در ایران نيز عليرغم توجه به تربيت ارزشي و اخالقي در
نظام آموزش و پرورش ،شواهد حاكي از آن است كه بهدليل

سال اول ،شماره اول ،بهار 0315

تحوالت سياسي و اجتماعي در قرن اخير و بههمخوردن
تركيب اقشار جامعه ،نظامهاي اخالقي سنتي كارایي خود را
از دست دادهاند و بيش از هر زمان دیگري به بررسيهاي
نظري در حوزه تربيت ارزشي و اخالقي نياز داریم.
«بررسي ارزشها یا آنچه براي افراد و اجتماعات ،ارزش
دارد كاري مهم و ضروري است .روشننمودن اهميت
ارزشهاي دیني و ارتباط دین با ارزشهاي اخالقي و
اجتماعي جزء وظایف رهبران دیني و فيلسوفان است .با اینكه
پارهاي از رشتههاي علمي بهطور غيرمستقيم در وضع
ارزشها دخالت دارند و ارباب ادیان و مذاهب نيز در تقویت
ارزشهاي اخالقي تالش ميكنند ،مع ذلك بررسي
ارزشهاي اساسي كار اصلي فلسفه در عصر ما است .آنچه در
گذشته باارزش تلقي ميشد ،در زمان حاضر به علت پيدایش
اوضاع و احوال و شرایط تازه به همان صورت باارزش تلقي
نميشود .در عصر ما ،روابط انساني بهصورت خاص
درآمدهاست .این روابط كمتر جنبه دیني ،ملي ،قبيلهاي و
نژادي دارد .تغيير و تحول افكار و عقاید ،تزلزل وضع
طبقهاي ،توسعه و گسترش آرمانهاي دموكراتيك ،حركت
بهسوي یكپارچگي جامعه انساني ،توسعه و پيشرفت وسائل
ارتباطي و تالش براي تأمين حقوق فردي و رفاه جمعي در
وضع ارزشها تأثير فراواني گذاشتهاست .با اینكه تفاهم ميان
اقوام ،افراد و ملل رو به توسعه بودهاست ،معذلك نفوذ
زمينههاي فرهنگي ،رسوخ افكار و عقاید ،منافع اقتصادي،
قدرتطلبي و نظریات فردي ارزشها را پيچيده ساخته وآنها
را در معرض تفسيرهاي گوناگون قراردادهاست .اكنون باید
دید با طرح چند اصل اخالقي یا بيان چند اندرز ميتوان وضع
ارزشها را مشخص ساخت و افراد و اجتماعات را بهسوي
آنچه براي انسان باارزش است بهحركت درآورد.
با اینكه پارهاي امور در طول زمان ارزش و اهميت خود
را ثابت كردهاند و ميتوان آنها را آنچه با طبيعت آدمي
سازش دارند ،درنظر گرفت .اما بحث درباره این امور و تطبيق
آنها با شرایط موجود كار آساني نيست .همه درباره صلح،
عدالت ،حقوق و آزاديهاي فردي ،ميراث تمدني و رفاه
جمعي بحث ميكنند ،اما همين امور را وسيله توجيه اَعمال
ضد انساني قرار ميدهند و در سایه آنها تعصبات و منافع
خصوصي و مقاصد گروهي را تعقيب ميكنند .بنابراین،
فيلسوفان باید با دیدي وسيع و دركي عميق تحوالتي را كه
در جنبههاي مختلف زندگي رخ داده مورد بررسي قرار دهند و
با توجه به طبيعت آدمي ،احتياجات و مشكالت فردي و
جمعي آنچه را كه باارزش است مشخص سازند و از طریق
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تعليم و تربيت و دستگاههاي آموزشي افراد را متوجه اینگونه
ارزشها كنند و آنها را براي تحقق ارزشهاي اساسي
تشویق نمایند»(شریعتمداري.)01-51 :9313 ،
امروزه مقصود از واژه ارزششناسي ،همان نظریه مطالعه
ارزشها است كه در واقع شاخهاي از فلسفه عملي بهشمار
ميرود و ماهيت ارزشها را مورد بررسي قرار ميدهد .مسائل
اساسي ارزششناسي عبارتاند از )9:ماهيت ارزشها )8
طبقهبندي و انواع ارزشها  )3معيار و مالك ارزشها )1
جایگاه متافيزیكي ارزشها.
این پژوهش ،از نوع كتابخانهاي بوده و در آن ،با
بهرهگيري از روش كيفي به بررسي ارزششناسي از دیدگاه
شهيد مطهري(ه) پرداخته شدهاست .مسئله مهمي كه باید به
آن توجه كرد ،جایگاه وجودي ارزشها ،یعني موقعيت
ارزشها در جهان هستي است .مسئله این است كه
ارزشها در دایره هستي از چه سنخيند وچه جایگاهي دارند.
هدفي كه در این پژوهش دنبال ميشود ،در وهله اول
شناخت ارزشها ،سپس راهكارهاي كاربرديكردن این
ارزشها از طریق تعليم و تربيت در جامعه است.

