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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تحليل مفهوم ،مبانی ،اهداف و اصول عدالت تربيتی ازمنظر شهيد
مطهری با استفاده از دو روش تحليل مفهومی (مفهوم پردازی) و روش استنتاجی است.
يافتههای پژوهش بيانگر آن است که در صورتبندی مفهوم عدالت تربيتی ازمنظر شهيد
مطهری میتوان به فرصتهای آموزشی برابر ،رعايت حقوق و استحقاق افراد باتوجهبه تالش و
استعدادهای متربيان ،جبران کمبودهای متربيان نيازمند توجه خاص ،تالزم استعداد و وظايف
متربيان اشاره نمود .مهمترين مبانی عدالت تربيتی عبارت است از .1 :برخورداری انسان از
تعليموتربيت ،مصداق برخورداری از فيض عام خداوند است؛  .۲برخورداری انسان از
تعليموتربيت يکی از جلوههای توازن در هستی بهمنزله اصل حاکم بر جهان آفرينش است؛
 .۳برخورداری انسان از تعليموتربيت ،جنبهای از تحقق عدالت فردی است؛  .۴برخورداری
انسان از تعليموتربيت زمينهساز تحقق عدالت اجتماعی است؛  .۵تعليموتربيت مهمترين عامل
زمينهساز رشد فطريات انسانی است؛  .۶تعليموتربيت مهمترين عامل زمينهساز رشد کرامت
انسانی است؛  .۷تعليموتربيت ابزار اصلی رشد تعقل و اراده بهعنوان ويژگیهای ايجادکننده
کرامت انسانی است؛  .۸تعليموتربيت ابزار رشد ارزشهای اخالقی است؛  .۹تعليموتربيت،
زمينهساز سعادت انسانی است ،همچنين اصل آموزش همگانی ،اصل فرديت در آموزش ،اصل
پرورش فطريات ،اصل پرورش کرامت و اصل سعادت از مهمترين اصول برآمده از آرای شهيد
مطهری است.
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مقدمه
ﺑﺤﺚ از ﻋﺪاﻟﺖ و وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدي آن در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ و ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﺪه ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ آرﻣﺎن ﺑﺸﺮي ﺑﻪ اﻧﺪازهاي در ﺣﯿﺎت ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻫﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
داراي اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻠﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ در دوران ﻗﺪﯾﻢ و
ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ ،اﯾﻦ آرﻣﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺸﺮي ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺎﻟﺶ ﻓﮑﺮي
ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻫﻪ زﻣﺎﻧﯽ ،اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ
ﺟﺎﻣﻌﯽ درﺑﺎره آن ﺑﻪوﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد ،در
ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎوش در ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﺪاﻟﺖ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﭘﺮده ﺑﺮﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮي ﺧﺎص
ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس اﺻﻮل ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺎي ﻓﺸﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ارزشﻫﺎي
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﮐﺮد (ﯾﺎريﻗﻠﯽ)۲۹۳۱ ،
ﻧﻈﺮﺑﻪاﯾﻨﮑﻪ ،در ﻗﺮون اﺧﯿﺮ و ﺑﺎ ﺗالشﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺼﻠﺤﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺣقﻮق اوﻟﯿة ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد ﺗأﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣقﻮﻗﯽ در ﺳﻄح
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻠﯽ ﺗﺤقق ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن را ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺗأﻣﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄح ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺳﻄح ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ اﯾﻦ دغﺪغﻪ ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﺒﺎرزات ﻣﺼﻠﺤﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪل شﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺗﺤقق آن در ﺳﻄح
ﻋﻤل ﻫﻨﻮز آﻧچﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رضﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و وﺟﻮد ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺮب ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺎمﻫﺎي آﻣﻮزشﯽ ،اﻋﺘﺮاض ﻣﺘﻔﮑﺮان را ﺑﺮاﻧگﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔزارشﻫﺎي ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در ﺳﺎلﻫﺎي
اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤقق ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻫﻤچﻨﯿﻦ ﺗﺤقق ﺑﺮاﺑﺮي ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در
آﻣﻮزشوﭘﺮورش ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻨﻮز راﻫﯽ دشﻮار درﭘﯽ اﺳﺖ (ﺑﺎﺑﺎدي ﻋﮑﺎشﻪ و
دﯾگﺮان.)۲۹۳۱ ،
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي آﻣﻮزشﯽ ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد ﻋﺪم ﺗﺤقق ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽشﻮد ﮐﻪ ﻣﻠﻤﻮس و ﻗﺎﺑل اﻧﺪازهﮔﯿﺮي اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ در ﺣﻮزه ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿز از دﯾگﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي
ﻧﻈﺎمﻫﺎي آﻣﻮزشﯽ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران آﻣﻮزشﯽ
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ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ وﯾژهاي داشﺘﻪ ﺑﺎشﻨﺪ .ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﻮاﻧع ﻣﻮﺟﻮد در راه ﺗﺤقق ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ
رﯾﺸﻪدار ،ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺳﺎﺑقﻪ و ﻣﻨﺒﻌﺚ از زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨگﯽ ﺟﻮاﻣع اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾگﺮ ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ
و ﺣﺎﺻل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوري و ﺗغﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐالن ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ (ﯾﺎريﻗﻠﯽ.)۲۹۳۹ ،
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗأﮐﯿﺪات و ﻧﯿز آثﺎر ﺑﯽشﻤﺎري ﮐﻪ در زﻣﯿﻨة ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ آﻓﺮﯾﺪه شﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺤقق
آن در ﺳﻄح ﻋﻤل ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رضﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﻣﻨﺘقﺪان در ﺳﻄح ﺟﻬﺎﻧﯽ و
ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداري ،ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ رواﺑط ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ
ﻗﺪرت و ﺗثﺒﯿﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧقﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﻌﺘقﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﻈﺎمﻫﺎي آﻣﻮزشﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺤقق ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ درﻗﺎﻟﺐ
اﯾﺪئﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧع ﺗﺤقق آن ﻧﯿز شﺪهاﻧﺪ .۲در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿز ﺗﺤقﯿقﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن از وﺟﻮد
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي در ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي آﻣﻮزشﯽ اﺳﺖ (ﺑﺎﺑﺎدي ﻋﮑﺎشﻪ و ﻫﻤﮑﺎران۲۹۳۱ ،؛ ﻣﺮادي،
۲۹۳۱؛ ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﮐﺮﯾﻤﯿﺎن .)۲۹۳۳ ،ﺑﺎ درﻧﻈﺮداشﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي و ﻧقﺶ آﻧﻬﺎ در اﯾجﺎد ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي در
ﺳﻄح درآﻣﺪ (اﻓقﻪ و دﯾگﺮان )۲۹۳۱ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗأثﯿﺮ ﻣﺨﺮب اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي آﻣﻮزشﯽ ﺑﺮ اﯾجﺎد
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﯿز ﭘﯽ ﺑﺮد .ﻧقﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮيﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﺤقق
ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎشﺪ و ﺑﺮاي اﯾجﺎد ﻓﺮﺻﺖ الزم ﺟﻬﺖ ﺗﺤقق ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارائﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﻣﺘقﻦ و ﺳﺎزوار اﺳﺖ .ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ در وﻫﻠة اول
ﻧﻈﺮﯾﻪاي از ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي آﻣﻮزشﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳالﻣﯽ ﺳﺎزواري ﺑﯿﺸﺘﺮي
دارد و در وﻫﻠﻪ دوم ﻧﯿز ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎنشﻨﺎﺳﯽ و ارزششﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘقﻦ و ﺳﺎزواري
ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده شﺪه ﺑﺎشﺪ .ﭘژوﻫﺶ ﺣﺎضﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ ﺳﻌﯽ دارد ﺗﺎ در وﻫﻠة اول در ﺑﻄﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳالﻣﯽ ،ﺑﻪ ارائة ﻧﻈﺮﯾﻪاي در ﺑﺎب ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑپﺮدازد.
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﭘژوﻫﺶ ﺣﺎضﺮ،
شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي اﻧﺘﺨﺎب شﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن از ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﻬﻢ ﺟﻤﻬﻮري اﺳالﻣﯽ اﯾﺮان و از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻠﺴﻔﯽ و دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ
ﺣﻮزه اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺗأثﯿﺮﮔﺬاري اﺳﺖ .شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﺳﻌﯽ دارد ﺗﺎ در ﺑﻄﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺳالﻣﯽ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓقﻪ شﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻣقﺎﯾﺴة آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت روز در ﺳﻄح ﺟﻬﺎن (ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ)
 1ـ برای مثال میتوان به نقدهای متفکران موسوم به تعليموتربيت انتقادی  Critical Pedagogyهمانند هنری ژيرو ،مايکل اپل
و ...اشاره کرد.
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ﺑپﺮدازد .ﻟﺬا ﻧﻈﺮﯾﺎت اﯾﺸﺎن ازطﺮﻓﯽ ،واﺟﺪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺴﺎئل ﺟﻬﺎن اﺳالم را درﻧﻈﺮ
دارد و ازطﺮﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت دﯾگﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس در اﯾﻦ ﭘژوﻫﺶ ﺑﺮاي
اﯾجﺎد ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ درﺑﺎب ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺸﺘﻤل ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ،ﻣﺒﻨﺎ ،اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
ﻧﻈﺮﯾﺎت شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي درﺑﺎره ﻋﺪاﻟﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

سؤاالت پژوهش
 .۲ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ از دﯾﺪﮔﺎه شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﭼﯿﺴﺖ؟
 .۱ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از دﯾﺪﮔﺎه شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﭼﯿﺴﺖ؟
 .۹اﻫﺪاف ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در دﯾﺪﮔﺎه شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﭼﯿﺴﺖ؟
 .۱اﺻﻮل ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در دﯾﺪﮔﺎه شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﭼﯿﺴﺖ؟

روش پژوهش
روشﻫﺎي ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘژوﻫﺶ ﺑﻪ شﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺳؤال اول :ﺑﺮاي اﺧﺬ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،روش ﺗﺤﻠﯿل ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در
روش ﺗﺤﻠﯿل ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻄﻦ ﻧﻈﺮﯾة ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ شﻮد .ﺑﺮاي ﺗﺤقق اﯾﻦ ﻫﺪف ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺘﺮادف (ﺑﺮاﺑﺮي ،ﻗﺴط و )...و ﻣﺘﻀﺎد (ظﻠﻢ ،ﻋﺪم ﺗﻮازن و)...
ﺑﺎ آن در آثﺎر شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﭘﺮداﺧﺘﻪ شﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻧﻈﺮﯾﺎت شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ،ﻣﻔﻬﻮمﭘﺮدازي شﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺑﻄﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي،
ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺳؤال دوم درﺑﺎره اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎﺗﮑﯿﻪﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي،
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮي اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش ﭘس از ﺟﻤعآوري اطالﻋﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز و
ﻣﺮﺗﺒط (شﺎﻣل ﻣقﺎﻟﻪﻫﺎ و ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ) و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺗالش ﻣﯽشﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻋﺪ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺘﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧزدﯾﮏﮐﺮدن ﻣﻌﻨﺎي آن ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﺨﺎطﺐ ،ﺑﯿﻨﺸﯽ ﺗﺎزه ارائﻪ شﻮد.
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣجﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺎﺑع ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي شﺎﻣل ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﻣقﺎالت ﻣﺮﺗﺒط اﺳﺖ و
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اﺑزار ﮔﺮدآوري اطالﻋﺎت ،ﻓﯿﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ازطﺮﯾق ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻮن ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳؤال ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻧﯿل ﺑﻪ اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﺘﻨﺘﺎج ،از ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻧجﺎم ﻣﯽشﻮد .در اﯾﻦ ﺳؤال ﻧﯿز از روش ﺑﺎزﺳﺎزيشﺪه ﻓﺮاﻧﮑﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ شﺪ و
ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﮔزارهﻫﺎي واﻗعﻧگﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ و اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ ،اﺻﻮل
ﻓﻠﺴﻔﯽ راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ در زﻣﯿﻨة ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ (ﻣﺮاﺣل ﻣﯿﺎﻧﯽ اﻟگﻮي
اﺻالحشﺪة اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﯽ ﻓﺮاﻧﮑﻨﺎ).
بررسی سؤال اول پژوهش :مفهوم عدالت تربیتی از دیدگاه شهید مطهری چیست؟
 .4فرصتهای آموزشی برابر

ﯾﮑﯽ از ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ اﺻﻠﯽ در ﺑﺤﺚ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﻬﺮي ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺗﺴﺎوي و ﻧﻔﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿض
اﺳﺖ .طﺒق ﻧﻈﺮ ﻣﻄﻬﺮي (« )۲۹۱۱ﺑﯿﻦ ﻋﺪل و ﻣﺴﺎوات ،ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﯾﺸﺎن ،اﮔﺮ
اﻋﻄﺎي ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﻪ ،ﻋﺪل ﺑﺎشﺪ ،ﻣﻨع ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﻪ ﻫﻢ ﻋﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد» (ﻣﻄﻬﺮي.)۶۱ :۲۹۱۱ ،
ﻣﻄﻬﺮي ( )۲۹۶۳در دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻣﻌﺘقﺪ اﺳﺖ «ﺣقﯿقﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻋﺎدل و ﻣﺘﻌﺎدل ،ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺎوات ﺑﺮ آن ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎﺳﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ اوالً اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺴﺎوي
ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑقﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿح ﻣﻌﻤﻮالً رﻓﺘﺎر ﻣﯽشﻮد،
ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑق دﺳﺘﻮر رﺳﻮل اﮐﺮم(ص) ازﻧﻈﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺴﺎوي ﻫﻤﻪ «ﮐﺎﺳﻨﺎن» «اﻟﻤﺸط» ﻣﺎﻧﻨﺪ
دﻧﺪاﻧﻪﻫﺎي شﺎﻧﻪ ﺑﺎشﻨﺪ .ازﻧﻈﺮ ﻣﻄﻬﺮي ( )۲۹۶۳ﻫﻤﺎنطﻮرﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺑقﻪﻫﺎ ،ﻣﯿﺪان ﻣﺴﺎﺑقﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮار
ﺑﺎشﺪ ،ﻣﺴﺎوي و ﻫﻢﺳﻄح ﺑﺎشﺪ ،ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﯾﮏﺟﻮر ﺑﺎشﺪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻟﺴﻮﯾﻪ
ﻓﺮاﻫﻢ شﻮد ،ﺗﺎآﻧجﺎﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺴﺎﺑقﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎوي ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎشﻨﺪ» (ﻣﻄﻬﺮي ۲۱۹ : ۲۹۶۳ ،ـ .)۲۱۱
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺗﺴﺎوي و ﻣﺴﺎوات ﺣقﯿقﯽ در دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﻬﺮي ،ﻗﺎﺑل ﺗﻌﻤﯿﻢ در ﻋﺪاﻟﺖ
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﯿز ﻫﺴﺖ .ﻣﻄﻬﺮي ( )۲۹۶۳در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻣﻌﺘقﺪ اﺳﺖ« :ﻣﺴﺎوات اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﺗﺤﺼﯿل ﻋﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎشﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺤﺼﯿالت ﻋﺎﻟﯿﻪ
ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎشﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاي ﯾﮑﯽ اﻣﮑﺎن درسﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎشﺪ و ﺑﺮاي دﯾگﺮي ﻧﺒﺎشﺪ ،ﺑﺮاي
ﯾﮑﯽ وﺳﺎئل ﺗﺤﺼﯿالت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎشﺪ ،ﺑﺮاي دﯾگﺮي ﻧﺒﺎشﺪ ،آنطﻮر اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪطﻮر ﻣﺴﺎوي
ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎشﺪ ﮐﻪ ﻣثالً ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪ ﻓالن دﻫقﺎن ﮐﻪ در ﻓالن ﮔﻮشﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد
ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪاي در وﺟﻮدش ﻫﺴﺖ ،وﺳﺎئل ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎشﺪ ﮐﻪ ﺗﺪرﯾجﺎً ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﻠﻪﭘﻠﻪ و
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درﺟﻪﺑﻪدرﺟﻪ ﻣقﺎﻣﺎت را طﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﻣثالً ﺑﻪ ﻣقﺎم ﺗﺨﺼص در ﯾﮏ رشﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ و اﮔﺮ
اﺳﺘﻌﺪاد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻣقﺎم ﻓالن وزارت .ﺗﺒﻌﯿض و ﺗﻔﺎوت ﻧﺎروا اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ازﻟﺤﺎظ اﻣﮑﺎﻧﺎت و شﺮاﯾط ﻋﻤل ،ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﺎوي ﻧﺒﺎشﻨﺪ ،ﺑﺮاي ﯾﮑﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎالرﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﻧﺮدﺑﺎن
ﺗﺮﻗﯽ ﺑﺎشﺪ ،ﺑﺮاي دﯾگﺮي ﻧﺒﺎشﺪ ،ﯾﮑﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﺎشﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﻣﺎﻧﺪن و دﯾگﺮي ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﺪم ﻟﯿﺎﻗﺖ
دﺳﺘﺶ را ﺑگﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮ ﺻﺪر ﻣجﻠس اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ».
ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺻﻠﯽ در ﺻﻮرتﺑﻨﺪي ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻄﻬﺮي،
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺗﺴﺎوي و ﺑﺮاﺑﺮي در ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي آﻣﻮزشﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤقق
ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺑﺮاﺑﺮ و ﻓﺮاﻫﻢﮐﺮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ
ﻓﺮاﮔﯿﺮان ضﺮوري اﺳﺖ.
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ﯾﮑﯽ از ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ در دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﻬﺮي ،رﻋﺎﯾﺖ ﺣقﻮق اﻓﺮاد و
ﻋﻄﺎﮐﺮدن ﺣق ﻫﺮ ذيﺣق اﺳﺖ .ﻣﻄﻬﺮي ،ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣقﻮق اﻓﺮاد و اﻋﻄﺎﮐﺮدن ﺣق ﺑﻪ
ذيﺣق ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﺪل در ﺑﺮاﺑﺮ ظﻠﻢ (ﭘﺎﯾﻤﺎلﮐﺮدن ﺣق دﯾگﺮي) ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﻌﻨﺎي ﺣقﯿقﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﺮي ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺸﺮي ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ شﻮد و اﻓﺮاد
ﺑﺸﺮ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ .ﻣﻄﻬﺮي اﯾﻦ ﮐالم اﻣﺎم ﻋﻠﯽ(ع) در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺪاﻟﺖ
را ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ« :اﻟﻌﺪل ﯾﻀع االﻣﻮر ﻣﻮاضﻌﻬﺎ» ﻋﺪل ﻫﺮ ﭼﯿزي را در ﺟﺎ و ﻣﺤل ﺧﻮد ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣؤﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎي اﺧﺘﯿﺎري ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ (ﻣﻄﻬﺮي )۲۱۱ :۲۹۱۱ ،ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس ،ﻣﻄﻬﺮي در
ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ،ﻋﺪل را ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺤقﺎقﻫﺎ درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣقﯽ را ﺑﻪ ﺣقﺶ
رﺳﺎﻧﺪن و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻌﺮوف «اﻋﻄﺎء ﮐل ذي ﺣق ﺣقﻪ» .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾگﺮ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐس ﻫﺮ آﻧچﻪ
شﺎﯾﺴﺘﻪ آن اﺳﺖ را دادن و ﻣقﺎﺑل آن ظﻠﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮجوﻣﺮج و ﻧﺎﺣق و ﺑﺎطل را ﻟﺒﺎس ﺣق ﭘﻮشﺎﻧﺪن
(ﻣﻮﺳﻮي.)۲۹۳۱ ،
ازﻧﻈﺮ ﻣﻄﻬﺮي «اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ در دﻧﯿﺎ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﻠقﺖ ﺧﻮدشﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﺳﺘﺤقﺎق ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر اﺳﺘﺤقﺎق
ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﻪ او داده شﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺑﻪ او داده ﻧﺸﻮد ،اﯾﻦ ظﻠﻢ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﯿﺎن دو ﻧﻔﺮ در
شﺮاﯾط ﻣﺴﺎوي ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ داده شﻮد و از دﯾگﺮي درﯾغ شﻮد ،اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿض اﺳﺖ» (ﻣﻄﻬﺮي،
 ۱۶۱ :۲۹۱۱ـ  )۱۶۹اﯾﺸﺎن در ﺑﺤﺚ ﻋﺪم ﺗﻌﺎرض ﻣﺴﺎوات و اﺳﺘﺤقﺎق ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪاي اشﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ
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«ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻣﺴﺘﻠزم ﻣﺴﺎوات ﻣﻄﻠق ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣقﺘﻀﺎي ﻣﺴﺎوات اﺳﺖ ،ﺑﻪاﯾﻦﻣﻌﻨﺎﮐﻪ ﻣثالً در رﻗﺎﺑﺖ
ﻋﺪهاي از داﻧﺸجﻮﯾﺎن در ﯾﮏ آزﻣﻮن ،دادن ﻧﻤﺮه ﻣﺴﺎوي ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔﯽ اﺻل آزﻣﻮن ﻣﯽﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﻗﺮاردادن آﻧﻬﺎ در شﺮاﯾط ﺣقﻮﻗﯽ ﯾﮑﺴﺎن و ﻣﺴﺎوي ،ﻋﯿﻦ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ وضﻌﯿﺘﯽ ،ﻫﺮﮐس ﺑﺮاﺳﺎس ﻟﯿﺎﻗﺖ و اﺳﺘﻌﺪادي ﮐﻪ دارد،
ﺳزاوار ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯽشﻮد» (ﻣﻄﻬﺮي.)۱۱ :۲۹۶۱ ،
ﻫﻤچﻨﯿﻦ ﻣﻄﻬﺮي ( )۲۹۶۳اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ «ﻣقﺘﻀﺎي ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ
اﻣﺘﺤﺎن شﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻫﻤﺎن ﻧﻤﺮهاي داده شﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤق آن ﻧﻤﺮه اﺳﺖ .ﻣقﺘﻀﺎي
ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎوي ﻧﻤﺮه داده شﻮد و ﮔﻔﺘﻪ شﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﯾﮏﺟﻮر ﻧﻤﺮه داده
شﻮد واال ﺗﺒﻌﯿض ﻣﯽشﻮد و ﺗﺒﻌﯿض ظﻠﻢ اﺳﺖ؛ ﺑﺮﻋﮑس ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﺮه ﻣﺴﺎوي داده شﻮد ﺣق
ذيﺣق ﭘﺎﯾﻤﺎل شﺪه و اﯾﻦ ظﻠﻢ اﺳﺖ .ﻣقﺘﻀﺎي ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺑقﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻌﺪاد
و ﻟﯿﺎﻗﺖ و ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣالك ﺗقﺪم و ﺗأﺧﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻣقﺘﻀﺎي ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و
ﺑﯽﻫﻨﺮ را ﺑﻪ ﯾﮏﭼﺸﻢ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪاد و ﺑﯽاﺳﺘﻌﺪاد ﻧگﺬارﻧﺪ .اﯾﻦﺟﻮر ﻣﺴﺎواتﻫﺎ ﻋﯿﻦ
ظﻠﻢ و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ اﺳﺖ و آنﺟﻮر ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻟﯿﺎﻗﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﺎر اﺳﺖ
ﻋﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ و دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿضﻫﺎي روا و ﻧﺎروا و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ آن
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ «اﻟﻌﺪاﻟﻪ اﻋﻄﺎ ﮐل ذيﺣق ﺣقﻪ» .ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣق ﻫﺮ
ذيﺣقﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس در ﺻﻮرتﺑﻨﺪي دوم ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ازﻧﻈﺮ ﻣﻄﻬﺮي،
ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺤقﺎقﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﺼﺎص از ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪيﻫﺎ در
ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺗالش و ﮐﻮشﺶ ﺧﻮد ،ﻣﺴﺘﺤق ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻣﮑﺎﻧﺎت
و ﻣﻮاﻫﺐ ﻣﯽشﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗالش آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و
ﺑﺪون ﻓﺮاﻫﻢشﺪن آن ،ﺗالش اﻓﺮاد ﺑﻪ وﻗﻮع ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
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ازﻧﻈﺮ ﻣﻄﻬﺮي ،ﻋﺪل ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺗﻮازن و ﺗﻌﺎدل در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣجﻤﻮﻋﻪ در ﻣقﺎﺑل ظﻠﻢ
ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺑﯽﺗﻨﺎﺳﺒﯽ و ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ و ﻧﺎﻫﻢﺳﻮﯾﯽ اﺳﺖ (ﻣﻮﺳﻮي .)۲۹۳۱ ،ﻣﻄﻬﺮي از وﯾژﮔﯽ ﺗﻮازن در
ﺑﺎب اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﯾﺎ شﺮاﯾط ﻓﯿزﯾﮑﯽ و شﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ آﯾﻪ شﺮﯾﻔﻪ «و اﻟﺴﻤﺎء
رﻓﻌﻬﺎ و وضع اﻟﻤﯿزان» (اﻟﺮﺣﻤﻦ  )۱ /و ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮي «ﺑﺎﻟﻌﺪل ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻤﻮات و االرض» ﻋﺪل را در
ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﺑﻪ «ﻣﯿزان» ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻌﺎدل ،ﻗﻮام و ثﺒﺎت را درﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داشﺖ.
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شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ذﯾل ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾع ،در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮزﯾع ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت اوﻟﯿﻪ ،ﺗﻮزﯾع ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
اﺳﺘﺤقﺎق اﻓﺮاد و ﺑﺎزﺗﻮزﯾع ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﯾجﺎد ﺗﻮازن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ طﺒقﻪ ضﻌﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺟزء
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ازﻧﻈﺮ ﺑﺎﻗﺮي ( )۲۹۳۶ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻋﺪاﻟﺖ در
ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﻮزﯾع اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزشﯽ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣالكﻫﺎي ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي و ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ
اﺳﺖ .طﺒق آثﺎر ﻣﻄﻬﺮي ،ﺗالش و اﺳﺘﺤقﺎقﻫﺎي ذاﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻣﻨزﻟﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي اﻓﺮاد و
ﺗﻮزﯾع ﻣﻨﺎﺑع و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻠقﯽ شﻮﻧﺪ (ﺑﺎﻗﺮي.)۱۲ :۲۹۳۶ ،
ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي آﻧچﻪ در دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﻬﺮي درﺑﺎب ﻣﻮزونﺑﻮدن اشﺎره شﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر را
ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ از دﯾﺪﮔﺎه اﯾﺸﺎن ﻣﻮرد ﺗأﮐﯿﺪ ﻗﺮار داد و در ﺻﻮرتﺑﻨﺪي ﻋﺪاﻟﺖ
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻠﺤﻮظ ﮐﺮد .ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺸﺎر ﻓﺮودﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ازﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻮاﻫﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ذاﺗﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ ،ﻟﺬا ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻋﺪاﻟﺖﻣﺤﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ
ازﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮان ﺗأﻣﯿﻦ ﻫزﯾﻨﻪﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿل را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻤچﻨﯿﻦ اﻓﺮادي را ﮐﻪ ازﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻫﺐ
ذاﺗﯽ دﭼﺎر ضﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎي ﺟﺴﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎشﻨﺪ ،در ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي
آﻣﻮزشﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن رشﺪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻫﻤچﻮن ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻓﺮاﻫﻢ شﻮد.
 .1تالزم استعداد و وظایف متربیان

