


نقش فطرت در تکوین و تعالی هویت



:که در قرآن آمده است« فطرت»لغت •

ِ الَّتی فََطَر النهاَس َعلَ  (.30روم، )ْیها فِْطَرَت ّللاه

.با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است

«  ْرِض فاِطِر السَّماواِت َو اْلَ »(. 56: انبیاء)« فََطَرُهنَّ »

«  َرتْ إِذَا السَّماُء اْنفَطَ »(. و پنج آیه دیگر14: انعام)

در هم ُمْنفَِطٌر بِِه؛ آسمان از بیم آن روز»و ( 1: انفطار)

(.18: مزمل)« .شکافد



؛ «ْلَسةجَ ». بر نوع ـ یعنی گونه ـ داللت می کند« فِْعلَة»وزن •
َجلَْسَت ». تن؛ یعنی نوع خاصی از نشس«ِجْلَسة»یعنی نشستن و 

همان گونه که . ؛ یعنی نشستم به گونه نشستن زید«ِجْلَسةَ زید  
.زید می نشیند، نشستم

•
ن انسان به گونه ای خاص آفریده شده است اگر ما برای انسا
طرت یک سلسله ویژگی ها در اصل خلقت قایل باشیم، مفهوم ف

را می دهد
زی که مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب سفینة البحار از مطره

.  ی خلقتاز لغویهون است، نقل می کند که گفته است فطرت یعن



ق، ص 1412راغب اصفهانى، )« اصل الفَطِرالشقه طوالا »•

اما معناى ایجاد . ؛ اصل فطر، جداشدن از طول است(640

ه با توجه به این نكتراغب و ابداع نیز مى دهد؛ چنان كه 
«فطرّللاه الخلق، هو ایجاد الشى ء و ابداعه»: مى نویسد

ابن )« الفطر، االبتدا و االختراع»: نیز مى نویسدابن اثیر •

؛ فطر آفرینش نو و (457، ص 3ق، ج 1426اثیر، 
.پیدایش جدید است



:  نیز فطرت چنین معنا شده استاقرب الموارددر فرهنگ •
زمان الفطرة هى صفت التى یتصف بها كل مولود فى اول»

؛ فطرت عبارت (933م، ص 1992الخورى، )« خلقته
ن است از صفتى كه هر انسانى در آغاز آفرینش خود به آ

.متصف مى شود

در لغت نامه هاى فارسى به معناى « فطرت»واژه •
فتى آفرینش، ضمیر، جبلهت، سرشت، ابداع و اختراع و ص

دهخدا، )كه هر موجود در آغاز خلقتش داراست، آمده است 
(17179، ص 11، ج 1337



:قدس سرهامام خمینى . •

مقصود از فطرت الهى كه خداى تعالى مردم را بر آن •
رار مفطور فرموده، حالت و هیئتى است كه خلق را بر آن ق
داده كه از لوازم وجود آنها و از چیزهایى است كه در 

فطرت . اصل خلقت، خمیره آنها بر آن مخمر شده است
الهى از الطافى است كه خداى تعالى آن را به انسان 

ه اختصاص داده و دیگر موجودات یا اصالا داراى این گون
بهره فطرت هایى كه ذكر مى شود نیستند یا ناقص اند و یا

.كمى از آن دارند



:آیت ّللاه جوادى آملى. •

و فطرت به معنى سرشت خاص و آفرینش ویژه انسان است•
ا امر فطرى یعنى آنچه كه نوع آفرینش انسان، اقتضاى آن ر

.  داشته و مشترك بین همه انسان هاست 

و انسان در هنگام تولد، حیوان بالفعل و انسان بالقوه است•
به چنانچه از عقل و شرع تبعیت كند فطرتش شكوفا شده و

فعلیت مى رسد 

فطرت، كه همان بینش شهودى انسان به هستى و گرایش •
ند آگاهانه و كشش شاهدانه و پرستش خاضعانه نسبت به خداو
حو، است، نحوه خاصى از آفرینش است كه حقیقت آدمى به آن ن