پيشينه بحث ارزششناسي
«آدم اسميت با تقسيم ارزشها به دو نوع و ضرورت
برخي از مباحث اقتصادي كه نهایتاً به ميزان مطلوبيت و
ارزشمندي یك كاال در نظر مصرفكننده ختم ميشد؛ زمينه
مساعدي براي توجه به ارزشها بهعنوان دستهاي از مفاهيم
كه در زندگي آدمي كاربرد و معني خاص دارند ،بهوجود آورد.
این مهم بعدها با تالشهاي بيشتر فيلسوفان آلماني چون
رودلف هرمان لوتزه ،آلبرت ریچل و نيچه وسعت و اهميت
بيشتري یافت .پس از آن ،در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن
بيستم ارزششناسي ،توسط ماینونگ ،ارنفلز ،شلر ،هارتمن،
هوسرل و برنتانو ،در سراسر اروپا و امریكاي التين ،بهعنوان
شاخهاي از دانش ،مطرح شد .در ایاالت متحده آمریكا نيز
تقریباً قبل و بَعد از جنگ جهاني اول ،افرادي چون اوربن،
پري ،دیویي و پاركر ،از این رشته استقبال كردند.
گسترش این حوزه وسيع ارزششناسي و اهميت و نوع
موضوع آن كه از سوي فيلسوفان عصر شناخته شد ،سبب
ورود این رشته به روانشناسي ،علوماجتماعي ،علومانساني و
حتي مباحث معمولي شد و در حال حاضر در اروپا و آمریكا از
دیدگاهها و مكاتب مختلف فلسفي و روانشناسي مورد بررسي
و نظریهپردازي است(».جمشيدي.)313 :9308 ،
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ماهيت ارزشها
به هنگام بحث از ماهيت ارزش ،كه افعال و اشياء به دو
صفت حُسن و قُبح و یا خوب و بد ،طبقهبندي ميشوند،
معموالً از نظریههایي چون عيني ،ذهني یا شخصي ،نسبي،
رابطهاي و زمينهاي سخن بهميان ميآید.
نظريه عيني
طبق این نظریه ،در اشياي موجود در محيط و یا اَعمال
و رفتارهاي انساني ،ویژگيها یا خصوصياتي ملموس،
محسوس و عيني وجود دارد كه آنها را متصف به صفت
ارزش ميكند .یك منظره یا اثر هنري هنگامي ارزشمند است
كه ویژگيهایي چون تعادل ،هماهنگي ،تناسب و یا وحدت
اجزا در آن وجود داشتهباشد .با احراز و ردیابي این معيارها
واحتماالً معيارهاي مشخص دیگر است كه ميتوان درجه
خلوص یك منظره یا اثر و بناي هنري را سنجيد و به نوعي
قضاوت و داوري مثبت ،دست پيداكرد .همچنين در اَعمال و
رفتارهایي چون توحيد ،عدالت ،آزادي ،صلح ،خدمت به خلق،
فضایل و مكارم اخالقي و مفاهيم مشابه دیگر خصوصياتي
است كه آنها را باارزش ميكند و عمل به آنها را مستحسن
و حتي ضروري مينماید .این ویژگيها ذاتاً و بيرون از نظر
فردي و شخصي قابل ارزش و ارج هستند و عقل جمعي
انسان بر مطلوب بودن آنها گواهي ميدهد.
«وقتي گفته ميشود چيزي باارزش و یا عملي ،اخالقي
است ،باید دید آیا آن عمل داراي ویژگيهایي ارزشمند است،
یا اینكه طرز برخورد فرد با آن ،سبب باارزش تلقي كردن آن،
شده است .برخي فيلسوفان ارزشها را خصوصياتي ميدانند
كه در اشياء یا اَعمال وجود دارند .بهعبارت دیگر ارزش از نظر
این دسته امري عيني یا خارجي است و در خود شئ یا عمل
منعكس است.
عينيبودن ارزشها سبب پيدایش ميزانهایي كه مورد
پذیرش همگان باشد ميشود .ميزانهاي تشخيص امور
هنري یا اَعمال اخالقي نيز جنبه عيني و عمومي
دارند(».شریعتمداري.)955-951 :9313 ،
نظريه ذهني يا شخصي:
در این نظریه ،ارزشها محصول تمایالت و یا احساسات
فردي و شخصي هستند .در یك كالم ،ميزان و معيار
ارزشگذاري را در فرد باید جستجو كرد نه در آثار بيروني و
خارجي .طبق این نظریه ،یك منظره یا اثر هنري چيزي در
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خود ندارد كه بتواند بر پایه آن به داوري نشست ،بلكه این
فرد ناظر است كه با تأثيرپذیري از تمایالت و تجارب ذهني
خویش ،تعيين ارزش ميكند .طرفداران این نظریه اختالف
نظرها و تضادهاي ارزشي موجود بين فرهنگها را ،اعم از
خودي و بيگانه ،دليلي بر مدعاي خود ميدانند .آنها با رد هر
گونه معيار و ضابطه ملموس ،محسوس و عيني بدین نتيجه
رسيدهاند كه هرچه هست برداشت و قضاوت شخصي است.
به عقيده شریعتمداري« ،پارهاي از فيلسوفان ارزشها را
محصول تمایالت یا احساسات افراد تلقي ميكنند .آنچه مورد
عالقه یك فرد قرارگيرد ،براي وي باارزش است .از نظر این
دسته ،یك اثر هنري یا یك عمل اخالقي در خود خصوصيتي
ندارد .فرد با پيروي از تمایالت یا احساسات خود براي چيزي
ارزش قائل ميشود .دليل عمده این دسته اختالف نظري
است كه ميان افراد یا گروهها درباره ارزشها وجود دارد.
گاهي دیده ميشود كه فردي براي اثري هنري ارزش قائل
است در صورتيكه همين اثر براي دیگري فاقد ارزش است.
ممكن است عملي از نظر یك فرد یا گروه ،اخالقي باشد ولي
در نظر گروه دیگر جنبه اخالقي ندارد.
بهطور خالصه ارزش در نظر این دسته امري شخصي
است و با تمایالت و عواطف فرد ارتباط دارد .براي این دسته،
ميزانهاي عمومي و عيني درباره امور ارزشي وجود ندارد و
آنچه بهصورت قضيه یا حكم درباره ارزشها صادر شود بيان
احساس یا ميل فرد است»(شریعتمداري.)955 :9313 ،
نظريه نسبي
طرفداران و یا مدافعان این نظریه ،كه از لحاظ نظري
پيرو مكتب عملگرایي هستند؛ بمعتقدند كه ارزشها و
بهخصوص قواعد و دستورهاي اخالقي ،فراتر از زمان و مكان
نيستند ،بلكه بر حسب شرایط جدید اجتماعي دستخوش تغيير
و دگرگوني ميشوند .این سخن بدین معني نيست كه نظام
ارزشي بسيار سریع و ناگهاني صورت ميگيرد بلكه مقصود
آن است كه اصوالً نظام ارزشي نميتواند ثابت و بدون تغيير
باشد .تغيير و دگرگوني در ذات نظام ارزشي نهفتهاست.
بنابراین ،ارزش آن را نه در ماهيت كه در عمل و یا نحوه
كاركرد و سودمندبودن آن باید جستجو نمود .اگر نظام ارزشي
مفروض بتواند به حل مشكالت و مسائل بشري كمك كند،
ارزشمند است وگرنه بيارزش و غير قابل اعتماد و اعتنا
خواهدبود .از دیدگاه این نظریه هيچ مقام و نهادي حق
تحميل ارزشهاي اخالقي را بر جامعه ندارد و تنها هر آنچه
مورد پذیرش و پسند اكثریت قرار گرفت؛ معتبر و مقبول
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خواهد بود .از این «ارزشهاي پذیرفتهشده» بهعنوان
هنجارهاي اجتماعي نام بردهميشود .بدانسان كه عمل و یا
التزام به آنها ممدوح و تخلف یا نادیدهانگاشتن آنها مذموم
خواهدبود .نكته قابل تأمل در این اندیشه یا طرز تفكر آن
است كه عليرغم موضعگيري منفي آن در تحميل ارزشها
از سوي هر مقام یا نهاد ،اعم از مذهبي ،علمي ،سياسي،
فلسفي و جز آنها ،خود به آن مبادرت ميورزد و از اصول و
موازین دموكراسي بهعنوان یك نظام ارزشي ثابت و پایدار یاد
ميكند .همچنين اكثریت را به «نصف به اضافه یك» آرا و
نظرات تعریف مينماید و آن را مساوي با مشروعيت و حق
تلقي ميكنند» (حسيني.)09-01 :9318 ،
با نگاهي دیگر نيز ميتوان به مسئله نسبيبودن ارزشها
در تقابل با مطلقبودن آنها بحث كرد؛ زیرا این بحث،
موضوعي پر چالشي بوده كه ،در آغازین صبحدم مباحث
فلسفي ،جلوهاي خيرهكننده داشتهاست .كافي است بحث
سقراط با سوفسطایيان را به یاد آوریم.
«عملگرایان بنياد ارزشها را بيشتر در فعاليتهاي
فردي و اجتماعي جستجو ميكنند .آنها عقيده دارند كه
ارزشها تا آن حد وجود دارند كه در جریان زندگي فردي و
اجتماعي بهطور مستقيم و غيرمستقيم اثر عملي داشتهباشند.
بنابراین ،پيشفرضهاي ما در باره ارزشها از طریق تجربه
تحقق پيدا ميكند .به این اعتبار ،به نظر عملگرایان ارزشها
نسبي هستند نه مطلق و ابدي» (ابراهيم زاده.)810 :9318 ،
«نسبيتگرایي دیدگاهي است كه اعتقاد دارد هيچ
حقيقت اخالقي مطلقي وجود ندارد و تمامي باورهاي اخالقي
تنها در نظامهاي خاص اخالقي درست است .به
اینصورتكه باورها در همان محدوده زماني و مكاني خاص
درست هستند .مانند گزاره «ساعت دو است» كه در ارتباط با
یك محدوده زماني خاص درست است و در مكانهاي دیگر
این گزاره غلط خواهدبود .بهطوركلي نسبيگرایان اخالقي
ادعا ميكنند كه در برابر هر گزاره اخالقي كه فرد یا گروهي
آن را طرح ميكند ،گزاره رقيبي وجود دارد كه به اندازه
گزارههاي مقابل قابلقبول است و هيچ یك از ادعاهاي
اخالقي قابل استدالل و توجيه نيستند»(حسني:9383 ،
 .)983-988در مقابل این گروه ،نظریه مطلقبودن ارزشها و
مطلقگرایي قرار ميگيرد كه معتقد است ،ارزشها
غيرتاریخي هستند و از آنها تغيير و تبدلي یافت نميشود و
ارزش آنها در همه عصرها ،زمانها و مكانها یكي است.
فيلسوفاني چون سقراط ،افالطون ،كانت ،هارتمان و شلر هر
كدام بهگونهاي از مطلقبودن ارزشها دفاع كردهاند.
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نظريه رابطهاي
«طرفداران این نظریه اساس و پایه ارزشها را رابطه
ميان فرد و شيء تلقي ميكنند .بهنظر آنها نظریه عيني
بهطور كامل قابل قبول نيست زیرا اختالف آراي افراد و
گروهها را درباره بسياري از امور باارزش نميتوان انكار كرد.
از طرف دیگر ،نميتوان نظر طرفداران ذهنيبودن ارزشها را
نيز كامالً منطقي تلقي نمود .بسياري از اعمال یا چيزها ارزش
عمومي دارند و اكثر افراد ميتوانند درباره با ارزشبودن آنها
توافق كنند .بنابراین ،ارزش ،هم وابسته به خصوصيات شئ یا
عمل است و هم با ذوق و تمایالت افراد ارتباط دارد .شيء یا
عمل باید واجد خصوصياتي باشد و شخص نيز در تجربيات
خود باید قدرت درك و گرایشي خاص داشتهباشد تا بتواند
این خصوصيات را بفهمد .با توجه به این نظریه ميتوان وجود
ارزشهاي عمومي یا ارزشهایي را كه مورد پذیرش همگان
هستند توجيه نمود و ضمناً اختالف آراي افراد یا گروهها را
درباره پارهاي از ارزشها ممكن تلقي كرد(شریعتمداري،
.)950 :9313
نظريه زمينهاي
«این نظریه كه با عقاید جان دیویي سازگار است ارزش
هر امري را در زمينه یا موقعيتي خاص مورد توجه قرار
ميدهد .در اینجا شيء ،شخص و رابطه ميان آنها در
موقعيت معين مطرح هستند .باارزش تلقيكردن یك شئ یا
یك عمل وابسته به موقعيتي است كه این شيء یا عمل در
آن ظاهر ميگردد .بنابراین ،تنها خصوصيات شيء یا ذوق و
درك فرد یا ارتباط این دو با یكدیگر پایه و اساس ارزش را
تشكيل نميدهند .موقعيت یا شرایطي كه شيء و فرد با هم
بر خورد دارند و نقشي كه هر یك در آن موقعيت ایفا ميكند
درباره ارزش تلقيكردن آن شيء یا قدرت درك فرد مؤثر
است .بهعبارت دیگر ،خصوصيات یك شيء و ذوق و تمایل
فرد در هر موقعيتي بهصورتي خاص ظاهر ميگردد .احتياجات
فرد در هر موقعيت با مشكالتي كه فرد در وضعي خاص با
آنها روبرو ميگردد و نقشي كه شيء و تمایالت فرد در
تأمين احتياجات و رفع مشكالت دارند وابسته به آن موقعيت
است .در اینجا مسئله عموميت ميزانها یا اصول اخالقي به
طرزي خاص مطرح است.در این ميان ،ميزانها یا اصولي هم
ممكن است در موقعيتهاي مشابه بهكار روند .آنچه در یك
موقعيت باعث موفقيت ميشود .در موقعيت مشابه نيز
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قابلاجرا است .از طرف دیگر ،چون موقعيت در
ارزشگذاريها تأثير دارد ،اصول و ميزانهایي در موقعيتها
بهوجود آمدهاند نيز موجب اعتبار یا بياعتباري ميشوند.
مبالغه در تأثير موقعيت ،مانع معتبر تلقيكردن معيارهاي ثابت
در مورد ارزشها است»(شریعتمداري.)950 :9131 ،