ازﻧﻈﺮ ﻣﻄﻬﺮي ( )۲۹۳۹ﺣق و ﺗﮑﻠﯿﻒ در اﺳالم ﻫﻤﺪوش ﯾﮑﺪﯾگﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺣقﻮق ﺑﻬﺮهﻫﺎ و
ﻧﻤﺮهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺑقﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ و وظﯿﻔﻪ ،ﻧﺼﯿﺐ اشﺨﺎص ﻣﯽشﻮد .ﻣﯿﺪان ﻣﺴﺎﺑقﻪ ،ﻫﻤﺎن
ﻣﯿﺪان وظﯿﻔﻪ و ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﺻل ﻫﻤﺪوشﯽ ﺣق و ﺗﮑﻠﯿﻒ را در اﺳالم ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را
درك ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺑقﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺎﺑقﻪ اﻧجﺎم وظﯿﻔﻪ و ﺗﮑﻠﯿﻒ «و ان ﻟﯿس ﻟالﻧﺴﺎن اال ﻣﺎ ﺳﻌﯽ و
ان ﺳﻌﯿﻪ ﺳﻮف ﯾﺮي» ﺟﺎﯾزه ﻣﺴﺎﺑقﻪ ﻫﻢ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪشﺪن از ﺣقﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﺑزرگﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺒﻨﺎي ﺣقﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳالم ﭘﯽ ﺑﺮدهاﯾﻢ و اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮاغﯽ روشﻦ ،راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺎ در ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎئل
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺎ را از ﺑﺴﯿﺎري از ظﻠﻤﺖﻫﺎ ﻧجﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد (ﻣﻄﻬﺮي ،۲۹۳۹ ،ج  ۲۱۳ :۱۹ـ ،)۲۱۱
ﭘس داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽشﻮد ﮐﻪ ﺣق و ﺗﮑﻠﯿﻒ ،دو روي ﯾﮏ ﺳﮑﻪاﻧﺪ و ﺣق و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣالزم ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺣﺘﯽ از راﺑﻄﻪ غﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن و ﻣﻮاﻫﺐ طﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿز ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴئﻮﻟﯿﺖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ را ﮐﺎﻣالً ﻓﻬﻢ ﮐﺮد و از
دﯾﺪﮔﺎه شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي آن اﻣﺎﻧﺖ اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻋﺮضﻪ شﺪ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﻫﻤﺎن «ﺗﮑﻠﯿﻒ» اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و اﺳﺘﺤقﺎقﻫﺎ و ظﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﺑزرگ اﻧﺴﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ (ﻣﻄﻬﺮي۲۱۳ :۲۹۳۹ ،
ـ  .)۲۱۱ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺣق و ﺗﮑﻠﯿﻒ
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اﺳﺖ؛ ﺑﺪﯾﻦﻣﻌﻨﺎﮐﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و اﺳﺘﺤقﺎقﻫﺎ و ظﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺮﺑﯿﺎن ،ﻣﺘﻔﺎوت
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮان را در ﯾﮏ ﺻﻒ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎي
ﯾﮑﺴﺎن ،ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﻗﺮار داده و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻣﯿزان اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺘﺮﺑﯿﺎن،
آﻧﻬﺎ را ﻣﻮظﻒ و ﻣﺘﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻧجﺎم اﻣﻮر ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻗﺮاردﻫﺪ .ﺑﺪﯾﻦﻣﻌﻨﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮاي ﻣﺴﺘﻌﺪﯾﻦ ﺑﺎز اﺳﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺑﺮ دوش ﻧﺨﺒگﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ.
بررسی سؤال دوم پژوهش :مبانی عدالت تربیتی باتوجهبه مبانی عدالت اجتماعی شهید
مطهری چیست؟
مبانی هستیشناسی

