
 یدرمان فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان

 48تا  0، ص0811، زمستان 84سال دوازدهم، شمارة 
www.qccpc.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/QCCPC.2021.60185.2677 
 

ی 
هش

ژو
ه پ

قال
م

 
 خیتار

ل: 
سا

ار
42/

10/
11 

 
 خیتار

یپذ
ش

ر
 :

02/
10/

11
 

2
3

4
5

-6
0

5
1

 
   

   
IS

SN
:

 
eI

SS
N

: 2
4

7
6

-6
1

7
8

 

 یها شهیبر اند یمبتن یخودآگاه یمفهوم یالگو نیتدو
 )ره( یمطهر دیشه

 

 ینرگس جعفر
تهران،  ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یاسالم تیو ترب میفلسفه تعل یدکتر یدانشجو

 .رانیا
  

 

  یاحمد سلحشور
تهران،  ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یاسالم تیو ترب میگروه فلسفه تعل اریدانش

 .رانیا
  

 

 اضیف راندختیا
تهران،  ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یاسالم تیو ترب میگروه فلسفه تعل اریدانش

 .رانیا
  

 

 یمحمد عسکر
دانشگاه عالمه  ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یریگ گروه سنجش واندازه اریدانش

 .رانیتهران، ا ،یطباطبائ

  چکیده
 یاول متوسطه مبتن ی آموزان دوره دانش یبرا یخودآگاه یِمفهوم یالگو نیپژوهش حاضر با هدف تدو

 کردیاز لحاظ رو ،یهدف کاربرد ثیاز ح قیتحق نی)ره( انجام شده است. ایمطهر دیشه یها شهیبر اند
اَثر  54تعداد  ملپژوهش شا ی استفاده شد. جامعه یو استنباط یلیو از نظر روش پژوهش، از روش تحل یفیک

و  ی)ره( و مرتبط با موضوع خودآگاهیمطهر دیدست اول شه یقاتیتحق یها از جمله مقاالت و گزارش
بود. روش  یتیترب یشناس و روان تیو ترب میتعل ی فلسفه یها هدر حوز نینفر از متخصص 54شامل  ن،یچن هم

و ابزار مورد استفاده در  یدانیو م یا صورت کتابخانه به یصورت هدفمند و روش گردآور به یریگ نمونه
پژوهش نشان داد که  یها افتهیمصاحبه بود.  یدانیو در بخش م یبردار شیف یها برگه یا بخش کتابخانه

-3 ،یخداجو-2ذومراتب بودن، -5)ره( در پنج محور: یمطهر دیشه یها شهیدر اند یخودآگاه یمبان
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 ن،یچن است. هم نییانسان، قابل تب یو بالندگ ییایپو-4و  یگر و انتخاب یمعنو یآزاد-5 ،یورز شهیاند
 ،یخودِ اجتماع-5 ،یخودِ آرمان-3 ،یخودِ واقع-2 ،یو وراثت یکیزیخودِ ف-5شامل:  یخودآگاه یها مؤلفه

 یفوق، الگو یها و مؤلفه ی. باتوجه به مبانباشد ینفس م کرامت و عزت-6و  یو معنو یخودِ اخالق-4
 شده است. نیاول متوسطه تدو ی دوره موزانآ دانش یبرا یخودآگاه

   .ها مؤلفه ،یمبان ،یآگاه )ره(، خود یمطهر یمرتض :ها واژهکلید



 3 |و همکاران  ی نرگس جعفر

  همقدم
مستلزم توجه  ،ی فراصنعتی برخورد اصولی با پدیدهتغییر و تحوالت سریع جوامع و نیاز به 

هایی است که توانایی مواجهه با مسائل  وپرورش و تربیت انسان ویژه به مباحث آموزش

بشر در تمامی جوامع،  های فعالیتترین  را داشته باشند. یکی از مهمآینده  بینی پیش غیرقابل

روزافزون ساختارهای اجتماعی و نیاز به گسترش باشد. در همین راستا،  تعلیم و تربیت می

ایران نیز توجه  ی در حال رشد همسو شدن با الزامات جامعهسازی افراد برای  آماده

دهی فرآیندهای  متوجه سازمان ازپیش کشور را بیشاندرکاران تعلیم و تربیت  دست

وپرورش ایران بخواهد هویت ملی و نظام ارزشی  آموزشی کرده است. اگر آموزش

را برای زندگی در عصر  آموزان رزندان این مرزوبوم را اعتال بخشد، باید دانشف

گذاران  ریزان و سیاست شدن آماده سازد. بدین منظور، الزم است نگرش برنامه جهانی

ی درسی، ها های آموزشی تغییر یابد و افزون بر برنامه وپرورش نسبت به فعالیت آموزش

ویژه ارتقاء مهارت  به»بعاد فردی و اجتماعی های زندگی نیز در ا آموزش مهارت

 (.49:5394های تربیتی جامعه قرار گیرد )جهانی و اکبر، محور برنامه« خودآگاهی

توجهی  قابل های گرچه انسان معاصر از نظر ابداعات علمی و صنعتی به موفقیت

از یافته است؛ ولی از جهات بسیاری دچار مشکل شده است؛ و این مشکالت مانع  دست

ژرفای وجود خویش گشته است. از منظر ادیان آسمانی، راه رهایی از   انسان به یابی راه

دینی راز سعادت  های نهفته است و آموزهانسان تعلقات و نیل به آرامش، در خودشناسی 

که خودش را  مند است انسان ذاتاً عالقهکنند.  ها را در خودآگاهی آنان جستجو می انسان

و موقعیت خویش را در جهان آفرینش تشخیص دهد؛ و خود را به مقام بشناسد و مقام 

ی آن است، برساند؛ زیرا ضعف در خودآگاهی، با بسیاری از مشکالت  واالیی که شایسته

نفس پایین،  روانی و اجتماعی مانند: افسردگی، اضطراب، احساس حقارت، اعتمادبه

این چنین،  . در ارتباط است. هممشکالت ارتباطی، احساس تنهایی، سوءمصرف مواد و..

ی  امکان وجود دارد که آگاه نبودن افراد از خصوصیّات و استعدادهای خود، سرچشمه

رو، کسب این  ازاینهای اصلی زندگی آنان باشد.  ی شکست های فراوان و زمینه تعارض
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مهارت برای پیشگیری از انواع مشکالت فردی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت است 

( بیان 5339(. کیانی و همکاران به نقل از مهرابی )66-55: 5395ها و اسحاقی نسب، نی)زما

شود و تربیت  دارند که در وجود انسان امری نادیدنی وجود دارد که ذهن نامیده می می

به ذاتی خود را شکوفا کند و  کیفیاتدهد تا  فرآیندی است که به انسان اجازه می

جای مانده از مفاخر علم  (. بررسی آثار به544:5566برسد )کیانی و همکاران،  خودآگاهی

و ادب و فالسفه نیز بیانگر توجه ویژه این بزرگان به بحث خودآگاهی و ضرورت ارتقاء 

صورت استعاری آگاهی  موالنا سعی داشت با کمک اشعار خود به مثال عنوان بهباشد.  آن می

های خویش ارتقاء دهد؛ تا  ها و توانایی خود و توجه به ظرفیت ی شناخت افراد را در زمینه

ی پذیرش و شناخت خود، کنترل بیشتری بر هیجانات خود داشته باشند  افراد در نتیجه

 (.596: 5566)اصالحی فرشمی، 

های  ازآنجاکه فیلسوف معاصر شهید مطهری )ره( در بحث خودآگاهی بررسی

ی الگوی  ارائهاند؛ این پژوهش با هدف  جامعی ارائه نموده های و دیدگاه  بسیاری انجام داده