چيستي ارزشها
در تعریف ارزش ميتوان گفت ارزش عبارت است از بار
معنایي خاص ،كه انسان به برخي اعمال ،پارهاي حاالت و
بعضي پدیدهها نسبت ميدهد و براي آن در زندگي خود
جایگاه و اهميت ویژهاي قائل است .ادارك ارزشها از ادراك
واقعيتها متمایزاست ،یعني ذهن انسان وقتي ارزش را درك
ميكند گویي به چيزي عالوه بر ادراك واقعيتها آگاهي
یافته ،كه بر اساس احساسات ،شناختها ،نيازها ،عالئق،
عقاید و حتي فرهنگهاي اجتماعي شكل گرفته و سپس به
آن واقعيت نسبت داده شدهاست .ارزشها ،ضوابط و آثار
خاصي دارند كه به ميزان طرح آنها در بخشهاي مختلف
معرفت بشر و آنچه با آنها سروكار دارد ،ممكن است مختلف
باشند.
«افالطون ارزشها را به سه دسته تقسيم كردهاست:
ارزشهاي ابزاري ،غایي و ميانجي .ارزشهاي ابزاري به
ارزشهایي گفته ميشود كه خودشان هدف آدمي نيستند،
بلكه وسيلهاي براي حصول بر اهداف محسوب ميشوند.
ارزشهاي غایي ارزشهایي هستند كه خودشان هدف آدمي
هستند و رفتار انسان براي نيل به خود آنها صورت ميگيرد
و ارزشهاي ميانجي ،ارزشهایي هستند كه گاهي هدف و
گاهي ابزاري ميشوند.
پري و تایلور هم ارزشها را به حوزههاي اخالقي،
هنري ،مذهبي ،اقتصادي ،سياسي ،حقوقي و سنتي تقسيم
ميكنند .و یا شلر كه به سلسلهمراتب در انواع ارزشها قائل
است .دیویي نيز با تمایز بين ارزشهاي ابزاري و غایي
مخالف است و بر مفهوم ارزش یا خير كلي تأكيد ميكند.
به هرحال ،طبق تعریف اگر بپذیریم كه ارزش ،بار
معنایي خاصي دارد و ذهن آدمي در صورت بودن یا شناختن
یك چيز به آن ارزش ميدهد ،در اینصورت اولين سؤاالتي
كه مطرح ميشود ،این است كه آیا این بار معنایي خاص ،با
صرف نظر از ذهن ،در خارج هم وجود دارد یا خير؟ بهعبارت
دیگر ،ارزشها تنها مخلوق ذهن هستند یا در خارج از ذهن
هم محققاند؟ و ارزش ،اختراع ذهن است یا اكتشاف آن؟ اگر
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اختراع ذهن است بر چه اساس و در چه شرایطي؟ آیا ذهن،
بدون هيچ نمونه و زمينهاي توانایي اختراع چيزي را دارد؟ آیا
ميشود كه روان آدمي به چيزي كه وجود ندارد تمایل و
كشش داشتهباشد؟ و اگر اكتشاف ذهن است كيفيت این
اكتشاف چيست؟ این سؤالها از جمله مسائلي هستند كه
بدون یك بررسي دقيق در حوزه ارزششناسي و بهویژه طي
مسيري از جاده معرفتشناسي بدون پاسخ بوده و بيانگر
رابطه متقابل ارزششناسي نيز هستند و شاید هم به همين
دليل ارزششناسي بهعنوان شاخهاي از فلسفه محسوب
ميشود»(جمشيدي.)318 :9308 ،
وجود ارزشها
از جمله مسائلي كه پيرامون ارزشها ميتوان طرح كرد،
موضوع وجوديبودن ارزشها یا عدمي بودن آنها است .آیا
ارزشها وجود دارند؟ یعني آیا همان كه یك زیستشناس یا
گياهشناس به بررسي یك موجود عيني ميپردازد تا به نتایج
مشخصي برسد ،یك ارزششناس هم در بررسيهاي خودش
با یك چنين چيز عيني و ملموسي سروكار دارد؟ یا وجود،
براي ارزشها ،یا دستكم برخي از آنها ،بدین معني نيست؟
شاید جواب این پرسش این باشد كه علياالصول خيلي از
ارزشها همچون بسياري از موجودات نامحسوس ،عيني و
ملموس نيستند .بلكه آرماني و ایدهآل به شمار ميآیند.
«صلح جهاني یك ارزش است و همه انسانها در همه
اعصار در تمنا و طلب آن بودهاند .ولي همواره در «عدم»
بهسر بردهاست .حال باید دانست آیا این فقدان و نبود
ملموس صلح جهاني سبب بيارزشي آن است؟ یا اینكه صلح
جهاني ،در هر وضعيتي ،همواره از سوي انسانها ارزشمند و
مورد عنایت بودهاست و اگر زماني شرایط مساعد و امكانات
موافق اجازه دهد ،از عدم به وجود خواهد رسيد؟
از سوي دیگر ،آیا احتمال دارد كه انسانها به چيزي كه
وجود ندارد ،مِهر بورزند و نيازمند آن باشند؟ بهقول رالف
بارتون پري اگر چنين چيزي نيست باید اسباب وجودي
برایش فراهم كرد و اگر هست پس باید در ارزششناسي به
تعریف و بررسي آن پرداختهشود»(جمشيدي.)311 :9308 ،
اقسام ارزشها
از آنجا كه ارزشها از بدو تولد براي انسان ،چه از لحاظ
زیستي و چه از لحاظ اخالقي و دیني و اجتماعي حائز اهميت
بوده و هستند ،لذا دانشمندان ارزشها را به اقسام متعددي
تقسيم كردهاند .بر این اساس ،شریعتمداري ارزشها را به