 .۲ﺑﺮﺧﻮرداري اﻧﺴﺎن از ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﻣﺼﺪاق ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻓﯿض ﻋﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
ازﻧﻈﺮ ﻣﻄﻬﺮي ،ﻣﻔﻬﻮم ﺣق و اﺳﺘﺤقﺎق درﺑﺎره اشﯿﺎء ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﯿﺎز و
اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﯾﺎ ﮐﻤﺎل وﺟﻮد .ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدي ﮐﻪ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﻧﻮﻋﯽ از ﮐﻤﺎل وﺟﻮد داشﺘﻪ
ﺑﺎشﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﺣﮑﻢ آﻧﮑﻪ ﺗﺎم اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻪ و واﺟﺐ اﻟﻔﯿﺎضﯿﻪ اﺳﺖ ،اﻓﺎضﻪ وﺟﻮد ﯾﺎ ﮐﻤﺎل وﺟﻮد
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻋﺪل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﯿض ﻋﺎم و ﺑﺨﺸﺶ ﮔﺴﺘﺮده درﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﺎل در ﻫﺴﺘﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻣﺴﺎك ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿض (ﻣﻄﻬﺮي.)۱۱ :۲۹۶۱ ،
ﻧﻈﺮﺑﻪاﯾﻨﮑﻪ شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽشﻨﺎﺳﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻋﺪل را شﺎﻣل ﻓﯿض ﻋﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس ،ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
ﻣأﺧﻮذ از اﯾﻦ ﮔزاره ﻫﺴﺘﯽشﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﺮﺧﻮرداري اﻧﺴﺎن از ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺼﺪاق ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻓﯿض
ﻋﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
 .۱ﺑﺮﺧﻮرداري اﻧﺴﺎن از ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﻮهﻫﺎي ﺗﻮازن در ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪﻣﻨزﻟﻪ اﺻل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﺟﻬﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺳﺖ.
ازﻣﻨﻈﺮ شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﮑﯿﻪﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺎن دارد ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻣﯿزاﻧﯽ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ و دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿزان
ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ شﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن ﺗﻌﺪي شﻮد (اﻟﺮﺣﻤﻦ  ۳ /ـ  .)۱ازﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ،ﻋﺪاﻟﺖ رﯾﺸﻪ در ﻣﯿزان و
ﺗﻮازن ﮐﺎئﻨﺎت دارد و رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮازن ﻫﻤﺴﻮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ (ﻣﻄﻬﺮي .)۲۹۱۱ ،ازﻧﻈﺮ
اﯾﺸﺎن ،طﺒق اﺻل غﺎﯾﺖﻣﻨﺪيِ ﺟﻬﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻬﺎن طﺒﯿﻌﺖ را ﺑﺮاي اﻧﺴﺎنﻫﺎ آﻓﺮﯾﺪه و ﻫﻤة
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آﻧﻬﺎ داراي ﺣق ﺑﺎﻟقّﻮهاﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮐس ﺻالﺣﯿﺖ دارد از آن ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻓﺮد در
طﺒﯿﻌﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد ،ﺻﺎﺣﺐ ﺣق ﻣﯽشﻮد .ﺣقﻮق طﺒﯿﻌﯽ از ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن و ﻧﻈﺎم
طﺒﯿﻌﺖ و ﺧﻠقﺖ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿزد و ﺗﺎﺑع وضع واضع و اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺣقﻮق از راﺑﻄة ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن
و غﺎﯾﺖ اشﯿﺎء ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪﺑﯿﺎندﯾگﺮ ،ﺣقﻮق طﺒﯿﻌﯽ ،راﺑﻄﻪاي ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﺣق و ذيﺣق را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .راﺑﻄة ﺣق ﺑﺎ ذيﺣق ﻫﻢ از ﻧﻮع راﺑﻄة غﺎﯾﯽ اﺳﺖ .آﻓﺮﯾﻨﺶ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮدات در
طﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ،ﺳﺒﺐ ﻣﯽشﻮد ﮐﻪ وي در ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از آﻧﻬﺎ ذيﺣق شﻮد .ﺑﺮايﻣثﺎل ،ﺣق
ﺗﺤﺼﯿل ،ﻓﮑﺮﮐﺮدن و رأيدادن ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﺘﻌﺪادي طﺒﯿﻌﯽ ﻣﺨﺘص اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮدات دﯾگﺮ.
درواﻗع ،اﺻل ،غﺎﯾﺖ ﻣﺒﻨﺎي ﺣقﻮق طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ (ﻣﻄﻬﺮي ،۲۹۱۳ ،ج  .)۲۶۳ :۲۳ﻟﺬا ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ
ﮔزاره ﻫﺴﺘﯽشﻨﺎﺳﯽ ﻣﻄﻬﺮي ،ﺑﺮﺧﻮرداري اﻧﺴﺎن از ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﻮهﻫﺎي ﺗﻮازن در ﻫﺴﺘﯽ
ﺑﻪﻣﻨزﻟﻪ اﺻل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻬﻢ در ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
ﻣﻠﺤﻮظ ﮐﺮد.
 .۹ﺑﺮﺧﻮرداري اﻧﺴﺎن از ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﺟﻨﺒﻪاي از ﺗﺤقق ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺮدي اﺳﺖ.
ازﻣﻨﻈﺮ ﻣﻄﻬﺮي (« )۲۹۱۱آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻋﻬﺪهدار وﮐﺎﻟﺖ شﻮﻧﺪ.
اﻓزونﺑﺮاﯾﻦ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ ازﻟﺤﺎظ اﺳﺘﻌﺪاد و اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﻣﺴﺎوي ﺧﻠق ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﻨﺮي
دارﻧﺪ ،ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ دارﻧﺪ ،ﮔﺮوﻫﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ...ﻣﻮﻓقﺗﺮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻮضﯿﺤﺎت ،روشﻦ ﻣﯽشﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﻣﺴﺎوات ﺑگﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﻮﻋﯽ ظﻠﻢ و ﺗجﺎوز ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و ﻧﺎﺑﻮدي اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داشﺖ .اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮي ﻣﻌﺘقﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﯿﻦ ظﻠﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد (ﻣﻄﻬﺮي .)۶۱ :۲۹۱۱ ،ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس ،ازﻧﻈﺮ ﻣﻄﻬﺮي ،ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ رﻋﺎﯾﺖ
اﺳﺘﺤقﺎقﻫﺎﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺗالش ﺧﻮد ،ﻣﺴﺘﺤق ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻮاﻫﺐ
ﻣﯽشﻮﻧﺪ .ﯾﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗالش آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺑﺪون ﻓﺮاﻫﻢشﺪن
آن ،ﺗالش اﻓﺮاد ﺑﻪوﻗﻮع ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﻟﺬا ﺑﺮﺧﻮرداري اﻧﺴﺎن از ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي
ﻓﺮدي ،ﺟﻨﺒﻪاي از ﺗﺤقق ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﺖ.
 .۱ﺑﺮﺧﻮرداري اﻧﺴﺎن از ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ ،زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﺤقق ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ازﻧﻈﺮ ﻣﻄﻬﺮي «ﻋﺪل در اﺟﺘﻤﺎع ،ﺑﻪﻣﻨزﻟﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ و اﺣﺴﺎن ازﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪﻣﻨزﻟﻪ
رﻧگآﻣﯿزي و ﻧقﺎشﯽ و زﯾﻨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ .اول ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﻪ درﺳﺖ ﺑﺎشﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ زﯾﻨﺖ و
رﻧگآﻣﯿزي و ﻧقﺎشﯽ ﻣﯽرﺳﺪ .اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ از ﭘﺎيﺑﺴﺖ وﯾﺮان اﺳﺖ ،دﯾگﺮ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﮐﻪ «ﺧﻮاﺟﻪ در ﺑﻨﺪ

تحلیل مفهوم ،مبانی ،اهداف و اصول عدالت تربیتی از منظر شهید مطهری

41/

ﻧقﺶ اﯾﻮان ﺑﺎشﺪ» ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎشﺪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯽﻧقﺎشﯽ و ﺑﯽرﻧگآﻣﯿزي ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻧقﺎشﯽ ﺧﻮب داشﺘﻪ ﺑﺎشﺪ و ظﺎﻫﺮش ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎشﺪ ،اﻣﺎ
ﭼﻮن ﭘﺎﯾﻪ ﺧﺮاب اﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﺎران ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ آن را ﺑﺮ ﺳﺮ اﻫﻠﺶ ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ .ازﻧﻈﺮ ﻣﻄﻬﺮي ،ﺟﺎﻣﻌﻪ
را ﻫﺮﮔز ﺑﺎ ﺟﻮد و اﺣﺴﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮان اداره ﮐﺮد ،ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎع ،ﻋﺪل اﺳﺖ» (ﻣﻄﻬﺮي ۳ :۲۹۶۳ ،ـ
 .)۳ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ،رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧقﺶ را در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭘﺎﯾﺪار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ،ﻟﺬا ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ ﺻﺤﯿح و ﻋﺎدالﻧﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﺤقق ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شﻮد .در
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﻣﺴﺎوي ﺑﺮاي ﻫﻤگﺎن ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ وﯾژﮔﯽﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﻗﺮار داد و
ازﺳﻮيدﯾگﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣقﻮق آﻣﻮزشﯽ و ﭘﺮورشﯽ را در ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد.
ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس ،در دﯾﺪﮔﺎه شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ،ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻬﻢ و
اﺻﯿل ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﻟﺤﺎظ شﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﺤقق ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
مبانی انسانشناسی