.سرشته شده و جان انسانى به آن شیوه خلق شده است



مه طباطبائى. • :عاله

فطرت اساس و بنا، نوع و به معناى ایجاد و ابداع مى •

عنى فطرت بر گونه خاصى از آفرینش داللت دارد؛ ی. باشد

وه طبق این فطرت یا آفرینش خاص، انسان به سوى شی

ه خاصى از زندگى، با غایتى مشخص، گرایش داشته و ب

مراد از این شیوه خاص همان . سمت آن هدایت شده است

.دین الهى است



انواع فطرت•

مه طباطبائى. • ه فطرت را به شرط سالمت، داراى قوعاله
اید حقه تشخیص دانسته و معتقد است كه فطرت مى تواند عق

و اعمال صالح را بشناسد

فطرة ّللاه عبارت است از آن كه در انسان: وى مى گوید•
د، قرار داده شده تا با آن نیرو ایمان به خدا را تشخیص ده

ُهْم َمْن َخلَقَُهمْ َو لَئِْن َسأَْلتَ »كه به همین معنا در آیه شریفه 
و اگر از آنها بپرسى چه كسى ( )87: زخرف)« لَیقُولُنَّ ّللاَّ 

(خدا: آنان را آفریده، قطعا مى گویند



:  امام خمینى قدس سره •

اى فطرتى كه با سرشت آدمى عجین شده است و به دست توان•
ته الهى در ذات انسان به ودیعت نهاده شده و با طینت او درآمیخ

ه تنفر از نقص و ناقص، و عشق ب: "است، بر دو نوع است
عشق به كمال "، كه یكى اصلى است و آن "كمال و كامل

ت؛ اس" تنفر از نقص"است و دیگر، تبعى است و آن " مطلق
ا و گرچه بعضى به این حقیقت توجه ندارند، اما انبیا و علم

اصحاب معرفت مأموریت دارند تا انسان را به وجود این 
فطرت توجه دهند و نور فطرت آنان را به سوى كمال واقعى 

.متوجه سازند



:شهید مطهرى. •

به این معناست كه یا دلیل نمى خواهد و« فطریات ادراكى»: ادراكى. الف•
ش بدیهى اولى است و یا از قضایایى است كه اگر هم دلیل مى خواهد، دلیل

.همیشه همراهش هست

ه گرایش ها و خواست هاى غیراكتسابى انسان را مى توان ب: گرایشى( ب•
منظور از . خواست هاى جسمى و خواست هاى روحى: دو دسته تقسیم كرد

شند؛ خواست هاى جسمى، تقاضاهایى است كه صد در صد وابسته به جسم با
ت؛ مانند غریزه گرسنگى، كه یك امر كامالا مادى و در عین حال غریزى اس
رسنه یعنى ساختمان بدنى انسان و هر حیوانى اقتضا مى كند كه به محض گ

ان اما یك سلسله خواست ها و میل ها هستند كه رو. شدن به دنبال غذا برود
مى « لذات روحى»، و لذات ناشى از آنها را «امور روحى»شناسان آنها را 

.نامند؛ مثل میل به فرزند داشتن، برترى طلبى و قدرت خواهى



:آیت ّللاه جوادى آملى •

و گرایشى( شناخت بودها و نبودها)فطرت داراى دو بعد بینشى •
دانسته، مقصود از شناخت و گرایش( گرایش به بایدها و نبایدها)

ابى فطرى را آن نوع شناخت ها و گرایش هایى مى داند كه اوالا، اكتس
آدمى را ایشان فطرت شناختى. نیستند؛ ثانیا، همگانى و عمومى هستند

قات خود تصدی. تقسیم مى كند« تصدیقات»و « تصورات»به دو بخش 
:بر دو دسته اند

؛ (اولیات)ـ تصدیق هایى كه در اثر شدت وضوح برهان پذیر نیست •
.مانند قضیه امتناع اجتماع یا ارتفاع دو نقیض

زى به ـ تصدیق هایى كه گرچه برهان پذیرند، لیكن در اثر وضوح نیا•
كل از جزء بزرگ تر : ؛ مانند(بدیهیات)اقامه برهان بر آن نیست 

.است



یز تصور اطراف قضایاى فطرى ن: همچنین ایشان معتقد است•
پس. مى تواند فطرى باشد؛ نظیر تصور مفهوم وجود شى ء

