
Journal of Islamic Education Research 

Faculty of Literature and Humanities 

Shahid Bahonar University of Kerman 

Vol. 8, No. 1, Serial 13, 2019 

______________________________________________________________ 

The Ultimate and Mediating Objectives In Islamic and 

Liberalist Education 

 
Keramat Esmi1, Department of Education, Shahid Bahonar University of Kerman,  

Kerman, Iran. km.esmi@uk.ac.ir 

Davoud, Tahmasebzadeh-Shaykhlar,  ِepartment of  ِducation, Tabriz University, 

Tabriz, Iran. 

Eslami, Jamshid, Department of Surgical Technologistsو Shiraz University of 

Medical Sciences, Shiraz, Iran. 

 

Abstract 

The present study was conducted aiming to investigate the foundations, 

principles, values and approaches of Islam and Liberalism to education as 

well as to make a comparative analysis of these two stances with regard to 

the significance of objectives in directing the process of education on the 

basis of two ultimate and mediating goals (belief, ethical, cultural, social, 

civil, emotional, etc.). The research method was of a deductive-analytic 

nature which examined the documents related to the topic. According to 

the findings, it can be stated that each of the two educational views 

highlighted various kinds of objectives. With regard to the liberalist 

approach, educations seeks to achieve knowledge and is human-centered, 

while Islamic approach is God-oriented and seeks not only to increase 

horizons of knowledge but also to develop equally all aspects of human 

nature. 
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اسناد  استنتاجي است که با تحليل -است. روش پژوهش در تحقيق حاضر از نوع تحليليپرداخته

ها دفه هاي تربيتي فوق، بر انواعتوان گفت که هرکدام از ديدگاهپيرامون موضوع پژوهش مي

 تنها کسب معرفت ،محور خداست و هدف ي،اسالم تيدر ترباند؛ به طوري که تأکيد داشته

برال، ؛ اما از ديدگاه مربّيان ليانسان است يابعاد وجود ۀمتوازن هم ييبلكه رشد و شكوفا؛ ستين

 تعليم و تربيت فرايندي است که به کسب دانش نظر دارد و انسان را محور قرار مي دهد. 

 تربيت اسالمي، تربيت ليبرال، هدف غايي، هدف واسطي  هاي کلیدي:اژهو

 مقدّمه -1

رو،  از اين ؛بعدي است و تمامي ابعاد وجودي او نيازمند تربيت است انسان موجودي چند

زندگي  صحيح مسير در گرفتن قرار براي هانانسا ضروري نيازهاي از تعليم و تربيت، يكي

 پرتو در تنها انسان، آفرينش هدف است. تحقّق جانبههمه فراهم ساختن فرصت رشدو 

 و ابزار عقل نيروي به را انسان متعال منظور، خداوند اين است؛ به ميسّر و تربيت تعليم

 و برانگيخت محكم قوانين و احكام روشن و دليل با را پيامبراني تجهيز کرد و معرفت

(؛ از اين رو، 11: 1111الحي و ياراحمدي، سپرد )ص آنان به را انسان و تربيت تعليم رسالت

هاي پسين نيز تربيت ريشه در هزاران نسل پيشين انساني دارد و سايۀ تأثير آن بر تمام نسل

( به طوري که اهمّيت و نقش منحصر به فرد تربيت در 1111ادامه خواهد داشت )هاشمي، 

ه ورزان بزرگ پوشيدديشهتحقّق فرهنگ و تمدّن و رشد و تعالي آن دو، بر مربّيان و ان

 است. نبوده
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ترين کار آدمي خوانده و کانت آن را غزالي، تربيت را پس از پيامبري، شريف

تر و عالي است که فنّيترين و دشوارترين مسئلۀ آدمي دانسته و افالطون بر آن بودهبزرگ

د طبيعي و از نگاه پستالوزي، تربيت رش (.1121زاده، تر از تربيت نيست )کاظممقدّس

 (.1121تدريجي و هماهنگ با همۀ استعدادها و نيروهاي گوهرين در انسان است )صديق، 

فيعي، : داند )رفروبل، تربيت را رشد و تعالي نيروها و استعدادهاي بالقوه در نهاد آدمي مي