 .۲ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣل زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز رشﺪ ﻓﻄﺮﯾﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻄﻬﺮي در ﻣﺒﻨﺎي اﻧﺴﺎنشﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻌﺘقﺪ اﺳﺖ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ازﺳﻮي ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،وﯾژﮔﯽﻫﺎﯾﯽ
ﻗﺮار داده شﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ او را از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﻤﺎﯾز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻄﻬﺮي ( )۲۹۱۲در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن،
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﻄﺮت را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻓﻄﺮت اوﺳﺖ و آن ﻣﺘﺸﮑل
از ادراكﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎي رﯾﺸﻪدار در ﻧﻮع آدﻣﯽ اﺳﺖ .ادراكﻫﺎي ﺑﺪﯾﻬﯽ (ﻫﻤچﻮن اﯾﻨﮑﻪ ﮐل از
ﺟزء ﺑزرگﺗﺮ اﺳﺖ) و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺧﺪاﺟﻮﯾﯽ ،ﺣقﯿقﺖطﻠﺒﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖطﻠﺒﯽ ،زﯾﺒﺎﯾﯽطﻠﺒﯽ و
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ،ﻓﻄﺮت آدﻣﯽ را ﺗﺸﮑﯿل ﻣﯽدﻫﻨﺪ (ﻣﻄﻬﺮي ۲۹۱۲ ،ﺑﻪﻧقل از ﺑﺎﻗﺮي .)۲۹۳۱ ،ﻣﻄﻬﺮي
اﻋﺘقﺎد داشﺖ وضﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ آدﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾژﮔﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪﻣثﺎﺑﻪ
ﺑﺬرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد ،رشﺪ ﮐﻨﺪ (ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران.)۲۹۳۹ ،
ﻣﻄﻬﺮي ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﯿﺎنﮐﻨﻨﺪه ﻣﺪل اﻧﺴﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖشﺪه اﺳالﻣﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺪل
اﻧﺴﺎن اﺳالﻣﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﺪا روي زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﺧالﻓﺖ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ،
اﺧﺘﯿﺎر ،ﻗﺪرت و ﺑﺎألﺧﺮه ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ اﺳﺖ .ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﺪل و ﺗﻨﻔﺮ از ﺑﺪي و
ﺳﺘﻢ ،ﺟزئﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر وﺟﻮدي اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ازاﯾﻦروﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪل و ﻋﺎدل و ﻋﺪاﻟﺖﮔﺴﺘﺮ را ﻓﻄﺮﺗﺎً
دوﺳﺖ دارد و اﯾﻦ دوﺳﺖداشﺘﻦ را ﺑﺪون آﻧﮑﻪ آﻣﻮزشﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎب دﯾﺪه ﺑﺎشﺪ ﯾﺎ ﺗجﺮﺑﻪاي ﮐﺴﺐ
ﮐﺮده ﺑﺎشﺪ ،ﺑﻪﻣثﺎﺑﻪ اﻣﺮي ﭘﯿﺶ از ﺗجﺮﺑﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻄﻬﺮي ﻣﯽﮐﻮشﺪ ﺗﺎ ثﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ
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اﻧﺴﺎن ﻋﮑساﻟﻌﻤل ﻣﺤﯿط ﯾﺎ ﻟﻮح ﻧﺎﻧﻮشﺘﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎشﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﺮاغﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در او ﻓﺮوغ اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻓﻄﺮت وﺟﻮد دارد (ﻧگﺎرش.)۲۹۳۱ ،
ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس ،در ﺑﺤﺚ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎنشﻨﺎﺳﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ،ﻣﯽﺗﻮان اذﻋﺎن ﮐﺮد
ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎي ﻓﻄﺮي اﻧﺴﺎن اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﻓﺮاﮔﯿﺮان ،ﻓﻄﺮﺗﯽ اﻟﻬﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑل
ﻓﻌﻠﯿﺖﯾﺎﻓﺘﻦ و شﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮششﺪن اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻓﻄﺮت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺻﯿقل ﺑﺨﻮرد و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮشﯽ ﺳپﺮده شﻮد .ﻓﻄﺮت ﮐﻪ شﺎﻣل شﻨﺎﺧﺖﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و
غﯿﺮاﮐﺘﺴﺎﺑﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻤﻮاره در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺤقق ﺧﺎرﺟﯽ و ظﻬﻮر (ﻓﻌﻠﯿﺖ) و شﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ،ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣل رشﺪ ﻓﻄﺮﯾﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
 .۱ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ اﺑزار اﺻﻠﯽ رشﺪ ،ﺗﻌقل و اراده ﺑﻪﻋﻨﻮان وﯾژﮔﯽﻫﺎي اﯾجﺎدﮐﻨﻨﺪه ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ.
ازﻧﻈﺮ ﻣﻄﻬﺮي« ،آشﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣقﻮق ،ﺑﺸﺮ را ﺑﻪﺣﺮﮐﺖ درﻣﯽآورد و ﺑﻪ او شﻮر و ﻫﯿجﺎن و ﻧﺸﺎط
ﻣﯽدﻫﺪ» (ﻣﻄﻬﺮي ،۲۹۱۱ ،ج  .)۱۱۹ :۹اﮔﺮ در اﺳالم ﻣﻮاردي ﭼﻮن دﻓﺎع از ﻣﺎل ،ﻧﺎﻣﻮس و ﺟﺎن،
ارزشﻤﻨﺪ ﺗﻠقﯽ شﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ دﻓﺎع از ﺣقﻮق اﺳﺖ .ازﻧﻈﺮ ﻣﻄﻬﺮي (« )۲۹۱۱اﻫﻤﺎل ﺣﻔظ
ﺣقﻮق و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗجﺎوزﺑﻮدن ،ﻣﺨﺎﻟﻒ شئﻮن اﺳالﻣﯽ و ﮐﺮاﻣﺖ و ﻋزتﻧﻔس اﺳﺖ» (ﻣﻄﻬﺮي،۲۹۱۱ ،
ج  .)۱۹۱ :۹ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﺗﮑﯿﻪﺑﺮ آﻣﻮزهﻫﺎي دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ،شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﻣﻌﺘقﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻓﺮزﻧﺪان ،ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﻪ
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻧﺎﻋﺎدالﻧﻪ و ﺗﺤقﯿﺮآﻣﯿز ﭘﺮﻫﯿز ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ارزشﻗﺎئلشﺪن ﺑﻪ شﺨﺼﯿﺖ
و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣثﺒﺖ اﻓﺮاد ،آﻧﺎن را ﺗﮑـﺮﯾﻢ و ﺣس ﺑﺎارزشﺑﻮدن را در آﻧﺎن ﺗقﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ (ﻣﻠﮑﯽ:۲۹۳۱ ،
 .)۲۶۱ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس ،ﻋﺪاﻟﺖﻣﺤﻮري و روﯾﮑﺮد ﻋﺎدالﻧﻪ در ﺗﺮﺑﯿﺖ از اﻗﺘﻀﺎئﺎت ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن و ﻋﺎﻣل
ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ آن اﺳﺖ.
مبنای ارزششناسی

 .۲ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﺑﻪ «ﺳﻌﺎدت» ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ارزشﻫﺎي اﺧالﻗﯽ ﻣﻌﺘقﺪ اﺳﺖ .ازﻧﻈﺮ ﻣﻄﻬﺮي
(« )۲۹۱۱ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ذاﺗﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ طﻮري آﻓﺮﯾﺪه شﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎرﻫﺎي ﺧﻮد اﻟزاﻣﺎً ﻧﻮﻋﯽ
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻋﺘﺒﺎري ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ،اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎي
اﻋﺘﺒﺎري ﺑﻪﻋﻨﻮان «آﻟﺖ ﻓﻌل» ﺑﻪ ﻣقﺎﺻﺪ طﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﻧﺎئل ﻣﯽآﯾﺪ .آن اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎي
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اﻧﺸﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ «ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ» ﻣﺸﺨص ﻣﯽشﻮد و از آن ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ
ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣقﻮق و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ رﻋﺎﯾﺖ شﻮد .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺸﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ
وﺟﺪان ﻫﺮ ﻓﺮد آن را ﺗأﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» (ﻣﻄﻬﺮي .)۶۱ :۲۹۱۱ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻣﻄﻬﺮي «ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت
ﮔﺮه دارد» ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺮاي ﻧﺎئلشﺪن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪﻣﻨزﻟﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ارزش و ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ
از ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد.
 .۱ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ اﺑزار رشﺪ ارزشﻫﺎي اﺧالﻗﯽ اﺳﺖ.
ازﻧﻈﺮ ﻣﻄﻬﺮي (« )۲۹۱۱ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ از ﻧﻮع ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺮورش ﺻﺮف اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑگﻮﯾﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﺮورش اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﯾﺎ الاﻗل ﺑگﻮﯾﺪ اﯾﻨجﺎ دو
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺴﺖ .ازﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎي ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻗﺪﯾﻢ در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ شﮏ و ﺗﺮدﯾﺪي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﺧالﻗﯿﺎت
را ﺑﺎﯾﺪ در وﺟﻮد ﺑﺸﺮ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﺻﻄالح ﺑﺎﯾﺪ آن ﻓﻀﺎﯾل را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻠﮑﺎت در او اﯾجﺎد
ﮐﺮد .ازﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎي ﻗﺪﯾﻢ آدم ﺗﺮﺑﯿﺖشﺪه ،آدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧچﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽشﻮد ،در او
ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮي و ﻣﻠﮑﻪ درآﻣﺪه ﺑﺎشﺪ و ﻣﺎداﻣﯽﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻠﮑﻪ درﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎشﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ
طﺒﯿﻌﺖ ثﺎﻧﻮي اﻧﺴﺎن ﺑﺪل ﻧﺸﺪه ﺑﺎشﺪ ،ﺣﺎل اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن اﻣﺮي زاﯾلشﺪﻧﯽ اﺳﺖ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻠﮑﻪ شﻮد ﺗﺎ زواﻟﺶ ﻣﺸﮑل ﺑﺎشﺪ» (ﻣﻄﻬﺮي ۱۳ :۲۹۱۱ ،ـ  .)۱۱ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ رشﺪ ارزشﻫﺎي
اﺧالﻗﯽ ﻣﺴﺘﻠزم ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ.
اهداف عدالت تربیتی