سال اول ،شماره اول ،بهار 0315

ارزشهاي ذاتي و عرضي و ارزشهاي نسبي و مطلق
تقسيم كردهاست.
ارزشهاي ذاتي و عرضي
«امري ممكن است خودبهخود ارزش داشتهباشد و بدون
توجه به ارتباط آن با امور دیگر باارزش تلقي شود .در
اینصورت گفته ميشود این امر ارزش ذاتي دارد .بهعنوان
مثال ،براي بعضي از مردم علم ،اخالق ،دین و هنر خودبهخود
ارزش دارند .در مقابل ،ارزشهاي ذاتي پارهاي از چيزها
وسيلهاي براي نيل به امور باارزش هستند و از این جهت
باارزش تلقي ميشوند .مثالً پول ممكن است وسيلهاي براي
كسب علم و هنر باشد و از این لحاظ باارزش تلقي شود .در
این صورت گفته ميشود پول ارزش عرضي دارد .بهعبارت
دیگر ،پول خودبهخود باارزش نيست ولي از این جهت كه
وسيله نيل به علم و هنر است ،ارزشمند ميشود .در این
طبقهبندي نيز اختالف نظر زیاد است .تعيين اموري كه ارزش
ذاتي دارند براي افراد یا اجتماعات و گروهها كار آساني
نيست .بهعنوان مثال ،علم ،هنر و اخالق ممكن است
وسيلهاي براي ارضاي كنجكاوي ،تلطيف ذوق ،تحریك خيال
و بهبود روابط انساني باشند و هر یك از آنها ميتوانند
وسيلهاي براي نيل به چيز دیگر تلقي شوند .از طرف دیگر،
براي دستهاي ،ثروت ارزش ذاتي دارد .درصورتيكه دستهاي
دیگر ثروت را وسيله آسایش و راحتي یا ترقي مملكت
ميدانند .بنابراین ،ممكن است امري از نظر دستهاي ارزش
ذاتي و براي دستهاي دیگر ،ارزش عرضي دارد.
بهطوركلي موقعيت در تعيين وضع ارزشها تأثير فراوان
دارد .در یك موقعيت پول ممكن است خودبهخود باارزش
تلقي شود .بهعنوان مثال ،براي پدري كه فرزندانش در حال
رشد هستند و ظرف چند سال آماده ادامه تحصيل در خارج از
كشور خواهندشد در وضع كنوني ،پول و جمعآوري آن ارزش
ذاتي دارد .اما زمانيكه بچهها به سن تحصيل رسيدند همان
پول وسيلهاي براي ادامه تحصيل آنها تلقي ميشود .ادامه
تحصيل در یك زمان خودبهخود ارزش دارد ،درصورتيكه در
زمان دیگر وسيله انجام خدمت خواهدشد .انجام خدمت نيز
در یك مرحله خودبهخود باارزش است و در مرحله دیگر
وسيله پيشرفت و توسعه جامعه خواهد بود .پيشرفت و توسعه
جامعه نيز ممكن است خودبهخود مورد توجه باشد یا وسيلهاي
براي رفاه حال افراد تلقي شود .روي این زمينه نباید تأثير
موقعيت را در تعيين وضع ارزشها از نظر دور داشت
(شریعتمداري.)958 :9313 ،
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ارزشهاي نسبي و مطلق
امور مختلف از این جهت كه در شرایط خاص ارزش
داشتهباشند یا در هر وضعي باارزش تلقي شوند به دو دسته
تقسيم ميشوند .به آنچه ارزش آن وابسته به شرایط و
موقعيت خاص باشد یا به اصطالح بهطور نسبي به این
شرایط ارزش داشته باشد؛ ارزش نسبي گفته ميشود .در
مقابل ،آنچه در شرایط متفاوت و موقعيتهاي گوناگون ارزش
دارند ،ارزش مطلق ناميده ميشود .در این زمينه «پندارگرایان
معتقدند كه ارزشها در ذات خود ابدي ،مطلق و تغييرناپذیر
هستند .آنها ابراز ميدارند كه آنچه تغيير ميكند و در جایي
خوب و در جایي بد دانسته ميشود ،ارزشها نيستند بلكه
ارزشگذاريها هستند و این منحصر به حوزه ارزشها هم
نيست»(ابراهيمزاده.)18-19 :9318 ،
بهطورمثال ،پول ،حكومت و نظام اقتصادي ،در شرایط
خاص و بسته به زمينه اجتماعي ،باارزش تلقي ميشوند اما
انسان ،صلح و عدالت اجتماعي در هر وضع و موقعيت واجد
ارزش است ارزش مطلق دارد .در اینباره نيز ميان دانشمندان
اختالف است .برخي وجود ارزشهاي مطلق را انكار ميكنند.
به نظر آنها اموري مانند صلح ،دموكراسي و عدالت اجتماعي
نيز در شرایط خاص باارزش تلقي ميشوند .اگر گروهي یا
دستهاي قيام كنند وحيات اجتماع را مورد تهدید قرار دهند و
به خرابكاري و قتل و غارت بپردازند ،آیا حفظ صلح در مقابل
آنها باارزش تلقي ميشود؟ پارهاي از فيلسوفان در این باره
ميزانهایي را مطرح ميسازند .به نظر آنها آنچه با طبيعت
انسان سروكار دارد و موجبات پيشرفت حيات فردي و جمعي
را فراهم ميسازد ارزش مطلق دارد .بهعنوان مثال صلح،
عدالت و دموكراسي این خصوصيت را دارند.
از طرف دیگر ،در موقعيتهاي مختلف به اموري
برميخوریم كه در تأمين احتياجات و حل مشكالت مؤثر
بودهاند .بهعبارت دیگر ،اموري در طول زندگي و در تجربيات
فردي و جمعي پيوسته عامل اساسي در حل مشكالت
بودهاند .اینگونه امور نيز ارزش مطلق دارند .در این مورد نيز
تأثير موقعيت را نباید از نظر دور داشت .عالوه براین ،در
عمل ،اموري مثل صلح ،عدالت و دموكراسي تحت شرایط
خاص قرار ميگيرند .نكته مهم در این است كه بحث درباره
ارزشها با آنچه در عمل جریان دارد كامالً فرق دارد .در مقام
بحث ممكن است اموري مانند صلح ،عدالت اجتماعي،
حاكميت ملي و دموكراسي ارزش مطلق داشتهباشند ولي در
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عمل ،تحتتأثير شرایط خاص قرار گرفته و مورد تفسيرهاي
گوناگون واقع ميشوند.
همانطوركه در باال گفته شد سازگاري ارزشها با حيات
انسان ،اهميت ارزشهاي تاریخي و بعضي چيزهایي را كه در
طول تاریخ یا موقعيتهاي مختلف مفيد بودهاند ،نباید از نظر
دور داشت .اگر ارزشها را كامالً نسبي تلقي كنيم پایهاي
براي اظهارنظر و اصلي براي هدایت اعمال در اختيار
نخواهيم داشت.
از طرف دیگر نباید در مطلقبودن ارزش پارهاي از امور
مبالغه كرد و تأثير موقعيت را در آنها انكار نمود
(شریعتمداري.)951-958 :9313 ،

مفهوم ارزش از ديدگاه شهيد مطهري
(ه)
شهيد مطهري معتقد است «:هر كار اختياري انسان در
جهت یك هدف است .انسان براي هدفي كه دنبال ميكند
اهميت و ارج قائل است؛ حال ميخواهد مادي باشد یا
معنوي ،یعني آن هدف جاذبهاي براي طبيعت انسان دارد.
درغير این صورت ،و اال محال است كه چيزي براي انسان
جاذبه نداشتهباشد و انسان دنبال آن برود و تالش كند كه به
آن برسد .محال است كه از انسان عبث مطلق و لغو و بيهوده
مطلق سر بزند .هر كاري كه ما عبث ميناميم از نظر مبدأ
فكري و عقالني عبث است ولي از نظر مبدأ دیگري كه فعل
از آن ناحيه صادر ميشود عبث نيست و بهواسطه آن مثالً
قوه خيال كه محرك است؛ به هدفي ميرسد .قوه خيال به
هدف خود ميرسد ولي قوه عاقله به هدفي نميرسد»
(مطهري .)31-30 :9311 ،در خصوص ارزش مسائل مادي
بحثي نداریم چون انسان بالذات به حيات خود عالقهمند
است .پس ،آنچه مادي و انسان به آن نياز داشتهباشد ارزش
مادي دارد و اما آنچه باید روي آن بحث كرد مسائل معنوي
است« .امور معنوي بازده مادي ندارد و مشت پركن نيست.
مانند خيررساندن به دیگران كه منفعت مادي براي انسان
ندارد و در مفهوم كلي ،خدمت به جامعه و نسل آینده است.
انسان در یك مؤسسه فرهنگي تالش فوقالعاده و پرنشاطي
ميكند به حساب اینكه به نسل آینده این مردم خدمت
ميكند ،ولي به حال خودِ شخص خودش فایدهاي ندارد بلكه
ضرر دارد زیرا وقت و كارش را ميگيرد و نميتواند براي خود
درآمد بيشتري كسب كند .اینها چگونه بررسي ميشوند؟
وي اعتقاد دارد كه ارزشهاي معنوي با ایمان به خدا ارتباط
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تنگاتنگ دارد« :مسئله معنویات در زندگي بشر مسئله مهمي
است و این سؤال مطرح است كه آیا ایمان به امور معنوي
منحصراً به ایمان به خدا دارد؟ یعني ایمان به خدا سر سلسله
ایمان به معنویات است؟ و یا اینكه مانعي نيست كه ایمان به
خدا در كار نباشد و در عين حال ارزشهاي معنوي بر زندگي
بشر حكمفرما باشد؟
یك جمله در كتاب اصالت بشر سارتر از داستایوسكي
نویسنده معروف روسي وجود دارد كه ميگوید«:اگر
واجبالوجود نباشد همه چيز مجاز است» یعني اینكه كارها را
به خوب و بد تقسيم ميكنيم و ميگویيم فالن كار را باید
كرد و فالن كار را نباید كرد(البته روي جنبههاي معنوي)
مثالً اینكه باید راست گفت و نباید دروغ گفت یا نباید به
جامعه خيانت كرد و باید خدمت كرد ،تابع اعتقاد ما به خدا و
واجبالوجود است .اگر واجبالوجود در عالم نباشد همه چيز
مجاز است ،یعني همه چيز مباح است و دیگر باید و نباید
بهكلي از ميان ميرود .آیا این جور است یا نه؟»(مطهري،
« .)38 :9311انسان هر چه هست وجداني ساختهشده دارد
كه بهموجب آن از كارهاي خوب لذت ميبرد و از كارهاي بد
تنفّر دارد و كار خوب را نه بهدليل منفعت مادي بلكه براي
آنكه از كار خوب لذت ميبرد انجام ميدهد .بنابراین ،لذات
انسان منحصر و محدود به لذات مادي نيست ،بلكه انسان
لذات معنوي هم دارد .انسان از علم لذت ميبرد باآنكه مشت
پر كن نيست .یا مطالعه تاریخ و اطالع از اوضاع گذشته عالم
و یا جغرافيا و مطالعه درباره دریاها و اعماق آنها براي او
لذتبخش است درصورتي كه صددرصد ميداند اطالعات او
در این موارد استفادهاي ندارد ولي از این آگاهي لذت ميبرد.
باألخره انسان طوري آفریده شدهاست كه از آگاهي و
اخالقيات ،لذت ميبرد ،بدون اینكه هيچ منفعت مادي كسب
كند .چون انسان كار را براي لذت انجام ميدهد .ولي با لذت
مادي یا لذت معنوي(».مطهري.)18 :9311،
در خصوص اینكه چرا اشياء یا امور معنوي براي انسانها
ارزشمند هستند  ،باید گفت كه در سایه این ارزشها اهدافي
نهفته است كه این اهداف باعث ارزشمندي آنها ميشود .در
اسالم بارها ،مردم به انجام امور خير و اخالقي فراخوانده
شدهاند .مثالً كمك به افراد سالمند ارزشمند است .ما به
حكيمانه بودن خلقت اعتقاد داریم و ریشههايمان به
ارزشهاي معنوي ما بر ميگردد ،شهيد مطهري معتقداست:
«انسان بالفطره از كار خوب لذت و از كار بد رنج ميبرد .اگر
پاي خدا و خلقت و هدفداشتن خلقت در ميان نباشد ،كار ما
از پوچي خارج نميشود .از آنجا كه این وجدان اخالقي هست