یز اختصاص به تصدیق ندارد، بلكه تصور ن« ادراك فطرى»
.مى تواند فطرى باشد

اهیم ایشان در جایى دیگر، منظور از فطرى بودن بعضى از مف•
:  رمایدحصولى و تصدیقات را كسبى نبودن آنها دانسته و مى ف

م ذهن بشر به محض رسیدن به مرحله ادراك، بعضى از مفاهی
رى را با اندك توجهى مى فهمد و در فهم آنها نیازمند به فراگی

بنابراین، فطرى و غیرفطرى معادل با بدیهى و . نیست
.است(كسبى)غیربدیهى 



اصل سازگاری با فطرت 
در تربیت

شها،روانتخاباهداف،تعیینمانندتربیتیوآموزشیفعالیتهایهمه

وعلممرفتاروریزیبرنامهومدیریتمحتوا،وموادتعیینفضا،طراحی

شندباانسانآفرینشنوعوفطرتباسازگاروهماهنگبایدآموزدانش



ماهیت انسان•

بر اساس نظریه فطرت، انسان دارای استعدادها و اصالت•

افزون برخواسته هو گرایش های )های انسانی است 

ش که به صورت بالقوه وجود دارند و باید پرور( حیوانی

.  یابند



مفهوم تربیت •

ن بر اساس نظریه فطرت ، تربیت به معنای پرورش داد•

و نه ساختن و از نو بنیاد نهادن چیزی در. استعدادهاست
.  عرصه وجود انسان



هدف از تربیت•

ه بر اساس نظریه فطرت، هدف از تربیت شکوفایی و ب•

.  برنشاندن ارزش های انسانی و متعالی است در وجود او

حیح چه این که انسان در پرتو ایمان و تحت تأثیر عوامل ص

فطره آموزشی و پرورشی انسانیت خویش را که بالقوه و بال
.دارد، باز می یابد



نقش مربیان•

شناخت و پرورش استعدادهاست، مربی باید استعدادهای موضوع •
دهد، تربیت را بشناسد، در جهت استعدادهای او کار کند و او را رشد ب

یاس را مثل یک گلکار است؛ یک گلکار نمی تواند گل شمعدانی یا گل
وشش عوض کند، از شمعدانی یاس بسازد و از یاس، شمعدانی، بلکه ک
چه راه می کند با تجربیات خود طبیعت آن گل را بشناسد که این را از

.وارد بشویم بهتر می توانیم شکوفا کنیم

اما از زاویه دید منکران فطرت، نقش مربیان، صنعتگری است؛ •
کند، صنعتگر همیشه فکر خودش را بر موضوع صنعتش تحمیل می
ودی به گونه ای که اگر کار صنعتگر نباشد هرگز موضوع خود به خ

.و درآمدن به صورت آن مصنوع به پیش نمی رود( شدن)به سوی 







سبک زندگی         •
اسالمی 



سبک زندگی و مهارت ها   دانش افزایی های دوره سرفصل •

نفیمابیکلیات بیان کلیات تربیت و  سبک زندگی اسالمی  و مناسبات : اول جلسه •

آسیب شناسی سبک زندگی  . جلسه دوم•

رفتاری ارزشی نگرشی •

بررسی راههای رفع و کاهش آسیب از نگاه استادان :  سومجلسه •

مهارتها : چهارمجلسه •

تبط مهارتهای مر( مهارتهای بین فردی و ارتباطی ب( الفگروهبندی اهمیت تعریف •
مهارتهای مقابلهای و مدیریت فردی  ( جتصمیم گیری با تفکر نقاد یا 

بر مبنای نقش تربیتی استادان در سه ارتباط مؤثر. جلسه پنجم•

فردی، خانوادگی و سازمانی عرصه . •
که ( 1؛ و با عنایت به سطحبندی سه گانه دورههای دانش افزایی و با (تعلیم و تربیت)

رعایت اولویت، گروه دوم 4002مهارتهای بین فردی ارتباطی است برای دوره اول انتخاب 
. گردید»کتاب راهنمای مدرس«) از مهارتها بر اساس تقسیمبندی سازمان بهداشت جهانی 