ﻫﺪف ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ .ﻫﺪف در ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي وضع
ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪطﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿص داده شﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺗﺤقق آن،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻧجﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از اﻫﺪاف ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣقﺎﺻﺪ ﻣﺎ در اﺟﺮاي
ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤقق آن ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤقق ﻣﯽﮔﺮدد .ﻟﺬا ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ
اﻫﻤﯿﺖ و ارزش اﻫﺪاف در ﻧﻬﺎد ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ شﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔزارهﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔزارهﻫﺎي ﺗجﻮﯾزي درﻗﺎﻟﺐ
اﻫﺪاف ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در دﯾﺪﮔﺎه شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﺑپﺮدازﯾﻢ .ﻫﺪفﻫﺎي ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در ﺳﻪ ﺳﻄح از
ﺧﺮد ﺗﺎ ﮐالن ﻗﺎﺑل ارائﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺪف ﺧﺮد ﻧزدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ،ﻫﺪف ﻣﯿﺎﻧﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﺪف ﮐالن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
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ﻫﺪف ﮐالن :زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزي و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺤقق ﺗﻮازن و ﻓﯿض ﻋﺎم در ﻋﺎﻟﻢ آﻓﺮﯾﻨﺶ
ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﮐالن در ﻧﻈﺮﯾﻪ شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ،زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزي و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺤقق ﺗﻮازن و ﻓﯿض ﻋﺎم
در ﻋﺎﻟﻢ آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﺪف از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽشﻨﺎﺳﯽ «ﺑﺮﺧﻮرداري اﻧﺴﺎن از آﻣﻮزشوﭘﺮورش
ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﻮهﻫﺎي ﺗﻮازن در ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪﻣﻨزﻟﻪ اﺻل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﺟﻬﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺳﺖ» و «ﺑﺮﺧﻮرداري اﻧﺴﺎن
از ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﻮهﻫﺎي ﺗﻮازن در ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪﻣﻨزﻟﻪ اﺻل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺳﺖ» اﺧﺬ
شﺪه اﺳﺖ .ازﻧﻈﺮ ﻣﻄﻬﺮي ( )۲۹۶۱ﻋﺪل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﯿض ﻋﺎم و ﺑﺨﺸﺶ ﮔﺴﺘﺮده
درﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﺎل در ﻫﺴﺘﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻣﺴﺎك ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿض
(ﻣﻄﻬﺮي .)۱۱ :۲۹۶۱ ،ﺑﺮاﯾﻦﻣﺒﻨﺎ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤقق ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻔظ ﺗﻮازن در ﻋﺎﻟﻢ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ .ﻣﻄﻬﺮي در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﺼﺮﯾح ﻣﯽﮐﻨﺪ «اﮔﺮ ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎﻗﯽ و ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎشﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﯿزي در آن ﺑﻪ ﻗﺪر الزم (ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﺴﺎوي) وﺟﻮد داشﺘﻪ ﺑﺎشﺪ .از ﺟﻬﺖ
ﺗﻌﺎدل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿزان اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ شﻮد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ،ﺑﻮدﺟﻪ و ﻧﯿﺮو ﻣﺼﺮف
شﻮد .ﻧقﻄﻪ ﻣقﺎﺑل ﻋﺪل ﺑﺪﯾﻦﻣﻌﻨﯽ ،ﺑﯽﺗﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ظﻠﻢ و ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﺳﺮاﺳﺮ آراﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺎدل
و ﻣﻮزوﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎشﺪ» (ﻗﻠﯿﭻ .)۲۶۹ :۲۹۳۳ ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻄﻬﺮي ،ﻫﺪف ﮐﻠﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ،
زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزي و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺤقق ﺗﻮازن در ﻋﺎﻟﻢ آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺳﺖ.
ﻫﺪف ﻣﯿﺎﻧﻪ :زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺗﺤقق ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
از اﻫﺪاف ﻣﯿﺎﻧﻪاي ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ،زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺗﺤقق ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽشﻨﺎﺳﯽ «ﺑﺮﺧﻮرداري از آﻣﻮزشوﭘﺮورش ،ﺟﻨﺒﻪاي از ﺗﺤقق ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺮدي و
زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ» ﻣأﺧﻮذ شﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاﯾﻦﻣﺒﻨﺎ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤقق ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ
زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﺤقق ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎشﺪ .ﻣﻄﻬﺮي در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﺘقﺪ اﺳﺖ «اﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎع ﻫﺮ
دو ﺣقﯿقﯽ و ذيﺣقﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺣق اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ ﺣق ﻓﺮد درﺻﻮرت ﺗزاﺣﻢ ﻣقﺪم اﺳﺖ .در دﯾﺪﮔﺎه وي
اﺟﺘﻤﺎع وﺟﻮدي ﻣﺮﮐﺐ و ﺣقﯿقﯽ دارد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﯿﺎت ،زﯾﺮا اﺟﺘﻤﺎع داراي ﺣﯿﺎت ،ﻣﻮت و وﺣﺪت
اﺳﺖ .ﻣﺒﻨﺎي ﺣقﻮق ﻧﯿز در اﻧﺪﯾﺸة ﻣﻄﻬﺮي ،ﺗﻮﺟﻪ طﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ غﺎﯾﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ازآﻧجﺎﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎع،
اﻣﺮي ﺣقﯿقﯽ اﺳﺖ و از غﺎﯾﺎت طﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪشﻤﺎر ﻣﯽرود ،ذيﺣق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ازآﻧجﺎﮐﻪ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ غﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ در طﺒﯿﻌﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽشﻮد ،ﻣﺼﺎﻟح ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ
ﻣﺼﺎﻟح ﻓﺮدي ﻣقﺪم شﻮد ،زﯾﺮا ﺧﯿﺮ و ﻣﺼـﻠﺤﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺧﯿـﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ» (ﻣﻄﻬﺮي،
 ۱۹۱: ۲۹۱۲ـ  .)۱۹۶ازﻧﻈﺮ ﻣﻄﻬﺮي ،اﺻالح اﺟﺘﻤﺎﻋى ﺑﺪون ﺑﺮﭘﺎداشﺘﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﯾجﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
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ﻣﻄﻬﺮي درﺑﺎب ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اظﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ« :اﮔﺮ ﺣقﻮق ﻣﺮدم ﻣﺤﻔﻮظ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺎدل و
ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎشﺪ و ﺗﺒﻌﯿض ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و اﺣﺴﺎس ﻣغﺒﻮﻧﯿﺖ در ﻣﺮدم ﻧﺒﺎشﺪ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاى وﻗﻮع ﻣﻌﺎﺻى و
اﺧالق رذﯾﻠﻪ و شﯿﻮع ﻋقﺎﯾﺪ ﻧﺎﭘﺎك ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ و آﯾﻪ  ۱۶ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ در ﻗﺮآن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﺎظﺮ
ﻣﯽداﻧﺪ» (ﻣﻄﻬﺮي ،۲۹۱۳ ،ج  .)۱۲۱ :۱ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس ،ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزي
ﺑﺮاي ﺗﺤقق ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ؛ از آن ﺣﯿﺚ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺟﺎﯾگﺎه ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﺪف ﺧﺮد :ﺗﺤقق رشﺪ و ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﺑﯽ
از اﻫﺪاف ﺧﺮد ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ،ﺗﺤقق رشﺪ و ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﺑﯽ اﺳﺖ؛
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رشﺪ و ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ﻫﺪف از ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎنشﻨﺎﺳﯽ و
ارزششﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔزاره «ﭘﺮورش ﻓﻄﺮﯾﺎت ،ﭘﺮورش ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﭘﺮورش ارزشﻫﺎي
اﺧالﻗﯽ و راﻫﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت» اﺧﺬ شﺪه اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤقق ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ رشﺪ و ﮐﻤﺎل
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺤقق ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﻄﻬﺮي در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻌﺘقﺪ اﺳﺖ «راﺑﻄﻪ ﺣق و ذيﺣق از
ﻧﻮع رواﺑط غﺎئﯽ ﺑﻮده و ﺟزء ﺣقﻮق طﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻟﺬا آﻓﺮﯾﻨﺶ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات
در ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽشﻮد ﺗﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از آﻧﻬﺎ داراي ﺣق ﺑﺎشﻨﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎشﻨﺪ و اﯾﻦ ﺣق ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ درﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ شﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﻬﺮي ( )۲۹۱۳ﻣﻌﺘقﺪ اﺳﺖ «ﻣﺴﺎوات ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﻄﻠق ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮي
ﻣﻄﻠق در اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﺒﺪﯾل ﺑﻪ ظﻠﻢ ﻣﯽشﻮد .ﭘس اﮔﺮ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﻣﺴﺎوات ﺑگﯿﺮﯾﻢ و ﻣﺴﺎوات را
ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﻄﻠق؛ اﯾﻦ اوالً شﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ثﺎﻧﯿﺎً ظﻠﻢ و ﺗجﺎوز اﺳﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ثﺎﻟثﺎً اﺟﺘﻤﺎع
ﺧﺮابﮐﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا در ﻧﻈﺎم طﺒﯿﻌﺖ ﺧﺪادادي ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﻔﺎوت و ﺗﻤﺎﯾز وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ
اﺧﺘالف ﺳﻄحﻫﺎ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﻪوﺟﻮد آورده اﺳﺖ و ﻣﺎﯾﻪ ﺟﺬب اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺪﯾگﺮ شﺪه اﺳﺖ» (ﻣﻄﻬﺮي .)۹۱۳ :۲۹۱۳ ،ازﻧﻈﺮ ﻣﻄﻬﺮي ( )۲۹۱۱الزﻣﻪ ﻧﻈﺎم داشﺘﻦ ﻫﺴﺘﯽ ،وﺟﻮد
ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ و درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻨﺸأ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و
اﺧﺘالفﻫﺎ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖﻫﺎ و ﻧقصﻫﺎﺳﺖ (ﻣﻄﻬﺮي ،۲۹۱۱ ،ج  )۲۱۹ :۲ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ
ﺑﺪﯾﻦﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ازﻫﻤﻪﻧﻈﺮ در ﯾﮏ ﺣﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎشﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﻣقﺎﻣﺎت و
درﺟﺎت دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺗقﺴﯿﻢﺑﻨﺪي شﻮد و راه ﻣﻨﺤﺼﺮ آن آزادﮔﺬاشﺘﻦ اﻓﺮاد و زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺑقﻪ را
ﻓﺮاﻫﻢﮐﺮدن ﺑﺮاي آﻧﺎن اﺳﺖ (ﻗﻠﯿﭻ )۲۶۹ :۲۹۳۳ ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ،ازﻧﻈﺮ ﻣﻄﻬﺮي ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
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اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﺮﺑﯿﺎن ﺻﺮفﻧﻈﺮ از وﯾژﮔﯽﻫﺎي ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ
رشﺪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
سطوح اهداف

اهداف
زمينهسازی و کمک به

هدف کالن

تحقق توازن و فيض عام
در عالم آفرينش

ارتباط با مبانی
ـ برخورداری انسان از تعليموتربيت مصداق برخورداری از
فيض عام خداوند است.
ـ برخورداری انسان از تعليموتربيت يکی از جلوههای توازن
در هستی بهمنزله اصل حاکم بر جهان آفرينش است.
ـ برخورداری انسان از تعليموتربيت ،جنبهای از تحقق

هدف ميانی

زمينهسازی برای تحقق
عدالت اجتماعی

عدالت فردی است.
ـ برخورداری انسان از تعليموتربيت ،زمينهساز تحقق عدالت
اجتماعی است.

هدف خرد

تحقق رشد و کمال انسانی
در هر متربی

ـ مبانی انسانشناسی و ارزش شناسی
ـ برآيند هر سه گزاره؛ پرورش فطريات ،پرورش کرامت
انسانی ،پرورش ارزشهای اخالقی و راهيابی به سعادت

بررسی سؤال سوم :اصول عدالت تربیتی باتوجهبه مبانی عدالت تربیتی در دیدگاه شهید
مطهری چیست؟
آﻧچﻪ در اﯾﻦ ﺳؤال ﺑﻪﻣﻨزﻟﻪ اﺻﻮل ﺗﺮﺑﯿﺖ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ شﺪ ،ﻣﺸﺘﻤل ﺑﺮ ﮔزارهﻫﺎي ﺗجﻮﯾزي
و ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻠﯽ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﻫﺪاف ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔزارهﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺖ .اﺻﻮل
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻨﺘج از ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﻫﺪاف ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ،ﻣجﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ،اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽشﻮﻧﺪ و راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤل ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻟﺬا اﺻﻮل ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
ﺣﺎوي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤلﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣقﺼﻮد ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ و
ﺟﻨﺒﻪ ﺗجﻮﯾزي درﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داشﺖ .ﺑﺮاﯾﻦﻣﺒﻨﺎ اﯾﻦ ﺳؤال درﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔزارهﻫﺎي ﺗجﻮﯾزي
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﮔزارهﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﯾﺸﺎن ﺑپﺮدازد ﮐﻪ ﺑﻪ شﺮح ذﯾل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 .4اصل آموزش همگانی
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ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ» و ﻫﺪف ﮐالن «ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤقق ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻓﯿض ﻋﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ شﺎﻣل ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ شﻮد»
اﺧﺬ شﺪه اﺳﺖ .ازﻧﻈﺮ ﻣﻄﻬﺮي ( )۲۹۶۱ﻋﺪل اﻟﻬﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻨﺒع ﻓﯿض ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻣﻮﺟﻮدي در ﺟﻬﺎن اﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻔﻀل آن را دارد .ﻫﻤچﻨﯿﻦ ﻣﻄﻬﺮي ( )۲۹۶۱ﻋﺪاﻟﺖ را
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ دو ﭼﯿز ﻣﯽداﻧﺪ« :ﯾﮑﯽ ﺣقﻮق و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾگﺮ و در ﻣقﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾگﺮ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺣقﻮق و اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ دوم ،ﺑﺮﻋﮑس ﺣقﻮق طﺒﯿﻌﯽ ﻓﺮدي ﮐﻪ آن را ﺑﻪ
ﮐﺘﺎب طﺒﯿﻌﺖ و آﻓﺮﯾﻨﺶ ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺣقﻮق طﺒﯿﻌﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﺮ را ﻣﺴﺎوي و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽداﻧﺪ
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎوات رﻓﺘﺎر شﻮد .ﺑﺎﻋﻨﺎﯾﺖﺑﻪ آﻧچﻪ اشﺎره شﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد از دﯾﺪﮔﺎه شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﻧﺎظﺮ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺣقﻮق آﻣﻮزشﯽ و ﭘﺮورشﯽ ،اﺻل
آﻣﻮزش ﻫﻤگﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﻌﺪ ﮐﻤّﯽ ،ﻣﺴﺘﻠزم اﯾجﺎد ﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺻﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪﺗﺮﺑﯿﺖ
رﺳﻤﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤگﺎن ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺣق دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب
ﻗﺒﻮﻟﯽ از آن (ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ شﺮاﯾط و اﻣﮑﺎﻧﺎت) دﺳﺘﺮﺳﯽ داشﺘﻪ ﺑﺎشﻨﺪ .ﻣﻮضﻮع ﭘﻮشﺶ ﻫﻤگﺎﻧﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ
در ﻧﻈﺮﯾﺎت شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﻨﻌﮑس شﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ اﺻل ،ﻫﻤﻪ آﺣﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ
ﺣق دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺑﺮاﺑﺮ را ﺻﺮفﻧﻈﺮ از وﯾژﮔﯽﻫﺎي ﻓﺮدي ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
داشﺘﻪ ﺑﺎشﻨﺪ .ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس در دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻄﻬﺮي ،ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد در ﻧﻈﺎمﻫﺎي آﻣﻮزشﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎرغ
از ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ ،ﻧژادي ،زﺑﺎﻧﯽ ...،ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﮑﺴﺎن از اﻣﮑﺎﻧﺎت
آﻣﻮزشﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎشﻨﺪ.
در اﯾﻨجﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻨﺘﺎج اﯾﻦ اﺻل از دو ﻗﯿﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽشﻮد ﮐﻪ در ﻗﯿﺎس اول ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف
واﺳﻄﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ و از ﻣقﺪﻣﻪ ﻗﺮاردادن آن در ﻗﯿﺎس دوم ﺑﻪ اﺻل ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