سال اول ،شماره اول ،بهار 0315

(و ما معتقدیم كه واقعاً وجود دارد) ،من خود ميفهمم كه آن
را خدا براي این قرار دادهاست كه من كار با هدفي را انجام
دهم و در متن خلقت ،من و آن یتيم و آن پيرزن عضو یك
پيكر هستيم و واقعاً جزء یك نقشه و طرح هستيم و از یك
مشيت اَزَلي پيروي ميكنيم و بهدنبال یك حكمت ميرویم و
هدف خلقت وخالق ،خلقت را تأمين ميكنيم .در اینصورت
این امر معنوي پوچ نيست بلكه حقيقتي واقعي است.
بنابراین ،هر مكتبي و هر سيستم فكري اجتماعي،
نيازمند یك سلسله ایدههاي معنوي است و لهذا ميگویيم
ایدئولوژي نيازمند ارزشهاي مافوق مادي است و ارزشها
باید قوي و نيرومند باشند ،بهطوريكه نوعي تقدس
داشتهباشند و نشانه تقدس یك چيز آن است كه انسان آن را
شایسته این بداند كه زندگي فردي و خودش را فداي آن كند.
پس هر مكتبي به چنين هدفها و ارزشهاي معنوي نيازدارد
و به صرف شركت در منافع و بر اساس آن نميتوان یك
مكتب انساني جامع بهوجود آورد ،آنچنان كه ماركسيسم بر
این اساس است .وي ميگوید« :یك مكتب به ارزشهاي
معنوي نيازمند است و بدون اعتقاد به حكيمانهبودن خلقت
نميتوان به چنين ارزشهایي ایمان پيدا كرد و چنين
آرمانهایي الزمه هر حركت است و مكتب باید آنها را
بهوجود آورد .بدین معني كه براي هر فرد ،زندگي فردي و
شخصي منتهاي آرزو نباشد ،بلكه كارهاي بزرگ منتهاي آرزو
باشد»(مطهري.)11 :9311 ،

ريشه ارزشها از ديدگاه شهيد مطهري
(ه)
اصوالً دیدگاه انسانها براي تعيين ارزشِ ارزشها به
نيازهاي مادي ومعنوي آنها بستگي دارد .پيروان مرامها،
ایدئولوژيها و مكاتب در خصوص ارزشها نظرات گوناگوني
ارائه نمودهاند .برخي به نسبيبودن ارزشها و برخي به
مطلقبودن آنها اعتقاد دارند؛ برخي دیگر ارزشها را به
مادي و معنوي تقسيم كردهاند.
مذهب ،ریشه ارزشهاي انساني است .اما برخي از
دانشمندان غربي ،هرچند كه در درون خود به عقيده خود
شك دارند ،آن را نفي ميكنند و در ظاهر اعتقادي به
ارزشهاي مذهبي ندارند و ميگویند كه انسان اگر كار
اخالقي انجام ميدهد از ترس آخرت و یا دیگر مسائل
پيشپاافتاده است .اما بهعقيده شهيد مطهري« :محور و پایه
اخالق اسالمي و یا الاقل یك پایه اخالق اسالمي ،به ما
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نشان ميدهد كه این اخالق بر پایه منطق قرار گرفته و
ميتواند تمام آنچه را كه امروز ارزش اخالقي ميگویند -ودر
فلسفههاي امروز زیر پاي این ارزشهاي اخالقي بهكلي خالي
شدهاست -توجيه نماید»(مطهري.)901 :9388 ،
وي ميگوید« :ارزش از كجا پيدا ميشود و چرا یك چيز
ارزش دارد؟ اگر ارزش به هر نوعي مفيد باشد و منظوري را
تأمين كند و كمالي براي یك درجه از درجات وجود انسان و
یك قوّه از قوّههاي انسان باشد .و از طرف دیگر رایگان
نباشد یعني به سادگي در دسترس او نباشد و قابل انحصار نيز
باشد ،ميتوان به آن ارزش گفت .هوا ارزش ندارد ،چرا ؟ زیرا
اوالً رایگان است ،یعني به اندازهاي كه همه از آن استفاده
كنند وجود دارد ،ثانياً قابل مالكيت و انحصار نيست .ولي در
مورد زمين چنين نيست .عدهاي زمينها را بهخود اختصاص
ميدهند و دیگران را محروم ميكنند و بدینترتيب ارزش
بهوجود ميآید .امور معنوي هم به همين دليل ارزش پيدا
ميكند و فرض این است كه به همان دليلي كه انسان
بالفطره بهسوي امور مادي كشش دارد-كه دليل آن جز
خلقت چيز دیگري نيست -به امور معنوي هم كشش دارد.
دليلي مطرح ميشود كه ارزشهاي معنوي از مختصات
انسان است و ارزشهاي مادي از مختصات انسان نيست.
انسانيت هر انساني به ارزشهاي معنوي نيرومند بستگي
دارد .هرقدر كه او به ارزشهاي معنوي پایبندتر باشد،
انسانيتاش كاملتر ميشود»(مطهري.)950 :9388 ،
شهيد مطهري در ادامه ميگوید« :قدماي ما كه این
مسائل را به این شكل طراحي ميكردند ،روي یك سلسله
مباني طرح ميكردند كه قهراً به بنبستي هم برخورد
نميكرد .ولي امروز ،فرنگيها این مسئله را بهشكل دیگري
طرح كردهاند و به همين دليل دچار بنبست شدهاند .هم
خودشان به بنبست رسيدهاند و هم بشریت را دچار بنبست
كردهاند .گفتهاند یك چيزهایي براي انسان نافع است و یك
چيزهایي براي انسان نافع نيست ولي انسان براي آنها
ارزش قائل است .دسته اول ،امور مادي است و دسته دوم با
وجودي كه مثل دسته اول نافع نيست ولي انسان براي آنها
ارزش قائل است .ميگویيم چرا؟ چطوري چيزي كه با
واقعيت وجود انسان ارتباط ندارد و كمالافزا به انسان نيست
و انسان ذاتاً جویاي آن نيست براي انسان ارزش دارد؟ریشه
ارزشها را چگونه ارائه ميدهيم؟ من به دنبال آنچه نافع
است ،ميروم .ولي براي چيزي كه اساساً براي خير من ،براي
سعادت من ،براي كمال من هيچ نفعي ندارد ،ارزش قائل
باشم؟ و بعد هم براي من كمال انساني شمرده شود و