برای رسیدن به این مهم الزم است های ایشان انجام شده است.  مبتنی بر اندیشهخودآگاهی 

 شود. الگوی خودآگاهی ارائهو در نهایت که ابتدا تعاریف مربوطه بررسی 

ه به چیزی، اطالع به آگاهی بدون واسط»ی دهخدا خودآگاهی عبارت از  نامه در لغت

پدیا،  ی ویکی ، معنی شده است. دردانشنامه«امری بدون واسطه و شناخت امری بدون رابطه

ی خودآگاهی  در خصوص واژه 2و هوشیاری 5آگاهی های؛ آگاهی، خویشتن برگردان

ی  توضیح واژهدر در فرهنگستان زبان فارسی  چنین، مدنظر قرار گرفته است. هم

ی ذهن که در  های فلسفه ترین بحث یکی از مهم»گونه نوشته شده است:  خودآگاهی این

خوداگاهی در قرآن  باشد. رود، مسئله خودآگاهی می شمار می حال حاضر بحث روز به

ی  لحظه. ورزد معنای بازیابی حقیقت خویش است که انسان فطرتاً به آن عشق می به

یابد. تفکر نقاد در  آن و با آن ادامه می شود و همواره در خودآگاهی با تفکر نقاد آغاز می

دهد که  شناسد و به انسان نشان می ا میخود ر« های وجودی امکان»بحث از خودآگاهی، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Self-awareness 

2. Sobriety, Astuteness, Alertness 
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ی  گرایانه در واقع خودآگاهی یعنی بررسی واقعدر چه حدود و شرایطی قرار دارد. 

در  ها آنستفاده از های بالقوّه و بالفعل خود و ا ها و توانایی ها، احساسات، آرمان ارزش

ی خودآگاهی  پروسهخود و روابطمان با دیگران باشد.  به نفعای که  گونه ها، به گیری تصمیم

خود است « تأیید »فتن مجدد خود است. این فرآیند نه به دنبال ی شکافتن و یا همان پروسه

که غایت آن  معنای پذیرشِ خودِ فردی و خودِ جمعی است بلکه بهخود. « نفی»و نه 

شهید  (. به تعبیر561: 5394)فاطمی راد و همکاران، است « بازگشت خود به صراط مستقیم»

خودآگاهی به معنی این است که انسان مقام واقعی خویش را در عالم وجود »مطهری 

درک کند و بداند که خاکی محض نیست، بلکه پرتوی از روح الهی در او هست و در 

بداند که او آزاد و مختار و مسئولِ  چنین شتگان نیز پیشی بگیرد. همتواند بر فر معرفت می

 اُستاد معتقد است کهچنین،  (. هم21: 5391)مطهری، « آبادکردن و بهترکردن جهان است

و « آگاهی»است، هم « آگاه»هم  واحد درآنیعنی نفس انسان است، « خودآگاه»ذهن انسان 

 (.525: 53 جلد ،5396ری، باشد )مطه می« ی به خودش آگاه شده»هم 

های  توانند با اتخاذ شیوه دارند و می خودآگاهیافراد خودآگاه که از نیازهای درونی 

کنند و قادرند بین ابعاد مختلف  ی بیرونی موفق عمل ها چالشمراقبت از خود، در مواجهه با 

زندگی  یها چالشی مؤثر با  زندگی خویش تعادل برقرار کرده، بدین ترتیب به مقابله

رضایت مطلوبی را از زندگی فردی و خانوادگی تجربه نمایند. چراکه  ؛ وروزمره بپردازند

دیگران دوست داشتن خویش است. برعکس،  ی دوست داشتن و مهرورزیدن به الزمه

توانند با بدن خود ارتباط مناسبی  افرادی که تصویر مثبت و روشنی از خود نداشته و نمی

کنند )ایوبی مهریزی و  متفاوت فردی و اجتماعی را تجربه می برقرار کنند، مشکالت

گونه بیان کنیم که خودآگاهی یکی از  توانیم این بنابراین می؛ (266:5399همکاران، 

تواند به افراد در رویارویی با مشکالت و مقابله با استرس  های تعالی خود است که می جنبه

ترغیب نماید )باباجانی بروجنی و  کمک نماید و فرد را در جهت خدمت به جامعه

 (.36: 5399همکاران، 
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 پیشینه پژوهش

آغاز بحث خودآگاهی در جریان تفکر فلسفیِ این ندای سقراط است  ی بدون تردید، نقطه

، برخی از متفکران از منظری اخالقی این سخن را موردتوجه قرار «خودت را بشناس»که 

 اولینسینا از جمله  اند. ابن داده و خودآگاهی را مبنای هرگونه کمال و سعادت بشری دانسته

دینی این بحث را مطرح  -نه صرفاً اخالقی فیلسوفانی است که با رویکردی فلسفی و

عنوان یک  الدین سهروردی از خودآگاهی به . بعد از بوعلی سینا، شیخ شهابکند می

موضوع فرعی در آراء خود بحث کرد؛ و فخر رازی برای این بحث یک فصل جداگانه باز 

به مباحث کرد. خواجه نصیرالدین طوسی نیز در کتاب تجریداالعتقاد بحث خودآگاهی را 

فلسفه و کالم وارد و آن را بسط داد. پس از او تقتازانی در المقاصد و شرح آن، قاضی 

رسید شریف جرجانی در شرح المواقف دالیلی برای وجود ذهنی  ایجی در المواقف و می

و بحث خودآگاهی ارائه نمودند. در نهایت ایرادات و اشکاالت متکلمین به این موضوع 

و بحث خودآگاهی را در اَسفار تبیین کند. « وجود ذهنی»را موضوع باعث شد که مالصد

سبزواری و عالمه   بحث خودآگاهی در سخنان و آراء متأخرینی چون مالهادیچنین،  هم

 (.34: 5395شود )جوادی و همکاران، طور گسترده مالحظه می نیز به طباطبائی

فصل جدیدی را در ، «اندیشم پس هستم من می»با  5ی جدید، دکارت در دوره 

را « واسطه از خود درک بی»معنای  ی خودآگاهی گشود. دکارت خودآگاهی به حوزه

 ی پرداز در فلسفه از بزرگان نظریه ی مُدرن تثبیت کرد. بنای فلسفه عنوان سنگِ  به

 صنوبری ی غُدهجایگاه خودآگاهی در»که اعتقاد داشت  رنه دکارتعالوه بر  خودآگاهی

و  3باروخ اسپینوزامُدرن و  گرایی آرمان بانی نظریه 2جرج برکلیتوانیم از  ؛ می«در مغز است

مشهور نیز که در بحث خودآگاهی نظریاتی  5گوتفرید الیبنیتز، مونیسمی  فلسفه ی اشاعه

. دانشگاه آریزونامطالعات خودآگاهی مشهور  ی بنیانگذار مؤسسه 4دیوید چالمرزدارد، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Descartes.R 

2. Berkley.G 

3. Spinoza.B 

4. Leibniz.G 

5. Charlms.D 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D9%87_%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D9%87_%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%A7
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کامالً فیزیکی است  ی گرای بزرگ که اعتقاد دارد خودآگاهی یک پدیده ماده دنیل دنت