 / 66پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

عنوان
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شرح

عدالت تربيتی بايد

خداوند متعال بهجهت رحمانيتش همه موجودات را مورد فيض

تحقق يابد تا فيض

خود قرار میدهد و دراينراستا عدالت تربيتی اين امکان را برای

مقدمه اول عام خداوند شامل

همه متربيان فراهم میسازد که از اين فيض و رحمت الهی که

همه انسانها شود.

نعمت يادگيری را به انسانها عطا نموده است ،استفاده کنند و

موضوع

هدف تربيتی

نوع گزاره

تجويزی

استعدادها و ويژگیهای خدادادی خود را شکوفا کنند.
برخورداری از
مقدمه دوم

نتيجه

همانطورکه خداوند همه مخلوقات را بدون کوچکترين تبعيضی

تعليموتربيت مصداق موردعنايت و رحمت خود قرار میدهد ،نظام تعليموتربيت نيز با
برخورداری از فيض تأسی به نظام الهی همه افراد را مورد توجه قرار داده و زمينه
عام خداوند است.

استفاده از اين ظرفيتهای درونی را فراهم میسازد.

تعليموتربيت بايد

اگر میخواهيم عدالت تربيتی محقق گردد تا همه انسانها بتوانند

شامل همه انسانها

از ظرفيت درونی خود که يادگيری و شکوفاسازی استعدادها

قياس عملی شود تا عدالت تربيتی است ،برخوردار شوند بايد تعليموتربيت برای همه آحاد بشری
تحقق يابد.

مبانی تربيتی

اصل تربيتی

توصيفی

تجويزی

که اين توانايی خدادادی را دارند ،فراهم سازد.

 .8اصل فردیت در آموزش

اﺻل ﻓﺮدﯾﺖ در آﻣﻮزش از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽشﻨﺎﺧﺘﯽ «ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﻨﺒﻪاي از ﺗﺤقق
ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺮدي اﺳﺖ» و ﻫﺪف ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ «ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤقق ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﺤقق ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎشﺪ» اﺧﺬ شﺪه اﺳﺖ .ازﻧﻈﺮ ﻣﻄﻬﺮي ( )۲۹۱۱ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ،ذوق و اﺳﺘﻌﺪاد اﻓﺮاد ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾگﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﯾﺪ در ﺗقﺴﯿﻢ ﻫﻤﻪ شئﻮن و ﻣﻮاﻫﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،شﺮاﯾط ﻣﯿﺪان
آزاد ﻣﺴﺎﺑقﻪ را داشﺘﻪ ﺑﺎشﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢآوردن ﺣق شﺮﮐﺖ و شﺮاﯾﻄﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ،ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد
ﻣﻨجﺮ ﺑﻪ ظﻬﻮر اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ شﻮد (ﻣﻄﻬﺮي ۲۱۱ :۲۹۱۱ ،ـ .)۲۱۱
ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻄﻬﺮي ،ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ وﯾژﮔﯽﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك و ﻣﺘﻔﺎوت
ﻣﺘﺮﺑﯿﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮشﺶ آﻧﺎن و ﻧﺘﺎﯾج آن ضﺮوري اﺳﺖ .ازاﯾﻦرو ،در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ،
ازﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮاي ﻫﻤگﺎن ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ وﯾژﮔﯽﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺮاﻫﻢ آورد و
ازﺳﻮيدﯾگﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻓﺮدي ،ﻓﺮﻫﻨگﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ارائﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺑﯿﺎن
ﻣﻮرد ﻣالﺣﻈﻪ ﻗﺮارداد.
در اﯾﻨجﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻨﺘﺎج اﯾﻦ اﺻل از دو ﻗﯿﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽشﻮد ﮐﻪ در ﻗﯿﺎس اول ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف
واﺳﻄﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ و از ﻣقﺪﻣﻪ ﻗﺮاردادن آن در ﻗﯿﺎس دوم ﺑﻪ اﺻل ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
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قیاس اول
عنوان
عدالت تربيتی بايد تحقق
مقدمه اول يابد تا زمينهساز تحقق
عدالت اجتماعی باشد.

موضوع نوع گزاره

شرح
برای دستيافتن به عدالت اجتماعیای که در يک جامعه بزرگتر
تحقق میيابد ،بايد پيشتر در يک جامعه کوچکتر که همان نظام
تعليموتربيت است ،محقق گردد.

برخورداری از تعليموتربيت برای رسيدن به عدالت اجتماعی و تحقق آن نظام تعليموتربيت
مقدمه دوم زمينهساز تحقق عدالت

قياس عملی

تربيتی
مبانی

میتواند مقدمات آن را از درون نهاد آموزش فراهم سازد.

تربيتی

اجتماعی است.
نتيجه

هدف

برای تحقق عدالت تربيتی

برای اينکه بتوان عدالت تربيتی را محقق ساخت و اين تمرينی

بايد از تعليموتربيت

برای تحقق عدالت باشد بايد نظام تعليموتربيتی وجود داشته باشد

برخوردار بود.

که بتوان از آن طريق متربيان را با مؤلفههای عدالت آشنا نمود

هدف
واسطی

تجويزی

توصيفی

تجويزی

قیاس دوم
عنوان
برای تحقق عدالت
مقدمه اول

شرح

موضوع

برای اينکه بتوان عدالت تربيتی را محقق ساخت و اين تمرينی

تربيتی بايد از

برای تحقق عدالت باشد بايد نظام تعليموتربيتی وجود داشته

هدف واسطی يا

تعليموتربيت برخوردار

باشد که بتوان از آن طريق متربيان را با مؤلفههای عدالت آشنا

هدف تربيتی

بود

نمود.

برخورداری از

وقتی نظام تعليموتربيت برای همه افراد ميسر گردد ،اين

مقدمه دوم تعليموتربيت جنبهای از

نوع گزاره

نمونهای از تحقق عدالت برای افراد است

مبانی تربيتی

تجويزی

توصيفی

تحقق عدالت فردی است
برای تحقق عدالت

نتيجه
قياس عملی

منظور اين است که برای تحقق عدالت تربيتی بايد ابتدا به

تربيتی بايد عدالت فردی حقوق تکتک افراد بهعنوان عناصر تشکيلدهنده جمع احترام
تحقق يابد

اصل تربيتی

تجويزی

قائل شد و مبادا حق کسی به خاطر ديگری پايمال شود.

 .9اصل پرورش فطریات

اﯾﻦ اﺻل از ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎنشﻨﺎﺧﺘﯽ «ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣل ﭘﺮورش ﻓﻄﺮﯾﺎت
در ﺟﻬﺖ رشﺪ و ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ» و ﻫﺪف «ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤقق ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ رشﺪ ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﺤقق شﻮد» اﺧﺬ شﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﻬﺮي ( )۲۹۱۱در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﺘقﺪ اﺳﺖ در ﻣقﺎم اثﺒﺎت ،ﻋﺪل
ﻣﻮضﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻋقل ،ﻓﺎرغ از ﺳﺎﺣﺖ اﻟﻬﯽ ﯾﺎ ﺑﺸﺮي ،ﺑﺎﻟﺒﺪاﻫﻪ و ﻓﻄﺮﺗﺎً ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ و
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ﺣﺴﻦﺑﻮدن آن ﺑﻪ ﻓﻄﺮت زﯾﺒﺎﯾﯽشﻨﺎﺧﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻣقﺒﻮل ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﺎﻧﻈﺮﺑﻪ آﻧچﻪ ذﮐﺮ شﺪ ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ از
اﻫﻢ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎي ﻓﻄﺮي اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻓﺮاﮔﯿﺮان ،ﻓﻄﺮﺗﯽ اﻟﻬﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑل ﻓﻌﻠﯿﺖﯾﺎﻓﺘﻦ و
شﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮششﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻄﺮت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺻﯿقل ﺑﺨﻮرد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮد و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮشﯽ ﺳپﺮده شﻮد .ﻓﻄﺮت ﮐﻪ شﺎﻣل شﻨﺎﺧﺖﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و غﯿﺮاﮐﺘﺴﺎﺑﯽ
اﺳﺖ ،ﻫﻤﻮاره دراﻧﺘﻈﺎر ﺗﺤقق ﺧﺎرﺟﯽ و ظﻬﻮر (ﻓﻌﻠﯿﺖ) و شﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .در ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ رشﺪ
ﻓﻄﺮﯾﺎت در ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮان اشﺎره ﮐﺮد .ازآﻧجﺎﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﺳﺘگﺎهﻫﺎي ﻓﻄﺮي اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داشﺖ در ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻄﺮت ،ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿق ﺑﻮد و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾزان ﺑﺎﯾﺪ درراﺳﺘﺎي ﭘﺮورش ﻓﻄﺮﯾﺎت ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗالش ﺧﻮد را داشﺘﻪ ﺑﺎشﻨﺪ.
عنوان

شرح

عدالت تربيتی بايد تحقق يابد اگر میخواهيم انسانها به درجات عالی و
مقدمه اول تا رشد کمال انسانی محقق

مقدمه دوم

کماالت واالی بشری دست پيدا کنند ،بايد

موضوع نوع گزاره
هدف
تربيتی

گردد.

عدالت در نظام تعليموتربيت محقق بشود.