01

دیگران بيایند آن را تحسين كنند؟ یك امور فرضي و خيالي
و قراردادي.
علت این است كه اینها نميخواستند ميان ماده و معنا
تفكيك كنند .یعني نخواستند در مقابل ماده به معنایي قائل
شوند و نخواستند براي واقعيت انسان یك معنویتي قائل
شوند و بگویند آدمي شكم دارد ،یك ماوراء شكم هم دارد؛
براي آنچه كه شكمش نياز دارد ارزش قائل است ،براي آنچه
هم كه ماوراي شكمش نياز دارد ارزش قائل است .آنها
نميخواستند ماوراء این قوه مادي به قوه دیگري قائل شوند.
دیدهاند ظاهراً براي انسان جز این بنيه مادي چيز دیگري
نيست .آنچه را كه بنيه مادياش مفيد است بهحساب
آوردهاند ،ولي چيزي كه براي بنيه مادياش نيست خواستنش
ضد منطق است و آنگاه اسمگذاري كردهاند كه انسان براي
این دسته امور ارزش قائل است .حال ریشه این ارزش
چيست؟ جواب ندارد»(مطهري.)951 :9388 ،
شهيد مطهري همچنين ميفرمایند« :بعضي آمدهاند
گفتهاند ما به كار خودمان ارزش ميدهيم؛ ما خود ،ارزش را
ميآفرینيم .مگر ارزش آفریدني و قراردادي است؟ چيزي كه
ما ميتوانيم بيافرینيم قراردادها و اعتبارهاست .مگر این یك
امر قراردادي است كه ما بيجهت براي چيزي ارزش
بيافرینيم؟ ارزش و منفعت هر دو از یك مقولهاند ،یعني از
یك جهت یك جورهستند .هر دو با واقعيت انسان ارتباط
دارند .یعني انسان بهدنبال خير و كمال خود ميرود و چارهاي
جز این ندارد .منتها انسان تنها این بنيه مادي نيست ،خير
مادي براي او نوعي ارزش دارد خير معنوي نوعي دیگر .ما به
جاي اینكه بگویيم منفعت(سود) و ارزش ،ميگویيم ماده و
معنا یا ارزش مادي و ارزش معنوي و حرف منطقي همين
است و اینكه دنياي امروز را دنياي تزلزل ارزشها ناميدهاند
براي این است كه هم ميخواهند ریشه ارزشها را بزنند و
هم ميخواهند ارزش را به بشر بدهند و این تناقض است.
ریشه ارزشها را با آن نوع انسانشناسي كه دارند ،ميارزند.
وقتي با یك نظریه ماتریاليستي به انسان نگاه ميكنند و
انسان را صرفاً همين بنيه مادي ميدانند ،اخالق و ارزشهاي
معنوي و اصالت بشر و انسانيت ،همه بيمعني است .وقتي
انسان حداكثر این است كه ماده پيچيدهتري از مادههاي
دیگر است دیگر شرافت یعني چه؟
آپولو كه ميگویند پنج ميليون جزء و قطعه دارد كه اینها
را به هم پيوند كردهاند؛ با یك كُرسيچه كه چهار تكه بيشتر
نيست قابل مقایسه نيست ولي آیا براي آپولو حيثيت و
شرافت قائليد آنطور كه براي یك انسان ارزش و حيثيت قائل
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هستيد؟ نه ،هيچ فرقي با مادههاي دیگر نميكند .فقط
پيچيدهتر است .اگر ما انسان را یك ماشين عظيم بدانيم،
چنانچه این ماشين به اندازه دنيا هم باشد باز ارزش ندارد .این
است كه ریشه آنچه را كه خودشان «ارزشها» ناميدهاند(یا
آن چيزي كه ما نامش را معنویت گذاشتهایم)زدهاند .ما ماده و
معنا را تفكيك نميكنيم و نميگویيم كه كسي بيمنطق
چيزي را ميخواهد ،بلكه ميگویيم خواستن هر دو یك نوع
منطق دارد .محال است كه انسان بيمنطق دنبال چيزي
برود»(مطهري.)958-951 :9388 ،
انسان براي اینكه ارزش چيزي را تعيين كند باید در وهله
اول بداند كه آیا این شيء یا موجود واقعاً وجود خارجي دارد یا
خير ،و اگر وجود دارد و اعتبار آن براي عالم واقع به ثبت
رسيدهاست آیا ارزش آن را زمان و مكان تعيين ميكند یا
آنكه خود آن شيء و در تمامي جوامع داراي ارزش است.
با توجه به این مطلب شهيد مطهري در كتاب اصول
فلسفه و روش رئاليسم جلد یك ميفرمایند« :ارزش معلومات
را از دو جنبه ميتوان مورد توجه قرارداد :جنبه نظري و جنبه
عملي .بيان ارزش معلومات از جنبه نظري ،یعني تحقق
اینكه آیا مدركات و معلومات ما عين واقع و نفساالمر است
كه در ذهن ما پيدایش یافته یا غير آن؟».
توجه فالسفه در مبحث «ارزش معلومات» به این قسم
از ارزش است و این قسم از ارزش است كه قاطبه
دانشمندان جدید از دكارت به بعد ،از محسوسات نفي كردهاند
و گفتهاند حس ،وسيله كشف حقيقت نيست.
و اما «ارزش عملي» درگرو پذیرش این است كه هر چند
معلومات ما حقيقت را كشف نميكنند اما در عمل ما را
هدایت مينماید .یعني اینقدر ميدانيم كه بين ادراكات ما و
اشياي خارجي رابطهاي مستقيم هست .مثالً در خارج كيفيت
مخصوصي است كه در ما صورت رنگ را ایجاد ميكند و
كيفيت دیگر مخصوصي است كه در ذهن ما ایجاد صوت
ميكند ،پس بهواسطه همين معلومات ميتوان با خارج ارتباط
برقراركرد و در عمل استفاده نمود و بهعبارت دیگر معلومات
ما اگر ما را به ماهيت اشياي خارجي واقف نميكنند اجماالً به
وجود آنها واقف ميكنند(مطهري ،9381 ،ج.)913 :9
شهيد مطهري ،مجموع نظرات دانشمندان را درباره
ارزش نظري معلومات چنين بيان ميكند« :سوفسطائيان
قدیم گفتهاند :تمام ادراكات بشر بيحقيقت و جهان معلومات
هيچدرهيچ است .شكّاكان قدیم ميگویند« :نميدانيم كه
ادراكات عين حقيقت است یا خير زیرا تمام ادراكات بشر حتي
بدیهيات اوليه و فلسفه و علوم ریاضي بستگي دارد به طرز

سال اول ،شماره اول ،بهار 0315

ساختمان دستگاه ادراكي بشر و ساختمان دستگاه ادراكي
اشخاص متفاوت است» .ارسطو و پيروانش و حكماي دوره
اسالمي هم گفته اند« :محسوسات و معقوالت اوليه و آنچه با
رعایت اصول منطقي كسب شود ،حقيقت است ».دكارت و
الیپ نيتس و عده دیگر از فالسفه اروپا ميگویند:
«فطریات عقل و معقوالتي كه با رعایت اصول منطقي كسب
شود ،عين حقيقت است و اما محسوسات نميدانيم حقيقت
است یا خير زیرا حواس ،وسيله ارتباط عملي با خارج است نه
وسيله كشف حقيقت ».كانت آلماني و پيروانش گفتهاند:
«معلومات ریاضي كه صرفاً مخلوق ذهن ماست حقيقت است
و اما معلومات مربوط به جهان خارج نميدانيم حقيقت است
یا خير» .جان الك انگليسي معتقداست« :وجدانيات و آنچه
با تعقل صحيح بهدست آید حقيقت است .اما محسوسات
نميدانيم حقيقت است یا خير ».هانري برگسون ميگوید:
«حس و عقل هر دو فقط ارزش عملي دارند و وسيله ارتباط
عملي با خارج هستند ،وسيله كشف حقيقت تنها شهود باطن
است(مطهري ،9381،ج.)910-915 :9

ارزش ادراکات اعتباري وحقيقي از
ديدگاه شهيد مطهري(ه)
شهيد مطهري در مورد ارزش ادراكات حقيقي و اعتباري
ميگوید« :ادراكات اعتباري در مقابل ادراكات حقيقي است...
ادراكات حقيقي را ميتوان در براهين فلسفي یا علمي ،طبيعي
یا ریاضي ،جا داد و نتيجه علمي یا فلسفي گرفت و همچنين
ميتوان از یك برهان فلسفي یا علمي یك ادراك حقيقي
تحصيل نمود ولي در مورد اعتباریات نميتوان چنين
استفادهاي كرد و بهعبارت دیگر ادراكات حقيقي ارزش
منطقي دارد ولي ادراكات اعتباري چنين نيستند .ادراكات
حقيقي تابع احتياجات طبيعي موجود زنده و عوامل مخصوص
محيط زندگاني وي نيست و با تغيير احتياجات طبيعي و
عوامل محيط تغيير نميكند .اما ادراكات اعتباري تابع
احتياجات حياتي و عوامل مخصوص محيط است و تابع تغيير
آنها است .ادراكات حقيقي قابل تطور و نشو و ارتقا نيست و
اما ادراكات اعتباري یك سير تكاملي و نشو و ارتقا را طي
ميكند .ادراكات حقيقي ،مطلق ودائم و ضروري است ولي
ادراكات اعتباري نسبي و موقت و غيرضروري است»
(مطهري ،9381،ج.)911-913 :8
مسئله مهم دیگري كه باید به آن توجه داشت ،این است
كه واقعاً ما چند نوع ادراك داریم و آیا ادراكات ما نسبي است
یا ثابت و حقيقي .شهيد مطهري ميگوید« :تميز و تفكيك
ادراكات حقيقي از ادراكات اعتباري بسيار الزم و ضروري و
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عدم تفكيك آنها از یكدیگر بسيار مضر و خطرناك است و
همين عدم تفكيك است كه بسياري از دانشمندان را از پا
درآوردهاست .برخي ،اعتباریات را به حقایق قياس كرده و با
روشهاي عقالني مخصوص حقایق در اعتباریات سير
كردهاند و بعضي به عكس ،نتيجه مطالعات خود را در مورد
اعتباریات درباره حقایق تعميم دادهاند و حقایق را مانند
اعتباریات مفاهيمي نسبي و متغير و تابع احتياجات طبيعي
پنداشتهاند»(مطهري ،9381 ،ج.)911 :8