 کریستف کُخو است ذهن ی فلسفه ترین فیلسوفان کنونیِ  از بزرگکه  5جان سرلو 

های نورونی برای تبیین  دنبال یافتن همبستگی که به شناسی عصبمتخصص بزرگ 

گوستاو ، 2راجر پنروزتوان از  ، نام برد. از دیگر بزرگان این رشته میبود خودآگاهی

، 1ستانیسالس دوهین، 6روپرت شلدریک، 4دیوید بوهم، 5ستوارت همروف، 3برنرویدر

(. 36: 5395)جوادی و همکاران،نیز نام برد  56کارل پریبرامو  9مین لیبتبنیا، 3مایکل تای

در موضوع این تحقیق بررسی مطالعات انجام شده پیرامون خودآگاهی نشانگر آن است که 

پژوهش ، «ره(مطهری )های شهید  ی الگوی مفهومی خودآگاهی مبتنی بر اندیشه ارائه»یعنی 

قرار  موردبررسیبا موضوع فوق  مرتبط های پیشینههمین دلیل،  خاصی انجام نشده است؛ به

 گیرد: می

های این  یافتهپرداخت. « شناختی راجرز نقد مبانی انسان»( به 5566قربان پور لفمجانی )

شمند است و کرامت ذاتی دارد و پژوهش نشان داد که از نظر اسالم، انسان ماهیتاً ارز

ی عقل و  را در سایه های منفی خویش  تواند به کرامت اکتسابی برسد. انسان باید جنبه می

ی الهی  از نظر اسالم حرکت در مسیر بندگی و هدف خلقت با انگیزه فطرت متعادل کند.

اهلل خواهد شد و اعمال انسان  انسان و قرب الی خودآگاهی و خودشکوفاییموجب 

تدریج در مسیر  شود و انسان را به صورت داوطلبانه و ارادی براساس انتخاب انجام می به

 دهد. تعالی و کمال و معنایابی حرکت می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Searle.J 

2. Penrose.R 

3. Bernroider.G 

4. Hameroff.S 

5. Bohm.D 

6. Sheldrake.R 

7. Dehaene.S 

8. Tay.M 

9. Libet.B 

10. Pribram.K 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B0%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%81_%DA%A9%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B1_%D9%BE%D9%86%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%87%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%AA_%D8%B4%D9%84%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84_%D8%AA%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84_%D8%AA%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85
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 اهی،سازی بر دریافت خودآگ اثردقیق شبیه»( تحقیقی با عنوان 2625) 5ملک و همکاران

این محققان بر انجام دادند. « و مراقبت بیمارمحور در بین دانشجویان مرد پرستار همدلی

جهت ارتقاء خودآگاهی سازی شده را  شبیه های روشی  ، مداخلههای پژوهش اساس یافته

اعالم نمودند؛ زیرا خالء   قدیمی های توصیه نمودند. پژوهشگران این روش را مکمل روش

 کند. در برابر بیماران را جبران میآموزش خودآگاهی 

« سالی بزرگی  تعریف خودآگاهی در بافت توسعه»  ( به2625) 2کاردن و همکاران

های این  پرداختند و مجموع مقاالت چاپ شده در این موضوع را بررسی کردند. یافته

کاری، های  ی بسیار زیاد از بحث خودآگاهی در محیط دلیل استفاده پژوهش نشان داد: به

که الزم است وجوه آن دقیقاً روشن شود.  شود مخلوط می« دانش»اغلب این بحث با خودِ 

توان از دو رویکرد  براساس آنالیز صورت گرفته توسط این پژوهشگران، خودآگاهی را می

بندی این دو  بررسی کرد. هرچند این گروه معتقدند که جمع« برون فردی»و « ن فردیدرو»

 بل استفاده است.رویکرد مهم و قا

شناسی  ی انسان مبانی تربیت اخالقی در نظریه»( به بررسی 5399مدور و همکاران )

، «فطری بودن خودآگاهی»های این تحقیق بیانگر  پرداختند. یافته« شهید مطهری )ره(

الزم »و  «خودسازی اخالقی از طریق اراده»، «ساز بودن خودآگاهی برای خودشناسی زمینه»

از جمله مبانی تربیت اخالقی در را « معنوی برای نیل به کماالت اخالقی بودن آزادی

 باشد. شناسی شهید مطهری )ره( می ی انسان نظریه

پرداختند. »ی خودآگاهی طراحی و اعتباریابی پرسشنامه»( به 2626) 3مورالز و همکاران

های این تحقیق، خودآگاهی اتفاقی است که در مغز رخ داده و در نهایت به  براساس یافته

 ی طوالنی رغم پیشینهشود. پژوهشگران بیان نمودند؛ علی فردی منجر می هویتی  توسعه

، چنین بحث خودآگاهی، هنوز ابزار دقیقی برای اثبات و سنجش آن وجود ندارد. هم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Malek et. al. 

2. Carden et. al. 

3. Moralez et. al. 
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افراد  نفس اعتمادبهدار و مستقیم بین میزان خودآگاهی و  ی معنا وهش رابطههای این پژ یافته

 .تأیید قراردادندرا مورد 

ی تربیتی  شناسی در فلسفه بررسی مبانی انسان»( به 5391مرتضوی اصل و اسماعیلی )

های پژوهش نشان داد که انسان از نگاه قرآن  پرداختند. یافته« اسالم از دیدگاه قرآن

، دوبعدی با اصالت روح، اجتماعی و دارای اختیار و مسئولیت و ورز است: اندیشهموجودی 

. گردد بازمیسوی خدا  برخوردار از کرامت و فطرت الهی که مبدأ توحیدی داشته و به

های زندگی )خودآگاهی(  بررسی تأثیر آموزش مهارت»( به 5394خلیلیان و افالکی فرد )

پرداختند. « ی دوم متوسطه آموزان دختر دوره نشبر کارآمدی و افزایش شادکامی دا

دار کارگاه بر کارآمدی و شادکامی  مثبت و معنی تأثیری  دهنده های تحقیق نشان یافته

شناختی  مبانی انسان»( پژوهشی با عنوان 5396باشد. کریمی بنادکوکی ) آموزان می دانش

این بررسی مبانی: اختیار،  های انجام داد. یافته« علوم انسانیِ اسالمی در قرآن کریم

گرا بودن، جاودانگی، فطرت و کرامت انسانی را  پذیری، مرکب بودن انسان، معرفت تربیت

ی  بررسی مفهوم و نحوه»( به 5394دژآلود )شناسی دانستند.  ترین مبانی انسان از برجسته

های  ی آگاهی شامل: ویژگی گانه های شش  وی مؤلفه پرداخت.« دستیابی به خودآگاهی

ها و آگاهی از اهداف  جسمانی و بدنی، نقاط قوت، نقاط ضعف، افکار، باورها و ارزش

خود را جهت رسیدن به خودباوری و تقویت خودآگاهی ضروری اعالم کرد. جهانی و 

تأثیر فلسفه بر خودآگاهی کودکان »ی موردی به بررسی  ( در یک مطالعه5394اکبری )

ی فرآیند،  مثابه پژوهش نشان داد که آموزش فلسفه به پرداختند. نتایج این« پایه ششم

آموزان را تقویت نموده و آنان را در مسیر خداشناسی  شناسی دانش تواند خویشتن می

 عنوان هدف نهایی آفرینش سوق دهد. به

رشد »( با موضوع 2655) 1ساندیو و همکارانهای انجام شده توسط  نتایج بررسی

آنان  ی تعامالت اجتماعی نشان داد که خودآگاهی افراد در نتیجه« خودآگاهی در نوجوانان

 ی مثبت و معنادار بین رابطه های پژوهش چنین، یافته مرتب در حال بازسازی است. هم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Sandu et. al. 
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ن ریاضی هروی و همکارامیزان خودآگاهی و تصویر نوجوانان از خودشان را تأیید نمود. 