روسو بر آن است که تربيت، هنر يا فنّي است که به صورت راهنمايي يا حمايت  (.1111

ت نيروهاي طبيعي و استعدادهاي مربّي و با رعايت قوانين رشد طبيعي و يا همكاري و هداي

پذيرد. از نظر او تربيت، فرايند پرورش متربّي در گستر خود او براي زيستن تحقق مي

 (.1111استعدادهاي مادرزادي است  )رفيعي، 

لقي لوب تاما اگر تعليم و تربيت را ضرورت تحول آدمي از وضع موجود به وضع مط

کنيم، بدون شک اين تحول نيازمند آگاهي از هدف و مجموعهۀاهدافي است که جهت 

 سازد. هدف در تعليم و تربيت بهو مسير حرکت و سرانجام، تنّزل نهايي آن را مشخص مي

معناي وضع نهايي و مطلوبي است که آگاهانه، سودمند تشخيص داده شده و براي تحقق 

گيرد. هدف، از عناصر اصلي تعليم و تربيت به بيتي انجام ميهاي مناسب ترآن فعاليت

رود و بدون آن، جريان پيچيده و درازمدت تربيت، فرجام روشن و مسير حرکت شمار مي

مشخصي نخواهد داشت؛ در واقع اهداف، جهات يا خطوطي هستند که حرکت در طول 
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اده از دهند و استفش جهت ميآنها دستيابي به مطلوب را ميسُر مي سازند، به فرايند آموز

 (.1111وسايل را نيز مشخص مي کنند )کرمعليان، 

ليم و کند. هدفداري تعترتيب همانند هر فعاليت ارادي ديگر انسان، هدفي را دنبال مي

شدة يک  شناسي و مباني پذيرفتهبيني و انسانتربيت از هدفداري نظام آفرينش و نوع جهان

نسان ني هر مكتبي با توجه به مباني اعتقادي خود، از تربيت امكتب تربيتي جدا نيست؛ يع

کند؛ از همين رو، در يونان قديم که دفاع از وطن و کرده و ميهدف خاصي را دنبال مي

سازي فرد براي فداکاري در راه سرزمين، شد، آمادهسرزمين باالترين ارزش قلمداد مي

ن کردهدف نهايي تربيت، فراهم شد. در جوامع کمونيستي،هدف تربيت قلمداد مي

معاصر،  گرايانهاي رشد و گسترش دولت کمونيستي بود و نيز، برخي از طبيعتامكان

دانند ساختن خود براي پيروزي در تنازع بقا مي ههدف آموزش و پرورش را آماد

  (.1111)هاشمي،

رايي، هدف گدانند. در فلسفۀ عملها، هدف تربيت را شناخت خود مياگزيستانسياليت

 آموزي است. آنها معتقدند که فرايند تربيتي، زمانيتعليم و تربيت چيزي بيش از حرفه

شود که فهميدن ترويج يابد. برخي از عملگرايان معتقدند که مدارس بايد محقق مي

هاي تفكر، ابداع و ابتكار را پرورش دهند تا به مردم در رشد صحيح، يعني حرکت عادت

در نظريۀ بازسازي، بر ضرورت  (.1111دموکراتيک کمک کند )ضرابي، به سوي زندگي 

شود و برادري، آزادي و وحدت جهاني اهداف مطلوبي هستند که تحول تأکيد مي



   
 
 
 
 
 
 
 

اهداف غايي و واسطي در تعليم و تربيت اسالمي و ليبرال/    

  

مندند که در مدارس و جامعه صورت پذيرند. به آن معتقدند و عالقه 1گرايانبازسازي

 داري به سمتي از سرمايهها، هدف تعليم و تربيت را حرکت جامعۀ انسانمارکسيست

دهندة واسطه، شكلدانند و در اين راه به نظر آنان، اهداف بيسوسياليسم و کمونيسم مي

وجوي اند. در ايدئاليسم، اهدافي مانند جستشعور سوسياليستي و جامعۀ سوسياليست

با  (.1111حقيقت، ادراک مثل حقيقي، خودشكوفايي و رشد منش مطرح است )ضرابي، 

توان اهدافي را به شرح هاي زرتشت، مياوستا و گاتاهاي آن و با استناد به سروده مرور

 زير براي تعليم و تربيت زرتشت در نظر گرفت:

رفته شكل گ« جامعۀ بشري»ديدگاه زرتشت بر محور  شمولي اهداف تربيتي:جهان -1

ها از همۀ انسان خواهد؛ به همين انگيزهو او همۀ افراد بشر را در هر زمان، خوشبخت مي

 خواهد که صميمانه در پي خوشبختي يكديگر باشند. مي

رضايت اهورامزدا: از نظر زرتشت، هدف نهايي تربيت عبارت است از رضايت  -1

اهورامزدا و اجراي احكام او که به واسطۀ پندار نيک، گفتار نيک و کردار نيک حاصل 

 گردد. مي

                                                           
1. reconstruction 
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 ابع: زرتشت توجه به محيط زيست و حفظدوستي و حفظ منپرورش روحيۀ طبيعت-1

ي و گمراه« ناراستي»نكردن به آن را  داند و توجهمي« انديشينيک»و نگهداري آن را از 

  (.1111شمارد )رضوي، مي

م و هاي تربيتي در زمينۀ اهداف تعليترين ديدگاهترين و رايجآنچه گذشت، بيان عمده

ا در تاريخ معاصر عمالً حضور داشته و برخي نيز، تربيت بود که البته، تنها برخي از آنه

يابي طلبد و مقالۀ حاضر در پي دستاند؛ اما آنچه توضيحات بيشتري ميکنار گذاشته شده

 به آن است، شناخت اهداف تعليم و تربيت در دو ديدگاه تربيتي اسالم و ليبرال است. 

رد نقد و تهاجم ربيتي ديني را موهاي تعليم و تليبراليسم و تعليم و تربيت ليبرال، شيوه

ند اهاي ارزشي ليبراليسم را زير سؤال بردهنيز پايه باورانقرار داده و از سوي ديگر، دين

هاي واصله از سوي وحي است، در تعليم و دين اسالم که مبتني بر ارزش(.1113)زارعان، 

ناخت دقيق بنابراين، ش تربيت ديدگاهي دارد که از برخي جهات با ليبراليسم منافات دارد؛

تر هاي آنها ما را در فهم بهتر و کاملاهداف تربيتي دو ديدگاه و ذکر تشابهات و تفاوت

گيري تربيت اي، به نحوة شكلرساند. اين نوشتار، ابتدا با ذکر تاريخچهدو ديدگاه ياري مي

دو هدف غايي  هبندي اهداف تعليم و تربيت، باسالمي و ليبرال پرداخته و سپس، با تقسيم

و واسطي )اعتقادي، اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، مدني، عاطفي و ...(، به بررسي تطبيقي 

آنها در دو ديدگاه خواهد پرداخت و در نهايت، با توجه به ميزان تأکيد هر کدام از 

ها، تحليلي توصيفي راجع به ضرورت و اولويت هاي تربيتي فوق بر انواع هدفديدگاه

 ه خواهد نمود. اهداف ارائ
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 شناسی پژوهشروش -1-1

است؛ به عبارتي، در اين پژوهش استنتاجي انجام شده –پژوهش حاضر به روش تحليلي

هاي تربيتي در دو ديدگاه تربيتي اسالم و ها و روشابتدا به بررسي مباني، اصول، ارزش

 د آموزش وليبرال پرداخته شده و سپس، اهمّيت اهداف در تعيين جهت و هدايت فراين

بندي اهداف تعليم و تربيت به دو گروه اهداف غايي و واسطي )اعتقادي، تربيت و تقسيم

اخالقي، فرهنگي، اجتماعي، مدني، عاطفي و ...( در دو ديدگاه تربيتي اسالم و ليبراليسم 

داف هايي دربارة ويژگي هاي اهاست. در آخر نيز، يافتهمورد بررسي و تحليل قرار گرفته

هاي يها، ويژگو اهداف واسطي در دو ديدگاه استنتاج  و از تناظر اين نتايج و يافته غايي