ایجاد و حفظ روابط بین فردی . جلسه ششم•

مهارت رفتار جراتمندانه : هفتمجلسه •

مهارت حل مسئله : هشتمجلسه •



سبک•
شیوه و روش•

گداختن چیزی را پس از ریختن •

نقره را گداخت و در قالب ریخت•

سخن را اصالح و نیکو کرد •



سبک زندگی•
روش زندگی فرد، گروه یا فرهنگ•

گرایش شیوه زندگی یا سبک زیستن که منعکس کننده باورها،•

.ها وارزش های فرد یا گروه باشد

ساختار کلی است و در تمامی محدوده های مختلف زندگی می•

.تواند کاربرد داشته باشد

کننده منعکساین مفهوم بیشتر برای بیان روش زندگی مردم و •
.طیف کاملی از ارزش ها، عقاید و فعالیت های اجتماعی است



مجموعه ای ازطرز تلقی ها، ارزش ها،شیوه های رفتار، •

.حالت ها و سلیقه ها را تشکیل می دهد

ی سبک زندگی معنایی است که به روش خاصی از زندگ•

یک فر د یا جامعه می پردازد و اثر پذیراز جهان بینی و
ارزش های حاکم بر آن فر و جامعه است



مراتب زندگی

قدسی

ایمانی

انسانی

حیوانی

نباتی

جمادی



تعریف هویت

هویت به طور کلی برآیند مجموعه ای از بینش ها ، باورها ، گرایش ها ،

و در نتیجه محصول اکتساب برخی (فردی و جمعی)تصمیمات ، اعمال مداوم

.صفات و توانمندی ها ، توسط خود آدمی است



ارتباط تعاملی عناصر هویت
اراده و اختیار، عقل و استعداد های طبیعی خود و با استفاده ازنیروی فطرت انسان با تکیه بر 

مینه دست  می یابد معرفت ایجاد شده می تواند ز( درک درست موقعیت خود و دیگران )معرفت خویش به 

فراهم را در او(نسبت به برخی امور و اعمال)گرایشومیل و (به حقایق و واقعیات هستی)ایمان باور و 

ر وی را د(معطوف به عمل اختیاریتصمیم )این بینش ، باور و گرایش درونی زمینه تکوین اراده .سازد

آن ها ، به تدریج تکرار و( مبتنی بر این مبادی)فردی و جمعی اعمال فراهم می آورد و با 

در آدمیهویت خاصی را متناسب با این امور کسب نموده و در نتیجه توانمندی های و صفات 

.الیه ها و ابعاد گوناگون فردی و جمعی شکل می گیرد



گرایش ها

تصمیم ها

اعمال

تکرار 

اعمال

صفات 

نفسانی

مهارت ها

فطرت

-معرفت

–باور 

ایمان



اعمال

اخالق

ایمان



اعمال •
در ارتباط باخداوند متعال•

در ارتباط با خود•

در ارتباط با دیگران و جامعه•

درارتباط با طبیعت•

درارتباط با دنیا•

در ارتباط با آخرت•

...و•
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دولت و سیاست( ب 

فرهنگ و تربیت( ج 

اقتصاد و معیشت( د 

...و( ه 



امتیاز های مدیران •
(ص)درسیره رسول گرامی اسالم•

در دوران خلفای راشدین•

(ع)در حکومت حضرت امیرالمؤمنین•

در دوران پس از حضرت•



عوامل اثر گذار در 
سبک زندگی

رشد و 
کمال سنی

فرهنگی

اقتصادی

اجتماعی

زمانیعلمی

مکانی

سالمت

یجنسیت

امنیتی
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اسیمبانی هستی شن(الف

یمبانی انسان شناس( ب 

یمبانی معرفت شناس( ج 

مبانی ارزش شناسی( د 

مبانی جامعه شناسی( ه 



عوامل تکوین و تعالی هویت•

ژنتیکی•

........تعلیم و تربیت و: محیطی •

شناخت ها ، صفات ، اعمال:هویت قبلی •



ابعاد هویت•

فردی•

هویت /هویت ملی /هویت دینی/هویت انسانی :جمعی •

هویت حرفه ای/هویت جنسی/ هویت خانوادگی/قومی