تأثير ارزش در تربيت از ديدگاه شهيد
مطهري(ه)
در خصوص ارزشها و آثار تربيتي آن ،ما ميدانيم كه
پژوهشهاي زیادي انجام شدهاست و اصالً یكي از اهداف
این نوشته نيز همين موضوع است .انسانها در ساختن محيط
طبيعي خود كمتر دخيل هستند ولي در خصوص تربيت
اجتماعي ميتوانند مستقيماً دخيل باشند و دستهاي از مسائل
را اخالقي و دستهاي دیگر را غير اخالقي نشاندهند و یا
امري را انساني و امر دیگر را غيرانساني جلوه دهند .لذا
دولتها و مكاتب مختلف نسلهاي آینده خود را بر مبناي
ارزشها و اهداف ازپيشتعيينشده خود تربيت ميكنند تا به
مقاصد خود برسند«.بعضي از فالسفه و روانشناسان جدید
پيدایش اصول و مبادي عقلي یعني همان تصدیقات را كه در
اصطالح منطق تعقلي«بدیهيات اوليه تصدیقه» خوانده
ميشود معلول عوامل حياتي یا اجتماعي دانستهاند.
نظریه این دانشمندان با منطق تعقلي در این جهت كه
این اصول عقالني مولود تجربه نيست موافق است و نظریه
منطق تجربي را رد ميكند ولي از لحاظ ثابت و
یكنواختبودن و تغييرنكردن این اصول ،با منطق تعقلي
مخالف است زیرا مطابق این نظریه ،پيدایش این اصول
همواره متناسب و مرتبط با محيط طبيعي یا اجتماعي انسان
است و با تغيير محيط طبيعي یا اجتماعي قهراً تغيير و تبدیل
ميكند .ولي مطابق نظریه تعقليون عقل و اصول عقالني تابع
وضع و محيط نيست و با تغيير محيط تغيير نميكند ...این
مطالعات ،این دانشمندان را به این نتيجه رساندهاست كه
اصول عقالني اوالً در نزد همه مردم یكسان نيست و ثانياً
وضع ثابت و یكنواختي ندارد .بلكه با احتياجات و مقتضيات
زندگي آنها مرتبط است و با تغيير آن احتياجات تغيير
ميكند .مطابق این نظریه ،تمام اصول و مبادي عقلي،
احكامي وضعي هستند كه ذهن براي سازگارساختن انسان با
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محيط زندگياش آن اصول را وضع كرده و با تغيير محيط و
پيدایش احتياجات جدید ،ذهن ناچار این اصول را ترك و
اصول دیگري را كه متناسب با آن احتياجات باشد وضع
خواهدنمود»(مطهري ،9381،ج.)915 :8
این نظریه ،بر مبناي دو اصل كوشش براي حيات و اصل
انطباق با محيط استوار است .یعني «هر كوشش و فعاليتي كه
از موجود زنده سرميزند منظور و مقصودي در آن نهفتهاست
و آن منظور یا جلب منفعتي از منافع و یا دفع ضرر و خطري
از مضار و خطرات حيات است .بنابراین ،محور تمام
فعاليتهاي موجود زنده ادامه حيات یا تكميل آن است .این
اصل ،یعني «اصل كوشش براي ادامه حيات یا تكميل آن»،
گاهي به نام «اصل كوشش بقاء» خوانده ميشود ...اصل
انطباق با محيط ميگوید موجود زنده در كوششي كه براي
حيات ميكند ناچار است خود را طوري مجهز بسازد كه بتواند
در محيطي كه هست به حيات خود ادامه دهد و تردیدي
نيست كه عوامل طبيعي و شرایط ادامه حيات هميشه و همه
جا یكسان نيست بلكه مختلف و متفاوت است .این اختالف و
تفاوت شرایط ادامه حيات قهراً موجب اختالف و تفاوت
احتياجات حياتي موجود زنده ميشود .یعني ادامه حيات در هر
محيطي مستلزم مجهزبودن موجود زنده به وسائل و ابزارها
وتجهيزات مخصوصي است كه احتياجات مخصوص آن
محيط را رفع كند»(مطهري ،9381،ج.)910 :8
شهيد مطهري در ادامه ميگوید« :این تغييرات وجودي
گاهي خودبهخود و پنهان از شعور موجود زنده وقوع پيدا
ميكند و گاهي آشكار ،یعني گاهي موجود زنده از روي علم و
شعور و اراده این تغييرات را ایجاد ميكند و گاهي بدون آنكه
خود توجه داشتهباشد این تغييرات و تجهيزات پيدا
ميشود»(مطهري ،9381،ج .)911 :8طبق این نظریات،
ادراكات اعتباري كه همان بحث تعيين ارزش و كوشش براي
بهدستآوردن آن است ،مولود «اصل كوشش براي حيات» و
تابع «اصل انطباق با احتياجات» است.
«عدم تميز و تفكيك اعتباریات از حقایق ،از لحاظ
منطقي فوقالعاده خطر ناك و زیانآور است»(مطهري،9381،
ج« .)913 :8در امور اعتباري ،رابطه بين دو طرف قضيه
همواره فرضي و قراردادي است و اعتبار كننده ،این فرض و
اعتبار را براي وصول به هدف و مصلحت و غایتي نموده و
هرگونه كه بهتر او را به هدف و مصلحت منظور وي برساند
اعتبار ميكند .یگانه مقياس عقالني كه در اعتباریات بهكار
برده ميشود لَغْویّت و عدم لغویّت اعتبار است و البته در این
جهت خصوصيت اعتباركننده را باید در نظر گرفت .مثالً اگر
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اعتبار ،اعتبار خيالي و وهمي است مصالح و اهداف آن را باید
در نظر گرفت و اگر اعتبار ،اعتبار عقلي است مصالح و اهداف
آن قوه را باید در نظر داشت و همچنين فرق است بين
اعتبارات قانوني یك نفر بشر و اعتبارات قانوني كه از طریق
«وحي الهي» تعيين ميشود.
ولي در این جهت فرقي نيست كه هر كس و هر چيز و
هر فرد و هر دسته كه چيزي را اعتبار ميكند غایت و هدفي
در اعتبار خود دارد و وصول به آن هدف را مقصد قرار
ميدهد و اگر چيزي را براي مقصد خاصي اعتبار كرد ممكن
نيست كه عين همان قوه اعتباركننده چيز دیگري را اعتبار
كند كه او را از وصول به آن مقصد دور كند .پس یگانه
مقياس سير و سلوك فكري در اعتباریات همانا مقياس
لغویّت و عدم لغویّت است»(مطهري ،9381،ج.)911 :8
براي شناخت«ادراكات اعتباري» باید نظري اجمالي به
وضع احتياجات طبيعي و عمليات بدني موجود زنده(حيوان)
بنمایيم و با نظر دیگر دستگاه اندیشه موجود زنده و باالخص
انسان را مورد بررسي قرار دهيم زیرا چنانكه قبالً اشاره شد
ادراكات اعتباري مولود رابطه احتياجات زندگي و دستگاه
شعور موجود زندهاست ...در ساختمان وجودي انسان و هر
حيوان دو قسمت دیده ميشود :دستگاه طبيعت ،دستگاه
نفسانيات»(مطهري ،9381،ج.)910 :8
در خصوص ارزشها ،باید گفت كه ارزشهاي معنوي و
الهي در اكثر جوامع یكسان تلقي ميگردد و مورد قبول و
پذیرش همه انسانها است .ولي ارزشهاي اعتباري كه مؤثر
در تعليم و تربيت است؛ در هر جامعهاي با توجه به اوضاع و
احوال فرهنگي ،مذهبي و سایر عوامل تعيين ميگردد.
«مطالعات احوال و عقاید و روحيه ملل مختلف ثابت كرده
كه همواره طرز افكار و تمایالت و احساسات هر مردمي
متناسب است با منطقه جغرافيایي زندگاني آنها .مثالً مردمي
كه در مناطق حارّه زندگي ميكنند با مردمي كه در سایر نقاط
زندگي ميكنند همانطوركه از لحاظ شكل و اندام و قيافه
متفاوتاند ،از لحاظ احساسات و تمایالت و اندیشه نيز
متفاوت هستند .بنابراین ،بسيار چيزهاست كه آن مردم به
حسب احتياج محيط و تحتتأثير عامل «تطبيق دهنده»،
«خوب و زیبا» ميپندارند درصورتيكه در نظر مردم سایر
مناطق آن چيزها «زشت و ناپسند» است و روي همين جهت
است كه طرز فكر ملل و جماعات مختلف ،متفاوت است و
هر ملتي یك نوع قضاوت ميكنند .ولي نباید فراموش كرد
كه اختالف طرز فكر ملل و امم در «افكاراعتباري» است نه
در «حقایق»  ....عقل و معقوالت نظري در همه كس و همه
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جا و جميع ظروف و احوال یكسان است .پس ما نميخواهيم
مدعي شویم كه مردم مناطق حارّه طرز فكرشان در ریاضيات
و منطق مثالً با مردم مناطق سرد و یخبندان متفاوت است...
البته در ميان افكار اعتباري نيز یك سلسله افكار هست كه
قابل تغيير و تبدیل نيست»(مطهري ،9381،ج.)985-951 :8
یكي از عوامل مؤثر در تربيت ،مسئله ارزش اخالق و
شناخت معيارهاي اخالقي است .زیرا اخالق یكي از مهمترین
شاخصهاي تربيتي در جامعهاست .برخي اخالق را نسبي و
برخي دیگر آن را مطلق تلقي ميكنند .شهيد مطهري
ميگوید« :مسئلهاي است كه از قدیماالیام ميان دانشمندان و
فالسفه مطرح بوده و اآلن هم مطرح است به نام «نسبيت
اخالق» یعني اخالق جزء امور نسبي است .بدین معني كه
بهطوركلي هيچ خُلقي خوب و بهطور مطلق هيچ خُلقي بد
نيست .یعني هيچ صفتي را نميشود گفت مطلقاً خوب است
در هر جا و هر زمان ،هيچ صفتي را نميشود گفت مطلقاً بد
است .بلكه هر صفت خوبي در یك جا و یك زمان ،در یك
شرایط خاص خوب است و همان صفت در یك اوضاع و
احوال و یك شرایط خاص دیگر بد است .این را «نسبيت
اخالق» ميگویند(مطهري ،9389 ،ج .)905-901 :9وي در
ادامه مطرح مينماید« :نسبيت اخالق دروغ است ،یعني
اینطور نيست كه هر چه نام اخالق روي آن باشد نسبي
است ...اخالق یك تقسيم حقوق روي غرایز انسان است.
حال آیا اخالق كه معنایش تقسيم روي غرایز است ،با
زمانها فرق ميكند؟ یعني آیا سهم چشم انسان ،سهم شكم
انسان ،سهم جاهطلبي انسان تغيير ميكند؟ آیا این
سهمبندي ،این تقسيم كار كه باید در بدن بشود تغييرپذیر
است؟ نه این در تمام زمانها یكي است ،چون انسانها كه
عوض نميشوند .اگر انساني كه در صد سال پيش بودهاست
با انسان امروز از لحاظ نيروها و غرایز فرقي كردهاست،
سهمبنديها هم فرق ميكند .ولي انسان از این لحاظ ثابت
است و در همه زمانها یكي است(مطهري ،9389،ج:9
.)908
برخي از مردم براي كارهاي اخالقي معيار قرار ميدهند.
شهيد مطهري ميگوید« :بعضيها معيار اخالق را این قرار
دادهاند كه هدف از فعل انسان ،غير خودش باشد .در مقابل
فعل اخالقي ،فعل طبيعي است .ميگویند انسان یك فعل
طبيعي دارد و یك فعل اخالقي ،كما اینكه حيوانها همه
فعلهايشان طبيعي است .هر فعلي و هر كاري كه غایت و
هدف آن خود انسان باشد یك فعل طبيعي است و اخالقي
نيست؛ چه اینكه انسان بخواهد با آن كار جلب نفعي براي
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خودش كردهباشد و چه بخواهد دفع زیاني از خودش كرده
باشد و اگر هدف فعل ،غيرشد ،این فعل ميشود اخالقي ،من
كاري بكنم كه هدفم از آن ،رسيدن نفع به یك نفر دیگر یا
دفع زیان از یك نفر دیگر است .این به ظاهر ،بيان خوبي
بهنظر ميرسد ،ولي مورد این اعتراض قرار گرفته كه ممكن
است هدف یك فعل غير باشد و در عين حال اخالقي هم
نباشد؛ طبيعي باشد .مثل افعال مادرانه براي فرزندش ...كه ما
نميتوانيم آن را یك فعل اخالقي در مقابل فعل طبيعي
بشماریم ...این است كه بعضي آمدهاند یك قيد اضافه كرده
وگفتهاند« :فعل اخالقي فعلي است كه هدف از آن ،غير باشد
و در عين حال ناشي از یك خُلق طبيعي هم نباشد ».یعني
یك امر اكتسابي باشد .یعني انسان خودش را چنان ساخته
باشد كه هدف از عمل او ،نفع رساندن به غير باشد .وقتي
انسان بخواهد خود را بسازد ،قهراً دیگر فرقي نميكند كه آن
غير مثالً یكي از بستگان خودش باشد؛ پدر ،مادر یا فرزندش
باشد یا كسي دیگر .این یك معيار است كه براي فعل
اخالقي بيان كردهاند.
كانت گفتهاست« :در انسان یك وجدان اخالقي بسيار
عالي وجود دارد» .تكيهگاه او در فلسفه عملياش وجدان
است و ميگویند جملهاي گفته است كه همان را روي لوح
قبرش حك كردهاند .گفته است« :دو چيز است كه همواره
اعجاب انسان را بر ميانگيزد :یكي آسمان پر ستارهاي كه
باالي سر ما قرار گرفته و دیگري وجداني كه در درون ما
قرار دارد»(مطهري ،9389،ج.)901 :8
كانت در ادامه ميگوید « :هر كاري را كه وجدان انسان
(آن وجدان انساني انسان) به او گفت بكن ،آن كار اخالقي
است و هر كاري كه گفت نكن ،ضد اخالقي است .هر كاري
هم كه اساساً امر و نهي در آن جا نداشت ،اخالقي نيست...
كار اخالقي آن است كه انسان صرفاً بهخاطر انجام تكليف
وجداني انجام بدهد».
شهيد مطهري ميگوید«:معيار سوم ،معيار عقالني است
نه وجداني .این معيار ميگوید :اینها همه حرف است
«انسان غير را غایت قرار بدهد!» مگر چنين چيزي ميشود؟!
انسان خودخواه آفریده شدهاست.آن غریزهاي كه در انسان
هست ،صيانت نفس و صيانت ذات است و بهدنبال آن
كوشش براي بقا و بهدنبال كوشش براي بقاء ،تنازع براي بقا
و به دنبال تنازع بقا ،تعاون بقا پيدا ميشود .یعني آنچه انسان
اصالتاً بهدنبال آن هست ،خودش است .بهخاطر خودش
كوشش ميكند و به خاطر خودش هم وارد تنازع ميشود.
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ریشه اخالق ،عقل انسان است .یعني آن ریشههاي دیگر
غلط است ،وجداني هم كه كانت ميگوید اساسي ندارد .اینكه
انسان غيرخواه بشود ،انسان دوستخواه بشود ،نوعپرست
بشود ،همه اینها خياالت است .انسان هيچ وقت این جور
نميشود .اخالق ،اخالق هوشيارانهاست ...نظریه دیگري در
باب معيار فعل اخالقي وجود دارد كه بسيار قابل توجه است؛
ميگوید« :اخالق عبارت است از ملكاتي كه انسان باید
خودش را بر اساس آنها بسازد» ،بهعبارت دیگر اخالق یعني
طرح انسانسازي(مطهري ،9389،ج.)905-908 :8
خالصه اینكه كار اخالقي از هر نوع كه باشد و اگر به
افراد اجتماع نفع برساند؛ و موجبات تربيت انسان براي رشد و
ترقي انسانيت باشد و براي كمال انسان بهسوي حق مفيد
باشد ،از نظر تمامي مردم جهان یك امر ارزشمند است و
ارزش شناخته مي شود.