های  پرداختند. یافته« ی مفهوم خودشناسی از نگاه آیین زرتشت و اسالم مقایسه»( به 5395)

تحقیق حکایت از نزدیکی و قرابت آیین زرتشت و اسالم در نگاه به انسان، ابعاد وجودی 

وی، حاالت و مراتب روحانی او، مفهوم و مسیر خودشناسی و نیل به سعادت و کمال انسان 

 دارد.

ای بر تکامل احساسات و خودآگاهی  مطالعه»( پژوهشی با عنوان 2656) 5نووجیایو

های پژوهش بیانگر این بود که اگر یک الگوی مثبت  انجام داد. یافته« نوجوانان

 سالی بزرگآنان در  شناختی ز مشکالت روانخودآگاهی به نوجوانان ارائه شود، بسیاری ا

 برطرف خواهد شد.

ی خودآگاهی در موقعیت  بررسی رابطه»( به 5339شریفی )صالح بلوردی و پاشا 

پرداختند. نتایج این « شغلی مدیران فروش سازمان مدیریت صنعتی ایران شغلی با رضایت

ی مثبت  پژوهش نشان داد که بین خودآگاهی در موقعیت خصوصی و رضایت شغلی رابطه

آگاهی افراد در موقعیت توان رضایت شغلی را از روی خود و معناداری وجود دارد و می

مهارت »( پژوهشی با عنوان 5331بینی کرد. رادفر و همکاران ) خصوصی آنان پیش

انجام دادند؛ نتایج این تحقیق نشان داد که انسان هرچه بیشتر خود را بشناسد و « خودآگاهی

نفس را در  های خود داشته باشد، احتمال رشد استقالل و اعتمادبه درک بهتری از ویژگی

چنین، زمینه را برای پذیرش بهتر دیگران نیز تقویت کرده  خود افزایش داده است. هم

های زندگی  ی آموزش مهارت بررسی اثر برنامه»( به 5335است. عربگل و همکاران )

پرداختند. نتایج این تحقیق « آموزان سال چهارم ابتدایی )خودآگاهی( بر عملکرد دانش

ی مثبت و تأثیرآموزان  زندگی بر عملکرد تحصیلی دانشهای  نشان داد که آموزش مهارت

معنادار داشته است. باعنایت به مطالب مقدماتی و نیز سوابق مطالعاتی، پژوهش فعلی سعی 

های شهید مطهری )ره( بپردازد.  ی الگوی مفهومی خودآگاهی مبتنی بر اندیشه دارد به ارائه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Jiayun.W 
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گذاران و فیلسوفان تربیتی کشور کمک نموده  ریزی سیاست تواند به برنامه  این دستاورد می

 و به فروکاهش مسائل پیرامونی منجر شود.

 0روش

رویکرد کیفی و از نظر روش، تحلیلی و  لحاظ کاربردی، بهپژوهش حاضر از نظر هدف 

های کیفی استفاده  ها از داده است. رویکرد کیفی برای درک و تبیین پدیدهاستنباطی 

های موضوع مورد  شناخت معانی، مفاهیم، توضیحات و ویژگیشود و اغلب در پی  می

ی الگوی مورد نظر، ابتدا با استفاده از روش  جهت ارائه(. 363: 5339مطالعه است )دالور، 

های خودآگاهی در  و روش استنباطی؛ مبانی و مؤلفه از نوع استقرایی تحلیل محتوا

ت. جامعه یا محیط پژوهش در بخش های شهید مطهری )ره( مورد پیمایش قرار گرف اندیشه

ها و  های انجام شده و مقاالت دست اول، سخنرانی ها، پژوهش ی کتاب کلیهمکتوب شامل 

؛ و صورت هدفمند بود حجم نمونه در این قسمت بههای شهید مطهری )ره( بود.  سایر نوشته

لیم و ی تع های فلسفه متخصصین در حوزهی پژوهش در بخش دوم شامل  محیط یا جامعه

شناسی تربیتی که براساس مالک حداقل دو مقاله در موضوع خودآگاهی  تربیت و روان

 54صورت هدفمند با توجه مالک اشباع نظری  انتخاب شدند. حجم نمونه در این قسمت به

 گیری هدفمند، هدف پژوهشگر انتخاب مواردی است که در روش نمونهنفر انتخاب شد. 

دهی الگوی نظری  رین اطالعات باشند و محقق را در شکلبا توجه به هدف دارای بیشت

ها و اطالعات  بندی مربوط به داده یابد که طبقه کار تا جایی ادامه می و این خود یاری دهند

مورد نظر با تمام جزئیات و با دقت تشریح شود )امیدی و همکاران،  ی و نتیجه اشباع

شده، از گروه کانونی استفاده  الگوی ارائه منظور اعتبارسنجی نظری بهچنین،  (. هم36:5393

و برداری و مصاحبه بود.  فیش ،موردنیازآوری اطالعات  شد. ابزار مورد استفاده جهت جمع

تحلیل »آمده مربوط به تعیین الگوی خودآگاهی از روش کیفی  دست تحلیل اطالعات بهدر 

 استفاده شد.« مضمون

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. method 
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 ها یافته

الگوی مفهومی، استخراج مبانی و  ی ی ارائه د که الزمهنشان دا های صورت گرفته بررسی

، عالوه بر باشد. بدین منظور های شهید مطهری )ره( می خودآگاهی از اندیشههای  مؤلفه

عمل آمد و بعد از  مصاحبه به نظران و متخصصین مربوطه نیز برداری با صاحب فیش

تنیدگی محتوای  رغم درهم علی و اعتباریابی آن، آمده دست بههای  بندی یافته مقوله

ورزی،  در پنج محور: ذومراتب بودن، خداجویی، اندیشهاستخراج شده، مبانی مورد نظر 

چنین، با توجه به  گری و پویایی و بالندگی انسان؛ تفکیک و تبیین گردید. هم انتخاب

دِ های خودآگاهی شامل: خودِ فیزیکی و وراثتی، خودِ واقعی، خو مؤلفه های پژوهش یافته

باشد که در قالب جداول  نفس؛ می آرمانی، خودِ اجتماعی، خودِ اخالقی و معنوی و عزت

 شود: مربوطه و به تفکیک زیر ارائه می

 های شهید مطهری )ره( مبانی خودآگاهی مبتنی بر اندیشه .0جدول 

 مبانی خودآگاهی

ذومراتب 

 بودن انسان

که در قرآن از آن به نَفَختُ فِیهِ مِن  یعنی هماناست: یکی من ملکوتی، « من»انسان دارای دو نوع -

، جلد 5396ی دیگرِ وجود انسان که همان طبیعت است )مطهری،  رُوحی تعبیر شده و یک مرتبه

22 :339.) 

تواند  درگاه خداوند متعال است و می ترین موجود به ی خود مقرب درجه ترین انسان درعالی -

تر و حتی در  تر قرار بگیرد، ولی در مواقعی از گیاه هم پایینسطحی برسد که از فرشته هم باال به

 (.354: 22، جلد 5396)مطهری، گیرد  جان قرار می ی یک موجود بی مرتبه

انسانی و یک  حاکم است: یک منِ« من»انسان یک موجود مرکب است که در درونش دو  -

 (.543: 23، جلد 5396انسانی اوست )مطهری،  حقیقی انسان آن منِ حیوانی؛ که منِ منِ

 کند که میتأیید دیگر را « خودی»کند که الزم است نفی شود و  را نفی می« خودی»قرآن یک  -

 باید بازیافته و ثابت شود.