 .گردداين اهداف در سطوح مختلف توصيف و تطبيق مي

 

 بحث -2

 تربیت اسالمی -2-1

ربيت به معناي است. در يک تعبير، تتربيت در اسالم با معاني و تعابير مختلفي به کار رفته

به طور غالب هم، به معناي رشد جسمي اشاره دارد و واژة مناسبي  رسيدن به رشد است و

با توجه به ريشۀ آن، به (. 1111براي تأکيد بر همۀ تحوالت وجود آدمي نيست )باقري، 

(؛ اما پر معناترين تعبير 1111آوردن موجبات فزوني و پرورش است )باقري، معني فراهم
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. در آيۀ دوم سورة (1111شيرازي، ت )مكارماز تربيت اسالمي، همان تعبير به تزکيه اس

يۀ هاي الهي، تزکها از نشانهساختن انسان، هدف از بعثت رسوالن و پيامبران، آگاه1جمعه

است. اين سه هدف بزرگ الهي، جزو برترين اهداف آموزي به آنها عنوان شدهآنها و علم

شناخت »ربيت در اسالم، مفهوم اساسي ت (.1111شيرازي، تربيت اسالمي هستند )مكارم

دادن به خدا به عنوان ربّ يگانۀ جهان و انسان، برگزيدن او به عنوان ربّ خويش و تن

در قرآن، به معناي « تربيت»است. واژة  (.1111)باقري، « زدن از ربوبيّت غيرربوبيّت او و تن

است. تهفبه کار ر« کردنبزرگ»محدود مراقبت و پرورش جسمي و به عبارتي، به معناي 

« تتربي»هرچند در دوران کودکي نيز، ابعاد مختلفي جز بعد جسمي وجود دارد؛ اما واژة 

خالصه اينكه، تربيت  (.1111چنان گستردگي ندارد که همۀ آنها را در بر بگيرد )باقري، 

يافته است؛ به ديگر سخن، چهار عنصر در هاي چندگانۀ سازماندر نگرش قرآني از مؤلفه

 يت نهفته است: مفهوم ترب

 تقدّس و بزرگداشت تربيت و کار مربّي -1

 شونده تربيترشد و کمال  -1

 رحمت و مهرورزي مربّي نسبت به مربوب و متربّي  -1

 شونده حق مربّي بر تربيت -1

                                                           

 ي َضلَال  وَإِن کَانُوا مِن قَبْلُ لَفِ لْحِكْمَةََب وَاهُوَ اَلّذِي بَعَثَ فِي اْلأُمِّيِّينَ رَُسولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عََليْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَکِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الِْكتَا». 1 

 «.مُّبِين 
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ه و يا واژه اي که از تربيت سخن گفتبدين تربيت و با در نظر داشتن تمامي آيات شريفه

که  توان در مفهوم و چيستي تربيت از منظر قرآن گفتاست، مير رفتهتربيت در آنها به کا

تربيت يعني برانگيختن، شكوفا کردن و رشد دادن استعدادهاي انسان در جهت کمالي »

ها و عوامل الزم و سازي تمام و يا بخش بزرگي از زمينهکه شايستۀ اوست، از راه فراهم

 اني و نيز، رفع موانع و اسباب بازدارندگي کمالمؤثر در کمال و شكوفايي استعدادهاي انس

که متربّي  ايکننده؛ به گونهو تعالي انسان از سوي مربّي همراه با تالش و دلسوزي تربيت

 (.1: 1111)هاشمي، « به اندازة تربيت خود، وامدار و مديون مربّي باشد

القي با نظام اخهر چند منطق تربيت با اخالق متفاوت است؛ اما نظام تربيتي اسالم 

ت شود که براي هدايهاي مكتب اسالم گفته مياسالمي به مجموعه قواعد و دستورالعمل

خداوند در قرآن کريم جايگاه  (.1111انسان و قرب الي اهلل ضروري است )عليرحمي، 

د. خداوند خوراست که با سرنوشت انسان گره مينظام تربيتي اسالم را چنان تصور نموده

هر کس نفس خود را تزکيه کرد، رستگار شده »فرمايد: مي 101و  31مس، آيۀ در سورة ش

و در سورة جمعه، آيۀ « و هر کس نفس خود را به معصيت آلوده ساخته، زيانكار گشت

 اي از خودشان برانگيخت تا آياتسوادان، فرستادهاوست آنكه در ميان بي»فرمايد: مي 11

                                                           
 .«َقدْ َأفَْلحَ مَن زَکَّاَها». 1
   .«َوقَدْ خَاَب مَن دَسَّاهَا» .1

 