بحث و نتيجهگيري
بحث ارزش و ارزششناسي یكي از مباحث چالش
برانگيز است .زیرا این مسئله ،بستگي به نگرش فكري و
احتياج انسانها در قبول یا رَدّ ارزشها دارد .مثالً نمازخواندن
براي مسلمانان ارزش شناخته ميشود ولي براي دیگر ادیان
ارزش نيست و ممكن است نحوه و شكل عبادت آنها طور
دیگري باشد كه براي مسلمانان ارزش محسوب نگردد.
بنابراین ،نتيجهاي كه از این بحث گرفتيم این است كه،
شهيد مطهري ارزشهاي مادي و معنوي را مؤثر در تربيت
جوامع ميداند و این ارزشها اگر تابع ارزشهاي مذهبي
باشد ،مثبت تلقي ميگردد .شهيد مطهري(ه) اذعان
داشتهاست كه مربيان تربيتي نباید هنگام تعليم و تربيت از
تعاليم مقدس اسالم غافل شوند .زیرا عصاره و چكيده تمامي
ارزشهاي عالم بشري در تعاليم اسالمي نهفتهاست .وي
همچنين بيان كردهاست كه «عمل ،تكيهگاه تعليم و تربيت
اسالمي است»(مطهري .)31 :9381 ،بنابراین ،معلمهاي ما
چون الگوي جامعه هستند باید عمل درست و اخالقي را در
جامعه نهادینه كنند ،زیرا آنها آیينه تمامنماي دانشآموزان و
دانشجویان هستند و ارزشهاي اسالمي و انساني را به نسل
آینده و جامعه منتقل مينمایند.
چون حاكمان كشورها با توجه به خطمشي
ازپيشتعيينشده و راهبردهاي بلندمدت ،اقدام به اجراي
برنامههاي خود ميكنند و این برنامهها در بلندمدت در
فرهنگ و بينش آحاد جامعه تأثير ميگذارد و دید انسان را
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نسبت به ارزشها تعيين ميكند ،پيشنهاد مي گردد
مسئولين آموزش و پرورش با نگاهي تخصصيتر به موضوع
تعليم و تربيت اسالمي بنگرند و با تأسي از افكار و آراي
دانشمندان بزرگ اسالم ،بخصوص فيلسوفان معاصري چون
شهيد مطهري(ه) ،نهتنها بحث ارزشها بلكه تعاليم بنيادي
اسالم را در دستور كار خود قرار دهند.
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