شود و خسران  یک ضرورت محسوب می« خود»سمت  از نظر قرآن توجه و هدایت انسان به -

 (.566: 23، جلد 5396د )مطهری، واقعی آن خسرانی است که انسان نفس خودش را باخته باش

ی   که ساختمان مادی انسان است، مرتبه« بدن»ی  انسان دارای سه درجه و مرتبه است: یکی مرتبه -

است که قوای احساسی و قوای تخیلی انسان را وابسته به آن مرتبه از وجود « مثال»ی  دیگر، مرتبه

که  گویند ی عقالنی انسان می درجه آن راه ی باالتر هم انسان دارد ک دانند. یک درجه انسان می
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 مبانی خودآگاهی

 (.294: 29، جلد 5396)مطهری، ی روحانیت کامل انسان است  درجه آن

 خداجویی

 انسان

در وجود خودش  انسان اگرکشف کرده است.  آن راترین شیئی است که انسان  من حقیقی -

وقتی انسان خدا را بیند.  وقت خدا را می آن بینید و دقت کند، خود را پیش خودش حاضر می

خدا باشد، خود را  به یادمیزان که انسان  به هراست.  قعی درک کردهوا به معنیخودش را یافت، 

 (.556: 3، جلد 5396)مطهری، پیدا کرده است 

رشد دارد؛ عبادت باعث تقویت خودآگاهی و  قابلیتخودآگاهی امری بالقوّه است و  -

 شود. می خداشناسی انسان

اگر تواند خدا را بشناسد.  خودشناسی مقدم بر خداشناسی است، انسان تا خود را نشناسد نمی -

وقت دیدنِ  وقتی خدا را یافت دیگر هیچبیند. انسان  وقت خدا را می خودش باز گردد، آن انسان به

بعد خود را  یابد و سوی خدا توجه کند، خدا را می اگر انسان بهمن از دیدنِ خدا جدا نیست. 

: 29، جلد 5396)مطهری، یابد؛ بنابراین، شخص خداجو هم خدا را دارد، هم خود را دارد  می

222.) 

کمال و قوّت و الیتناهی  خدا را به وقت ضعف و نقص بشناسد، آن بهوقتی انسان خود را  -

 (.243: 23، جلد 5396)مطهری، شناسد  می

اندیشه ورزی 

 انسان

است و روی این استعداد بسیار تکیه کرده و تفکر را باالترین عبادت اسالم طرفدار عقل  -

 داند. می

گیری از آن  عقل یک موهبت الهی و استعداد مخصوصی است که به انسان عنایت شده تا با بهره -

 (.343: 53، جلد 5396بتواند در زندگی خویش راه سعادت و رستگاری را بپیماید )مطهری، 

اقامة دلیل و از:  اند عبارتورزی  تفکر و اندیشه ی توجه مسلمانان در حوزه لاصول قابترین  مهم -

 بینی جویی و واقع نگری؛ دوری از تعصب؛ و حقیقت ی علمی؛ ژرف برهان روشن؛ داشتن پشتوانه

 (.119: 23، جلد 5396اندیشی و تعصب )مطهری،  از جزم دور به

اند از: تکیه  عبارتها قرار گیرد،  توجه انسانهای عقل که الزم است مورد گاه لغزش ترین بزرگ -

گرایی؛ پیروی از اکثریت؛ و  بر ظن و گمان؛ پیروی از امیال و هواهای نفسانی؛ شتابزدگی؛ سُنت

 (.693: 22، جلد 5396گرایی )مطهری،  شخصیت

 وپرورش در پرورش تفکر و تقویت قدرت نقش کلیدی و رسالت نظام رسمی آموزش -

 فراگیران است. وتحلیل تجزیه

 گری انتخاب

 انسان

تواند راهی را که خدا  کند که می عنوان یک موجود آزادِ خودساز یاد می خداوند از انسان به -

را انتخاب  نشانش داده انتخاب کند و سپاسگزار خداوند باشد، یا راهی دیگر که راه ناسپاسی است

 (.36: 5391)مطهری، کند 

)مطهری، ی انتخاب و ترجیح آفریده شده است  ی اخالقی و قوّه ارادهعقل و شعور و در انسان  -
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 مبانی خودآگاهی

5391 :31.) 

های فراوانی از جمله: وراثت، محیط طبیعی و جغرافیایی،  انسان در عین آزادی، با محدودیت -

 (.33: 5391)مطهری، باشد  محیط اجتماعی، تاریخ و عوامل زمانی و.. مواجه می

تواند تا  کلی قطع کند، می وراثتی به های اش را با محدودیت واند رابطهت که نمی در عین این انسان -

 (.693: 22، جلد 5396)مطهری،  اقدام نماید ها آنحدود زیادی برعلیه 

الهی امری قطعی و مسلم است ولی عامل محدود کردن انسان نیست قضا و قَدَرِ  گرچه بحث -

 (.693: 22، جلد 5396)مطهری، 

مسخّر و  ها آنشود، اما در مقابل  های درونی واقع می محرکات نفسانی و رغبت انسان تحت تأثیر-

 مغلوب نیست.

گیرد و هیچ  ی تمیز او سرچشمه می مل او و تصویب قوهعمل انسان از خواست و رضایت کا -

: 5، جلد 5396)مطهری، کند  و رضا و تشخیصش وادار نمی میل و رغبت برخالفعاملی او را 

394.) 

خود و اشخاص دیگر  ی دربارهتوانند  ن به دلیل برخورداری از آزادی و قدرت انتخاب، میانسا -

 قضاوت کند.

پویایی و 

بالندگی 

 انسان

ای و شناخت عقلی(  ای )شناخت حسی، شناخت آیه مرحله توانیم یا سه های تجربی را می آگاهی -

: 5، جلد 5393بدانیم )مطهری، ای )شناخت حسی و شناخت عقلی(  توانیم دومرحله و یا هم می

526.) 

منابع آگاهی به چهار دسته: طبیعت، عقل و خرد، قلب یا دل و تاریخ قابل تفکیک هستند  -

 (.295: 29، مجموعه آثار، جلد 5396)مطهری، 

درک تاریخی از خود؛ داشتن آگاهی به دیگری؛ خودآگاهی دارای مقدماتی شامل: داشتن  -

 شفافیتی اخالقی با خود؛ داشتن صراحت،  ردیدآمیز با خود؛ داشتن رابطهآمیز و ت د احتیاطبرخور

ی مفهومی؛ و داشتن دانش مفهومی جهتِ مهار  مهار واقعیت از طریق اندیشه و صداقت با خود؛

 باشد. نهایت؛ می ای و بی ، چندسطحی، چندالیهسیالشکل،  بی واقعیت

و روح انسان  ، توسعه و بسط حیات انسان استقابلیت پویایی و بالندگی خودآگاهی بیانگر رشد -

 مساوی است با آگاهی.