عليهم آياته و يزکيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمه و ان کانو من قبل لفي  تلوايهو الذي بعث في االميين رسوالً منهم ». 3 

 .«ضالل مبين



 
 
 
 
 

 /  1131 بهار و تابستان، 11پياپي ، 1، شماره هشتمسال مجله پژوهش هاي تعليم و تربيت اسالمي    

 
 

داند و کتاب و حكمت به آنها بياموزد و آنان پيش از او را بر آنان بخواند و پاکشان گر

است خداوند در اين آيه، اوّل تزکيه را قبل از تعليم آورده«. آن، در گمراهي آشكار بودند

بودن حضرت محمد را تذکر داده تا جايگاه تزکيه و نظام تربيتي اسالم و و دوم، مردمي

 تقدّم آن را بر تعليم براي مؤمنان تبيين کند.

شود، يک تربيت کل، صحيح، منطقي و آنچه در تعليم و تربيت اسالمي ديده مي 

تربيتي بر مبناي اصول و مباني محكم و استوار است و تمام ابعاد اساسي شخصيت آدمي را 

االطراف و فردي را که در هدف تربيت اسالمي آن است که فرد جامع .استدر نظر گرفته

نظام تعليم و تربيت  (؛ بنابراين،1112شريعتمداري، ت کند )است، تربيهر زمينه رشد يافته

اسالمي، نظام جامعي است که به پرورش همۀ استعدادهاي انسان به طور هماهنگ تأکيد 

دارد. در اين نظام، افزون بر توجه به رابطۀ دينداري انسان با مبدأ آفرينش و تأکيد بر مسائل 

ت شناخت خود، عالم طبيعت و جامعه نيز اهمّيت ها در جهمذهبي و ديني، به پرورش انسان

شود و از ديدگاه اسالم، آنچه انسان را به اين شناخت رسانده و استعدادهاي بالقوة داده مي

رساند، تعليم و تربيت است؛ به عالوه، خرد و خردورزي از جايگاهي او را به فعليّت مي

يت جايگاه خرد و خردورزي در قالب است. بيان اهمّخاص در تعاليم اسالم برخوردار بوده

آيه در قرآن، خود دليلي آشكار بر اين مدعاست. معتبرترين کتب حديثي اين مكتب،  100

و  «باب العقل و الجهل»هاي نخستين خود را به همچون اصول کافي و بحاراالنوار، باب

برتري  هّد هموارهاند. در دين اسالم، عالم بر عابد و تفكر بر تعاختصاص داده« فضل العلم»

گفته از  توان به دواست. احاديث بسياري در اين باب نقل شده که به عنوان نمونه ميداشته
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اعتي س»فرمايند: پيامبر اکرم )ص( و حضرت علي)ع( اشاره نمود. حضرت امير مؤمنان مي

چيز  هر»مايند: فرپيامبر نيز در حديثي مي«. کردن استانديشيدن بهتر از شصت سال عبادت

اي است و پايه و ريشۀ کار مؤمن، عقل است و ارزش و اعتبار او به اندازة را پايه و ريشه

 .(1: 1112کرمعليان، « )عقل و قدرت تشخيص اوست

توان گفت که در ميان اديان و فرق مختلف، هيچ کدام به اندازة اسالم بر به جرئت مي

كتب اسالم به همان اندازه که جهل است. در ماهمّيت جايگاه علم و عالم تأکيد نكرده

ها فتهاست. گبودن مورد تحسين و تأکيد قرار گرفتهمورد نكوهش واقع شده، علم و عالم

 و احاديث بسياري مؤيّد اين امر است. 