برخورداری از تعليموتربيت،

بهترين و مهمترين راه برای پرورش

مهمترين عامل پرورش

گرايشهای فطری انسان برخوردار شدن

مبانی

فطريات در جهت رشد و

از نظام تعليموتربيت است

تربيتی

تجويزی

توصيفی

کمال انسانی است.
نتيجه

تعليموتربيت بايد در جهت

نظام آموزشوپرورش عدالتمحور بايد در

تحقق عدالت تربيتی به

جهت رشد کماالت انسانی به گرايشهای

قياس عملی پرورش فطريات توجه نمايد .فطری ازقبيل عدالتخواهی ،خداجويی،

اصل
تربيتی

تجويزی

زيبايی خواهی ... ،توجه نمايد.

 .1اصل پرورش کرامت

اﯾﻦ اﺻل از ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎنشﻨﺎﺧﺘﯽ «ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣل ﭘﺮورش ﮐﺮاﻣﺖ
ﻣﺘﺮﺑﯿﺎن در ﺟﻬﺖ رشﺪ ﮐﻤﺎالت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﺪف ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ «ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤقق ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ رشﺪ
ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤقق شﻮد» اﺧﺬ شﺪه اﺳﺖ .ﻧﻈﺮﺑﻪاﯾﻨﮑﻪ ،ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي
اﻧﺴﺎنشﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در اﺳالم اﺳﺖ ،ازﻧﻈﺮ ﻣﻄﻬﺮي (« )۲۹۶۳ﻣﺴئﻠﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ﻧﻔس و ﯾﺎ
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ﻋزتﻧﻔس و ﺗﻌﺒﯿﺮاﺗﯽ اﻣثﺎل اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ در ﻣﺘﻮن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳالﻣﯽ وارد شﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺴئﻠﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻢﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗع شﺪه و ﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗع ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺣﺎلآﻧﮑﻪ ﻣﺎ رﯾﺸﻪ و ﻣﺒﻨﺎ و
زﯾﺮﺑﻨﺎي اﺧالق اﺳالﻣﯽ را از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺳﺘﻨﺒﺎط و اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﯿﻢ؛ از ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖدادن
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻣﺘﻮﺟﻪﮐﺮدن او ﺑﻪ شﺮاﻓﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ ذاﺗﯽ ﺧﻮﯾﺶ» .ازﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ،ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ،
اﻣﺮي ﻗﺮاردادي ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ رﯾﺸﻪ در ذات ﺧﻠقﺖ ﺑﺸﺮي دارد ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد آزادي اراده ،ﻗﺪرت
ﺗﻌقل ،داشﺘﻦ وﺟﻬﻪ و ﻧﻔﺨﻪ اﻟﻬﯽ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي ﺧﺪا ﻗﺮار دارد (رﺣﯿﻤﯽﻧژاد.)۲۹۳۱ ،
ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس ،در ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،روشﻫﺎي ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎشﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس
ﮐﺮاﻣﺖ واﻗﻌﯽ ﻧﻔس ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد را ﻓﺮاﻫﻢ آورد و آن را از ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻋﻮاﻣل ضﺪﮐﺮاﻣﺖ ﻣﺼﻮن داشﺖ.
ﭘس الزم اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻓﺮاﻫﻢ شﻮد و آﻣﻮزشوﭘﺮورش ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮﻗﺮاري
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻤل ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي اﯾجﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮي ﺑﺎشﺪ.
شرح

عنوان

عدالت تربيتی بايد تحقق يابد تا رشد اگر میخواهيم انسانها به درجات عالی و
مقدمه اول کمال انسانی محقق گردد.

کماالت واالی بشری دست پيدا کنند ،بايد
عدالت در نظام تعليموتربيت محقق بشود.

برخورداری از تعليموتربيت مهمترين يکی از مهمترين راههايی که میتواند در
مقدمه دوم عامل پرورش کرامت متربيان در

نتيجه
قياس عملی

پرورش کرامات انسانی اثرگذار باشد ،نظام

جهت رشد کماالت انسانی است

تعليموتربيت است.

تعليموتربيت بايد در جهت تحقق

برای اينکه نظام تعليموتربيت بتواند عدالت

عدالت تربيتی به پرورش کرامت

تربيتی را محقق سازد ،بايد به رشد کرامت

متربيان توجه نمايد

انسانی و اهميت آن توجه ويژه داشته باشد.

موضوع نوع گزاره
هدف
تربيتی
مبانی
تربيتی
اصل
تربيتی

تجويزی

توصيفی

تجويزی

 .5اصل سعادت

اﯾﻦ اﺻل از ﻣﺒﺎﻧﯽ ارزششﻨﺎﺧﺘﯽ «ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ ،زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺳﻌﺎدت ﻣﺘﺮﺑﯿﺎن
درﺟﻬﺖ رشﺪ ﮐﻤﺎالت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﺪف ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ «ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤقق ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ رشﺪ ﮐﻤﺎل
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤقق شﻮد» اﺧﺬ شﺪه اﺳﺖ .شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي در ﻣﺒﺎﻧﯽ ارزش شﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي
آﻣﻮزهﻫﺎي اﺳالﻣﯽ ﺑﻪ «ﺳﻌﺎدت» ﻣﻌﺘقﺪ اﺳﺖ .ازﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ،ﻋﺪاﻟﺖ ،درواﻗع دو ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ دارد؛
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ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿزي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣقﻮق و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﻧﮑﺘﻪ دوم ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ ثﺎﻧﻮي ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧقﺶ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﻣﻮرد ﺣقﻮق و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ﻗﺎئل شﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ،اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺳﻬﯿﻢ شﻮد و ﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﺣق ﺑﺎشﺪ،
ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺑﺮﺳﺪ (واﻋﻈﯽ .)۲۹۳۱ ،اﯾﻦ ﺑﺎور ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻓﺬﺗﺮﯾﻦ و ﻣؤثﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎ و از
ﻗﻮيﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣل ﺟﻬﺖدﻫﯽ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر آدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي و ضﺎﻣﻦ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮاي
ﺗﺤقق ارزشﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪاﻟﺖ درراﺳﺘﺎي ﺳﻌﺎدت و ﮐﻤﺎل و ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ
اﺳﺖ.
عنوان

شرح

عدالت تربيتی بايد تحقق يابد تا

اگر میخواهيم انسانها به درجات عالی و

مقدمه اول رشد کمال انسانی محقق گردد.

کماالت واالی بشری دست پيدا کنند ،بايد
عدالت در نظام تعليموتربيت محقق بشود.

مقدمه دوم

موضوع نوع گزاره
هدف
تربيتی

برخورداری از تعليموتربيت

نظام تعليموتربيت بهترين راه برای

زمينهساز سعادت متربيان در

زمينهسازی و ايجاد بسترهای مناسب برای

مبانی

جهت رشد کماالت انسانی است .به سعادت رسيدن متربيان است و میتواند

تربيتی

تجويزی

توصيفی

آنها را به سرمنزل مقصود راهنمايی کند.
نتيجه
قياس عملی

تعليموتربيت برای زمينهسازی

آموزشوپرورش عدالتمحور میتواند

سعادت متربيان بايد عدالت

زمينههای سعادت متربيان را فراهم نمايد.

تربيتی را محقق نمايد.

اصل
تربيتی

تجويزی

بحث و نتیجهگیری
ﺑﺎﻋﻨﺎﯾﺖﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ذﮐﺮشﺪه در ﺻﻮرتﺑﻨﺪي ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ازﻣﻨﻈﺮ شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي آﻣﻮزشﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ،رﻋﺎﯾﺖ ﺣقﻮق و اﺳﺘﺤقﺎق اﻓﺮاد ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﺗالش و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي
ﻣﺘﺮﺑﯿﺎن ،ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎي ﻣﺘﺮﺑﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ،ﺗالزم اﺳﺘﻌﺪاد و وظﺎﯾﻒ ﻣﺘﺮﺑﯿﺎن اشﺎره ﻧﻤﻮد.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ  .۲ﺑﺮﺧﻮرداري اﻧﺴﺎن از ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﻣﺼﺪاق
ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻓﯿض ﻋﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ؛  .۱ﺑﺮﺧﻮرداري اﻧﺴﺎن از ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﻮهﻫﺎي
ﺗﻮازن در ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪﻣﻨزﻟﻪ اﺻل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺳﺖ؛  .۹ﺑﺮﺧﻮرداري اﻧﺴﺎن از ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ،
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ﺟﻨﺒﻪاي از ﺗﺤقق ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺮدي اﺳﺖ؛  .۱ﺑﺮﺧﻮرداري اﻧﺴﺎن از ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﺤقق ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ؛  .۶ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣل زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز رشﺪ ﻓﻄﺮﯾﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛
 .۱ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣل زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز رشﺪ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛  .۱ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ اﺑزار اﺻﻠﯽ
رشﺪ ﺗﻌقل و اراده ﺑﻪﻋﻨﻮان وﯾژﮔﯽﻫﺎي اﯾجﺎدﮐﻨﻨﺪه ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛  .۳ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ اﺑزار رشﺪ
ارزشﻫﺎي اﺧالﻗﯽ اﺳﺖ؛  .۳ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ ،زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻤچﻨﯿﻦ اﺻل آﻣﻮزش
ﻫﻤگﺎﻧﯽ ،اﺻل ﻓﺮدﯾﺖ در آﻣﻮزش ،اﺻل ﭘﺮورش ﻓﻄﺮﯾﺎت ،اﺻل ﭘﺮورش ﮐﺮاﻣﺖ و اﺻل ﺳﻌﺎدت از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﺮآﻣﺪه از آراي شﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي اﺳﺖ.
ﻫﻤچﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘژوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ازﻧﻈﺮ ﻣﻄﻬﺮي ،ﻋﺪاﻟﺖ در وﺟﻪ ﺑﺎرز آن ،رﻋﺎﯾﺖ
اﺳﺘﺤقﺎقﻫﺎﺳﺖ و ﻣﻔﻬﻮم آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺤقﺎقﻫﺎي طﺒﯿﻌﯽ و واﻗﻌﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ شﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮ
ﮐس ﻣﻄﺎﺑق آﻧچﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﺎر و اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﯿﺎﻗﺖ دارد ،داده شﻮد  .ﻣﻄﻬﺮي ﺗالش را ﻣﺤﻮر اﺳﺘﺤقﺎق
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﺼﺎص از ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي در ﺗﻌﻠﯿﻢوﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺗالش ﺧﻮد،
ﻣﺴﺘﺤق ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻮاﻫﺐ ﻣﯽشﻮﻧﺪ؛ ﯾﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗالش ﻣﺘﺮﺑﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺑﺪون ﻓﺮاﻫﻢشﺪن آن ،ﺗالش اﻓﺮاد ﺑﻪوﻗﻮع ﻧﻤﯽﭘﯿﻮﻧﺪد .ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس،
رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺤقﺎقﻫﺎي ذاﺗﯽ و ﻧﺎشﯽ از ﺧﻠقﺖ ،ﮐﻠﯽﺗﺮﯾﻦ و اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣالك ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﺴﯿﺎري از
اﺑﻌﺎد اﺳﺖ؛ ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي درﺳﯽ و آﻣﻮزشﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ درﺟﻬﺖ شﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،رشﺪ و
شﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎشﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﺮﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﯿزان اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و
ﺗالشﻫﺎي ﺧﻮد در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ،ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ.
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