ی: خودآگاهیِ فطری،  دارای درجات و سطوح متفاوتی است؛ که در هشت مرتبهآگاهی  -

خودآگاهیِ فلسفی، خودآگاهیِ جهانی، خودآگاهیِ طبقانی، خودآگاهیِ ملی، خودآگاهیِ 

-43: 5391)مطهری، باشد  بندی می ه قابل دستهانسانی، خودآگاهی عرفانی و خودآگاهی پیامبران

32.) 
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 های شهید مطهری )ره( های خودآگاهی مبتنی بر اندیشه مؤلفه. 4جدول 

 های خودآگاهی (: مؤلفه2جدول )

خودِ فیزیکی 

 و وراثتی

 (.31: 5391)مطهری، های ظاهری خ  شناخت ویژگی -

 (.31: 5391)مطهری،  .ها آنشناخت اعضای بدن و کارکرد هریک از  -

 (.4، 5331های ارسالی توسط زبان بدن )رادفر و همکاران،  آگاهی نسبت به پیام -

 (.363-365: 53، جلد 5393های ظاهری خود با دیگران )مطهری،  ها و تفاوت شناخت شباهت -

: 5394های خود و دیگران )فاطمی راد و همکاران،  دهی ایده بندی وسازمان داشتن قدرت طبقه -

53.) 

 خودِ واقعی

 (.522: 5 5339)مطهری، داشتن قدرت خودسنجی  -

 (.9، 5331)رادفر و همکاران، شناخت و پذیرش نقاط قوت و ضعف خود -

 (.29: 5394)فاطمی راد و همکاران، دارا بودن مهارت توصیف خود  -

 (.5395)جزایری و رحیمی، ارزیابی و خودانتقادی  داشتن قدرت خود -

 (.5391آبادی،  )رکنداشتن قدرت سنجش و ارزیابی دیگران -

 (.29: 5394)فاطمی راد و همکاران، داشتن ذهنی توانمند و فراخ اندیش  -

 (.529: 5 5339)مطهری، تعویق انداختن قضاوت  توانایی به -

 خودِ آرمانی

 

چنین، شناخت  داشتن هدف در زندگی و شناخت عوامل تأثیرگذار در تعیین هدف. هم -

قابل وصول در زندگی و درک حقیقت وجودی خویش ها و خصوصیّات اهداف  ویژگی

 (.493: 29، جلد 5393)مطهری، 

 (.52، 5331آل )رادفر و همکاران،  داشتن درک درست و دقیق از موفقیت و زندگی ایده -

ه اهداف قابل ی تبدیل کردن آرزوهای زندگی ب درک تفاوت موجود بین هدف و آرزو و نحوه -

 وصول.

 (.21: 5394قابل پرورش )فاطمی راد و همکاران،  های ظرفیتهای بالقوّه و  شناخت توانمندی -

 (.53، 5331پردازی )رادفر و همکاران،  نگری و نظریه بینی، آینده   داشتن قدرت پیش -

خودِ 

 اجتماعی

جایگاه خویش در نزد  داشتن تصویری روشن از جایگاه اجتماعی خویش و اشراف نسبت به -

 دیگران.

توانایی خارج شدن از الکِ خودپرستی و توجه به غیردوستی، ضمن اشراف به مراحل؛ خودِ  -

ای و قومی، خودِ ملی، خودِمذهبی، انسان پرستی و وجدانِ عمومی )مطهری،  خانوادگی، خودِ قبیله

 (.346-339: 225، جلد 5393

، 5331)رادفر و همکاران، توانایی درک دیگران  ن وهای رفتاری خود با سایری درک تفاوت-

55.) 

 (.33: 5391)مطهری، داشتن آگاهی نسبت به تأثیر تاریخ در سرنوشت انسان و جوامع بشری  -
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 های خودآگاهی (: مؤلفه2جدول )

 (.55، 5331)رادفر و همکاران، شناخت فرآیندها و عوامل مؤثر در ارتباطات اجتماعی  -

خودِ اخالقی 

 و معنوی

)رادفر و همکاران، ی خود و درک ضرورت و اهمیت معرفت دینی ی معنو آگاهی از جنبه -

5331 ،56.) 

شناخت خصوصیّات اخالقی و رفتاری  های خویش و ها، عواطف و آرمان شناخت ارزش -

 (.51، 5331)رادفر و همکاران، خویش 

 (.5395های حاکم برجامعه )جزایری و رحیمی،  شناخت آداب اجتماعی وارزش -

یک عمل اخالقی )اعم از: دگردوستی، حُسن و قُبح ذاتی  های ارها و شاخصآشنایی با معی -

: 22، جلد 5396و رضای خدا( )مطهری،  نیازهای اصلی جامعه ی کننده تأمینکارها، الهام وجدان، 

155.) 

 (.29: 5394)فاطمی راد و همکاران، پی بردن به نقش طبیعت در تلطیف عواطف انسانی  -

: 22، جلد 5396)مطهری، گیری در این مورد، برای دیگران  خاب و تصمیمقائل شدن فرصت انت -

151.) 

 نفس عزت

نفس باال  ارای عزتهای افراد د و شناخت ویژگی نفس عزتهای  آشنایی با مفهوم و مصداق -

 (.29، 5331رادفر و همکاران، نفس ) ی عزت کننده آشنایی با عوامل تقویت چنین، هم

 (.326: 23جلد ، 5393و جایگاه انسان در نظام آفرینش )مطهری، ، عزت ها ظرفیتدرک  -

: 23جلد ، 5393)مطهری،  اجتناب از دنائت و پستینفس و  ی عزت کننده شناسایی عوامل تخریب-

359.) 

: 5394داشتن قدرت خودارزیابی و توانایی ارزشیابی عملکرد خویش )فاطمی راد و همکاران، -

23.) 
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ر  مودا ندیشه .0ن ا ر  ب نی  ت ب م لگوی خودآگاهی   (ره)های شهید مطهری  ا

تیجه  گیری بحث و ن

های شهید  خودآگاهی مبتنی بر اندیشه ی الگوی مفهومی پژوهش حاضر با هدف ارائه

های ایشان،  از آن بود که در اندیشههای تحقیق حاکی ره( انجام شده است. یافتهمطهری )

های خود داشته باشد، احتمال  درک بهتری از ویژگیانسان هرچه بیشتر خود را بشناسد و 

بهتر دیگران نیز  زمینه را برای پذیرشرشد ابعاد مختلف شخصیت خود را افزایش داده و 

های مهم زندگی نقش حیاتی  گیری خودآگاهی در تصمیمچنین،  همتقویت کرده است. 
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 تأثیرمقابله با مشکالت نیز  های روشبه مدیریت هیجان و  دهی سازمانکند و در  ایفا می

انسان موجودی ذومراتب است؛ که ره( مطهری )های شهید  دارد. در اندیشه چشمگیری

روح منشأ الهی  ازآنجاکهباشد.  میو معنوی و غیرمادی  مادی و جسمانیدارای دو بُعد: 

و ر اسالم همواره بر خودشناسی، ازآن شود. ی حقیقی وجود انسان محسوب می دارد، جنبه

ی اَنفسی و آفاقی،  که مبدأ حرکت تکاملی انسان در نیل به آفریدگار است، به دو شیوه

های  ادها و توانمندیشود، انسان از استعد آیات هستی سبب میکرده است. تفکر در  تأکید

ای برای  خودشناسی ضمن آنکه مقدمهشده و به خودشناسی برسد.  خاص خود آگاه

ها  د، در تنظیم روابط انسان با جهان هستی و سایر انسانشو شناخت آفریدگار محسوب می

ویژگی خداجویی انسان، یکی دیگر از مبانی خودآگاهی در کنند.  نیز کمک می

ی آغازین حرکت تکاملی انسان و  خودشناسی نقطهباشد.  مطهری )ره( می های شهید اندیشه

انسان موجودی که های تحقیق نشان داد  چنین، یافته ی خداشناسی است. هم مقدمه

عقل یک موهبت الهی است که خداوند متعال به او عنایت فرموده تا  ورز است و اندیشه

مصون بماند. در  احتمالیبتواند راه سعادت و رستگاری را بپیماید و از انحرافات 

که برای ساختن  انسان موجودی مختار و دارای آزادی معنوی استهای ایشان،  اندیشه

ای که  گونه به  صورت دلخواه و ساختن آینده تبدیل محیط طبیعی بهزندگی خویش و 

اش را با این  تواند رابطه نمیکه فراوانی دارد. ضمن این های محدودیتخواهد،  خودش می

ها طغیان نموده و خود را از  تواند تا حد زیادی علیه آن کلی قطع کند، می ها به محدودیت