 (. 110 :االنوار بحار« )اطلبوالعلم و لو بالصين»پيامبر اکرم: 

و من و ل الحكمةاه المنافقين؛ فخذ المؤمن فخذوها و لو من افو لةضا لحكمةا»حضرت علي: 

 ه:غالبال نهج« )و لو من اهل الضالل الحكمةو لو من المشرکين؛ خذ  الحكمةاهل النفاق؛ خذ 

100).  

 ، از يكي از اهداف عاليۀهمين بس که در قرآن مجيد  ،يت تربيت در اسالمدر اهمّ

 دادننجامتنها ا ،ر اسالماست. تربيت دنوان تزکيه )تربيت( نام برده شدهپيامبران به ع

بلكه پروراندن هر صفت و کمالي است که انسان به عنوان جانشين  ؛مناسک ديني نيست

اوتي هاي ديني متفخدا بر زمين و به عنوان انسان بايد دارا باشد. آيات و روايات و توصيه
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است؛ يه شدهمراسم ديني توص دادنانجامنه تنها به عبادت و  ها،توان يافت که در آنرا مي

اينها نشان  ۀاست. همدوري از هر صفت حيواني سفارش شدهفضائل و  بلكه به کسب کليۀ

تربيت  هايجانبه است. از ديگر ويژگي، تربيتي کامل و همهدهد که تربيت اسالميمي

بادت و کنند و آن عيک مسير را دنبال مي ،هاي تربيتي، اين است که تمامي تالشاسالمي

ت اسالمي است و اين ويژگي مخصوص تربي .و تسليم رضاي او بودن استبندگي خدا 

تأکيد  ،هاي تربيتي وجود ندارد. از ويژگي هاي ديگر تربيت اسالميدر هيچ يک از مدل

ر د ،هاي تربيتي در دنياي مدرن و فرامدرن امروزآن بر تربيت شناختي است. رشد هدف

هاي اخالقي، معنوي و روحاني در فرع است و هدفاهداف مادي و دنيايي محدود شده

هاي تربيتي بر محور خودشناسي، ت وجود دارد که هدفاين مزيّ ،اما در اسالم ند؛قرار دار

 شريعتمداري (.1111سروري، زند )حسينيب و رضاي الهي دور ميخداشناسي و تقرّ

 هاي تربيت اسالمي را شامل موارد زير مي داند:(، ويژگي1113)

 -قالني، اجتماعي، عاطفي و بدني. بهاي عبودن فرد در زمينههاي هدايتيجنبه -الف 

بودن يانقالب جنبۀ -. جهاپذيري روشها و انعطافي در رشد يا بالندگي هدفجنبۀ پوياي

بدين معني که در اسالم هم نظام پويا وجود دارد و هم مبارزه با استعمار و  ،مكتب اسالم

 استثمار.

و  گر انواع تربيت متمايزرا از دياسالمي  تربيت خصوصيات زير ،(1113از نظر ملكي )

 دهد:را نشان مي هاي آنبرجستگي
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 الهی بودن -2-1-1

مه بر ه ،شده که از جمله اهداف تربيتي استمتفكر و تزکيه محور،پرورش انسان خدا

 شوند.اساس مكتب تربيتي اسالم طراحي مي

 فطري بودن -2-1-2

 هاي تربيت انسان انطباق و هماهنگي دارد.ضرورت نيازها و ها،ويژگي با اسالمي تربيت

درآمدن  تالهي دارد و به فعليّ ۀجنب ،دهده سرشت و خلقت انسان را تشكيل ميفطرت ک

طوري تشريع و طراحي اسالمي  تربيت سازد.تر ميرا الهي انسان هاي عالي،استعداد

 سازد. ش فطرت الهي را فراهم ميمناسب و مساعد براي پرور ۀاست که زمينشده

 بودنتدريجی -2-1-3

د به طور دفعي و جهشي مقدور نيست. باياسالمي  تربيت هايها و آرمانآلدستيابي به ايده

هاي مرز در هر ويژگي به طور تدريجي انسان به مراحل باالي رشد و قرب الهي برسد.