گیرد.  تمیز او سرچشمه می ی قوهرفتار انسان از زیرا  ؛قید حکومت عوامل طبیعی آزاد سازد

باشد.  معنی رشد، توسعه و بسط حیات انسان قابل محاسبه و تبیین می بهپویایی و بالندگی 

ی: خودآگاهیِ  آگاهی انسان دارای درجات و سطوح متفاوتی است؛ که در هشت مرتبه

فطری، خودآگاهیِ فلسفی، خودآگاهیِ جهانی، خودآگاهیِ طبقانی، خودآگاهیِ ملی، 

بعد باشد.  میخودآگاهیِ انسانی، خودآگاهی عرفانی و خودآگاهی پیامبرانه؛ قابل تفکیک 

های تحقیق  منظور دستیابی به اجزای خودآگاهی، یافته از استخراج مبانی فوق و به
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های خودآگاهی در  قرار گرفت؛ که حاصل این جستار احصاء مؤلفهموردبررسی مجدد 

 باشد: میشرح زیر  درهم تنیده و بهشش محور 

ی مفهومی  توسعهو  مؤثر در شناختِ خود استکه از عوامل  خود فیزیکی یا وراثتی،

ن ایهای آنان با دیگران بستگی دارد.  ها و تفاوت توانایی آنان در شناخت شباهت ها به انسان

جزء دیگر خودآگاهی، خودِ واقعی خصوصیّات از طریق وراثت به انسان منتقل شده است. 

ی افراد از برخی  شود. همه ترین بخشِ وجودِ هر فرد محسوب می است که درونی

های مثبت و نقاط قوت برخوردارند. عالوه بر شناخت نقاط قوت، آگاهی از نقاط  ویژگی

ناخت هرچه بیشتر خودِ واقعیِ انسان الزم است. ضعف و شناخت احساسات نیز برای ش

بینانه تعیین شوند،  اگر واقع رود که میشمار  های خودآگاهی به خودِ آرمانی از دیگر مؤلفه

خودِ اجتماعی یکی دیگر از اجزای خودآگاهی شوند.  همان اهداف زندگی محسوب می

شود. گرچه  ق میتصوری که فرد از جایگاه اجتماعی خود دارد، اطال است و به 

های فردی و شرایط اجتماعی افراد در روند تشکیل خودِ اجتماعی آنان مؤثر است،  ویژگی

محیط اجتماعی انسان نیز عامل مهمی در تکوین خصوصیّات روحی و اخالقی هر فرد ولی 

ها و  حرکت ی ی همه اخالق و معنویت جهت دهندهبا توجه به اینکه رود.  شمار می به

ای  ، خودِاخالقی از اهمیت ویژهشود های فردی و اجتماعی جامعه محسوب می فعالیت

؛ که شود های خودآگاهی محسوب می نفس نیز از مؤلفه عزتکرامت و برخوردار است. 

قرآن کریم عزت را شود.  بدون آن، بسیاری از نیازهای اساسی انسان برآورده نمی

مواظبت و مراقبت از  همین دلیل، خداوند انسان را به داند. به اختصاصاً از آنِ مؤمنان می

 خود بسیار سفارش کرده است.

(، مرتضوی اصل و 5399های مدور و همکاران ) یافتههای این پژوهش با  یافته

(، جهانی و اکبری 5394(، کریمی بناد کوکی )5391(، رکن آبادی )5391اسماعیلی )

ز مبانی خودآگاهی هماهنگ و عنوان یکی ا به« دن انسانورز بو اندیشه»(، در بحث 5395)

های قربان پور  یافتهنیز با  ،«ذومراتب بودن انسان»؛ و در خصوص مبنای باشد همسو می

(، همخوان 5391(، مرتضوی اصل و اسماعیلی )5399(، مدور و همکاران )5566لفمجانی )
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های مدور و همکاران  یافتها نیز ب« پویایی و بالندگی انسان»چنین، در بحث  است. هم

قربان پور پژوهش های  چنین، یافته باشد. هم (، همسو می5394(، کریمی بناد کوکی )5399)

( نیز با 5395ریاضی هروی و همکاران )(، 5399(، مدور و همکاران )5566لفمجانی )

گاهی عنوان یکی دیگر از مبانی خودآ به« خداجویی انسان»های این پژوهش در بحث  یافته

 هماهنگ است.

های انجام گرفته  های خودآگاهی نیز، نتایج این پژوهش با بررسی در خصوص مؤلفه

(، رادفر و همکاران 5394(، فاطمی راد و همکاران )5394علیزاده میانجی )نورتوسط 

های قربان پور  ، نتایج این پژوهش با یافتهدر ضمن( هماهنگ و همخوان است. 5332)

« خودِ اخالقی و معنوی»(، نیز در بحث 5394حدانی اسدی و همکاران )و(، 5566لفمجانی )

خودِ »ی  ؛ و در خصوص مؤلفههای خودآگاهی هماهنگ است عنوان یکی از مؤلفه به

در خصوص  چنین، هم( همسویی دارد. 2655ساندیو و همکاران ) های با یافته «اجتماعی

ریاضی های  با یافتهنیز « خودِ واقعی»، «خودِ اخالقی و معنوی»، «خودِ اجتماعی»های  مؤلفه

مورالز و همکاران های  با یافته« نفس کرامت و عزت»و در بحث ( 5395هروی و همکاران )

(، کریمی بناد کوکی 5399(، مدور و همکاران )5566قربان پور لفمجانی )(، 2626)

 ( همخوانی دارد.5394)

نمود؛ اگر مسئوالن و متخصصان نظام تعلیم و تربیت گونه بیان  توان این میدر پایان 

و مؤثر باشند و نظام آموزان امروز در آینده افرادی خودآگاه  خواهند که دانش ایران می

، با توجه به شود ی خود را انجام دهد، پیشنهاد می با موفقیت وظیفه بتوانندآموزشی کشور 

ی مطهری )ره( و سایر اندیشمندان مسلمان، نسبت به تقویت مبانی مورد نظرشهید مرتض

عنوان یک  آموزان را به اقدام نموده و ارتقاء خودآگاهی دانشهای خودآگاهی آنان  مؤلفه

 ی خویش قرار دهند. ضرورت انکارناپذیر موردتوجه ویژه

 تعارض منافع

ندارم ع  اف ن م  .تعارض 
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 منابع
 .فوالدوند محمّدمهدی ی ، ترجمهقرآن کریم

اصالحی فرشمی، فاطمه؛ اصغرنژاد فرید، علی اصغر؛ ابوالمعالی الحسینی، خدیجه؛ خلعتبری، جواد 

های مثنوی معنوی بر ابعاد سرمایه  آگاهی مبتنی بر استعاره اثربخشی درمان ذهن»(. 5566)
درمانی،  فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان .«، در دانشجویان دختر افسردهشناختی روان

 .265-515، صص 56، ش 55س ، طباطبائیدانشگاه عالمه 

اهداف تربیت از (. 5335نقی، فقیهی؛ ابوجعفری، مهدی ) اعرافی، علیرضا؛ بهشتی، محمد؛ علی
 . تهران: انتشارات سمت.دیدگاه اسالم

 طراحی الگوی (.5393)اصغر  امیدی، جمشید؛ هاشمی، سید احمد؛ قلتاش، عباس؛ ماشینچی، علی
فصلنامه رهبری و  .آموزان دوره اول متوسطه رای دانشکارآفرینی ب آموزش برنامه درسی

 .39-24، صص 2، ش 52مدیریت آموزشی، س 

ذهن ی خودمراقبتی  مقایسه(. »5399ایوبی مهریزی، مطهره؛ موسوی، سیده فاطمه؛ باقری، فریبرز )
با و بدون تعارض  های دلبستگی و راهبردهای حفظ رابطه در متأهلین ، سبکآگاه

ش ، 55س ، طباطبائیدرمانی، دانشگاه عالمه  فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان .«زناشویی

 .256-535، صص 55

معنویت و تعالی خود در »(. 5399باباجانی بروجنی، الله؛ رضاپور میرصالح، یاسر؛ متقی، شکوفه )
درمانی، دانشگاه عالمه  فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان .«حرفه مشاوره: یک تحلیل کیفی

 .566-19، صص 55، ش 55س ، طباطبائی

. تهران: های زندگی ی آموزشی مهارت بسته(. 5395جزایری، علیرضا؛ رحیمی، سیدعلی سینا )

 دانژه.

شناسی و مجله روان .«تأثیر فلسفه برخودآگاهی کودکان»(. 5395جهانی، رضا؛ اکبری، احمد )

 .66-صص 43، 5، ش 5علوم تربیتی، دره 

. «وجود ذهنی از دیدگاه مالصدرا»(. 5395جوادی، محسن؛ کوهی، توکل؛ باران، سدت )
 .56 - 33پژوهشی حکمت صدرایی، پاییز و زمستان، صص  -دوفصلنامه علمی

. تهران: دفتر مقام معظم ی گام دوم انقالب خطاب به ملّت ایران بیانه(. 5391ای، سیدعلی ) خامنه

 رهبری.
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بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر خود کار »(. 5395خلیلیان، زینب؛ افالکی فرد، حسین )
دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی  .«آمدی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه

 های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران. شناسی آسیبو روان

گرفته شده در  .«توانیم به آن برسیم؟ می خودآگاهی چیست و چگونه»(. 5394دژآلود، صدف )

 ، سایت شرکت تجارت الکترونیک توژال.56/69/5393تاریخ 

 تهران: انتشارات پیام نور. «.شناسی و علوم تربیتیروش تحقیق در روان»(. 5339دالور، علی )

بررسـی »(. 5332رادفر، شکوفه؛ حمیدی، فریده؛ لرستانی، فهیمه؛ ابراهیمی، بهمن؛ میرزایی، جعفر )
طـرح پژوهشـی بنیـاد  .«اسـتان کشـور 22وضـعیت بهداشـت روانـی فرزنـدان جانبـازان در 

 مستضـعفان و جانبازان.

 های زندگی. پژوهشی مهارتنشست  .«های آن خودآگاهی و مؤلفه»(. 5391رکن آبادی، مرتضی )

ی مفهوم خودشناسی از  مقایسه»(. 5395ریاضی هروی، شیدا؛ شمشیری، بابک؛ رحیمیان، سعید )
 .62-54، صص 44، ش 55مجله هفت آسمان، س  .«اسالمنگاه آیین زرتشت و 

ابن نسبت خودآگاهی با مبانی متافیزیکی در فلسفه »(. 5395اسحاقی نسب، اسماء ) ؛زمانیان، حسین
 .66 - 55، صص 23جاویدان خرد، دوره دوم، ش   دو فصلنامه .«سینا

ی خودآگاهی در موقعیت  بررسی رابطه»(. 5339صالح بلوردی، آناهیتا و پاشا شریفی، حسن )
گرفته شده در تاریخ  «.شغلی با رضایت شغلی مدیران فروش سازمان مدیریت صنعتی ایران

 ان.، سایت مدیریت صنعتی ایر55/61/5393

های زندگی بر عملکرد  ی آموزش مهارت اَثر برنامه»(. 5335عربگل، فریبا و همکاران )
 دفتر امور زنان، تهران: نشرآرویج. .«آموزان سال چهارم ابتدایی دانش

مجله فلسفه ذهن، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  .«معانی چهارگانه آگاهی»(. 5339غیاثوند، مهدی )

 .515- 551اسالمی: 

 . تهران: نشر وانیا.خودشناسی و خودآگاهی(. 5394فاطمی راد، محمد حسن؛ طاهری، نسترن )

شناختی نظریه مراجع محور کارل راجرز با  نقد مبانی انسان»(. 5566قربان پور لفمجانی، امیر )
، طباطبائیدانشگاه عالمه درمانی،  فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان. «نگرش به منابع اسالمی

 .96-51، صص 51ش  ،52س 
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دوفصلنامه  .«شناختی علوم انسانی در قرآن کریم مبانی انسان»(. 5396کریمی بناد کوکی، محمود )

 .262-235صص ، 2ش ، 56س علم پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث، 

ساختار وجودی انسان در قرآن و »(. 5566کیانی، زهرا؛ ابوالمعالی حسینی، خدیجه؛ باقری، فریبرز )
نشریه علمی  .«وپرورش آن در ساحات تربیتی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش کاربرد

-46صص ، 534ش ی جدید،  ، دوره29پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، س 

514. 

  مبانی تربیت اخالقی در نظریه»(. 5399مدور، معصومه؛ بهشتی، سعید؛ فرمیهنی فراهانی، محسن )
فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، س  .«ره()مطهری شناسی شهید  انسان

 .46-36، صص 53، دوره جدید، ش 23

ی تربیتی  شناسی در فلسفه ی مبانی انسان مطالعه»(. 5391مرتضوی اصل، رحمان؛ اسماعیلی، زهره )
المللی  ، همایش بین65/69/55399تاریخ گرفته شده در  .«اسالم از دیدگاه قرآن کریم

 ناسی و فرهنگ زندگی.شروان

(. قم و 5،2،3،53،22،23،29، جلدهای: )نسخه دیجیتال ؛مجموعه آثار(. 5396مطهری، مرتضی )

 تهران: انتشارات صدرا.

 . قم و تهران: انتشارات صدرا.انسان در قرآن(. 5391مطهری، مرتضی )

 . قم و تهران: انتشارات صدرا.شرح مبسوط منظومه(. 5391مطهری، مرتضی )

 . قم و تهران: انتشارات صدرا.اصول فلسفه و روش رئالیسم(، 5393مطهری، مرتضی )

. تهران: انتشارات کانون خودآگاهی و مدیریت خویشتن(. 5394نورعلیزاده میانجی، مسعود )

 اندیشه جوان.

و آبادی، خدیجه؛ باقری، خسر وحدانی اسدی، محمدرضا؛ نوروزی، داریوش؛ فردانش، هاشم؛ علی

شناسی فصلنامه روان .«اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی برای آموزش اخالق». (5394)

 .269.-592، صص 56، ش 52تریتی، س 
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