بودن له عواملي است که تدريجيهاي موجود، از جمو امكانات و محدوديت يسنّ ۀمرحل

 سازد. تربيت را ضروري و منطقي مي

 بودنعمومی -2-1-4
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 هاانسان ۀشدن را براي همها بدون استثنا فطرت الهي دارند. همين ويژگي، تربيتانسان ۀهم

 ،اندها مورد خطاب قرار گرفتهانسان ۀکلي ،در دين اسالم کند.به عنوان يک حق مطرح مي

 ۀزيرا هم اين عموميت ناشي از آن است که همه حق تربيت دارند؛ .ه خاصنه يک گرو

 .پذير هستند و سعادت و شقاوت آنان به نوع تربيت بستگي داردها تربيتانسان

 مستمر بودن -2-1-5 

 ؛تداوم و استمرار داردهم اسالمي  تربيت ناپذير است،نظر به اينكه رشد انسان پايان

دود را براي تربيت انسان يگر که هدف هاي مقطعي و محبرخالف مكاتب تربيتي د

ربيت ت نمايند،هاي ثابت و محدود گرفتار ميکنند و او را در قالبمشخص مي

رود و به مقام ملي فراتر مي هاي فردي، قومي، اجتماعي وخواسته مرز از انسان اسالمي

 د.دها تشكيل ميخلقت آدمي ر ۀاين مقام همان است که فلسف .رسدالهي مي ۀخليف

 

 بودنجهانی و جاودانی -2-1-6

ها دربر ننژادي آ و ها را فراتر از ويژگي جغرافياييانسان ۀتربيت اسالمي، جهاني است و هم

نه براي يک قوم و يا يک  ،اسالم براي تربيت انسان به معناي عام آمده است گيرد.مي

در  ا گذشت زمان و تغييراتي کهيعني ب ؛نظام تربيتي اسالم جاوداني است خاص. ۀمنطق

دهد اعتبار خود را از دست نمي ،آيدمياجتماعي و سياسي و غيره به وجود  ،امور اقتصادي

  ماند.و همچنان پايدار و جاودانه مي



   
 
 
 
 
 
 
 

اهداف غايي و واسطي در تعليم و تربيت اسالمي و ليبرال/    

  

اي از خصوصيات استثنايي تعليم و تربيت اسالمي به شرح زير پاره ( به1111عليرحمي )

 است: اشاره کرده

 (.11 آيۀ اسراء: هاست )سورةي انسانخداوند مربّ  -1

 آيۀعمران: و سورة آل 13آيۀ نحل:  ةهدف اساسي دين است )سور ،تربيت انسان -1

13.) 

و  11ۀآياحزاب:  لگو در نظام تربيتي اسالم مورد تأکيد است )سورةوجود اسوه و ا -1

 (. 11آيۀ عمران: آل

 (.11آيۀ ر: زم تعقل و تفكر و آگاهي مورد تأکيد است )سورة -1

  .(121بقره:  شود )سورةکيد ميأبر آزادي انسان ت -2

 تعلیم و تربیت لیبرال -2-2

تعليم و تربيت ليبرال همچون خود ليبراليسم داراي قدمتي طوالني است و هر زمان معناي 

 تربيت آزادگان و آزادزادگان مراد بود. ،ارسطو در فلسفۀ است.آن اراده شده خاصي از

نمود. در شد که در تهذيب نيروي رواني نقش ايفا ميسطي به تربيتي گفته ميدر قرون و

ردد و آموز منجر گشود که به آزادي دانشديوئي، تربيتي ليبرال ناميده مي جان ۀفلسف

هالستد  (.1112نژاد، شود )شعاريمردم به تربيت عمومي اطالق مي ۀدر ميان عام ،باالخره
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هوم تلف پيرامون مفهاي مخهاي متفاوت و وجود ديدگاهتکه عليرغم برداشمعتقد است 

هاي محوري اين ديدگاه معرفي ها را به عنوان ارزشتوان يک سري ارزشليبراليسم مي

 نمود: 

زها اکردن نييعني آزادي عمل و آزادي از قيد و بند به هنگام دنبال :1آزادي فردي -1

 ق شخصي.و عالي

افراد در ساختار تئوريک و  عدم تبعيض براي همۀ نييع :1ت و حرمتتساوي حيثيّ -1 

 عملي جامعه.

ها بر توجيهات عقالني و منطقي يعني بنا نهادن تصميمات و فعاليت :1ت پاياعقالنيّ -1

 منسجم. 

ل اهميت قرار دارد، توافق نظر وجود اوّ ۀدر اينكه کدام يک از سه ارزش باال در مرحل

ل و ديگراني چون دورکين و گاتمن و بر مورد اوّ 1ندارد و کساني چون برلين و هايک

کيد دارند. صرف نظر از اين اختالف، شايد بتوان گفت تعارض بين أبر مورد دوم ت 2هارت

 ت رايعني عقالنيّو حرمت افراد( نياز به ارزش سوم،  دو ارزش )آزادي فردي و تساوي

 (.1113سازد )زارعان، مطرح مي

                                                           
11. Individual Liberty 
2 . Equality of Respect 
3 . Consistent Rationality 
4 . Berlin & Hayek 
5. Dworkin, Gutmann & Hart 
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لقي ، عنصر عقلي را ارزشمندترين خصيصۀ انساني تليبرالنظران تعليم و تربيت صاحب

برد، آنگاه صحيح به کار ب که اگر آدمي اين عنصر را به گونۀ کنند و بر اين باورهستندمي

 ،واقع درواقعيت نهايي را درک خواهد کرد؛  ها خواهد رسيد وبه شناخت واقعي پديده

 و درکيزها، به الگوي کلي وجود وجود چ هاي ظاهريتجلي تواند به واسطۀانسان مي

 (.1113هماهنگ بين امور مختلف و طرح جامع آنها نايل شود )خالقي، 

يافته، عقلي است انديشمندان تعليم و تربيت ليبرال به طور کلي معتقدند که عقل تعليم 

ل بر نظران تعليم و تربيت ليبراکه نگرشي مرتبط و به هم پيوسته از امور دارد. صاحب

سب ابعاد، ک ت يا پرورش ذهن در همۀي هايي مانند پرورش تفكر انتقادي، عقالنيّگژوي

دتي و رگرايي عقيدانش به خاطر دانش، پرورش فرد آزاد، فقدان تبعيض در قانون، تكثّ

 (.1111کنند )ميرزامحمدي و همكاران، کيد ميبودن تعليم و تربيت تأهمگاني

ي ان ليبرال از ارزش خاصنيز نزد فيلسوفت، دانش و معرفت به تبع عقل و عقالنيّ

ن ديدگاه، ين بخش ايتراساسيت بر كه نخستين فيلسوفان اين سنّبرخوردار است؛ چنان

ورزيدند. افالطون معرفت يا تالش را اساس خير تأکيد مي ،«يلت استدانش فض»يعني 

قل طريق عو مانند قضاياي رياضي از بوده امري مطلق  ،دانست و معتقد بود که خيرمي

 (.1111قابل کشف است )مرجاني، 

ران ليبرال اي دارد. متفكدانش و معرفت نزد فيلسوفان ليبراليسم آموزشي جايگاه ويژه

با  د وداننداشتن به آن را مردود مير ارزش ذاتي دانش، نگرش سودجويانهکيد ببا تأ
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انش معرفت ، توجه به د، آنچه از يک نظام تربيتي انتظار دارندتفكيک دانش ذاتي و ابزاري

پاداش دانش، خود دانش است و درک و  ،ذاتي است. در تعليم و تربيت ليبرال

 تواند از خود نشانانساني است که ذهن انسان مي ۀيفظجوي حقيقت تا جايي ووجست

 (.1111لو، دهد )ميرزامحمدي، رهنما و صحبت

د آزاد تربيت شهرون برايها در سراسر غرب طي قرن ،تعليم و تربيت ليبرال انديشۀ

راد به ۀ افکه ساختار سياسي و اجتماعي اين تمدن از دستيابي هم حالي جريان داشت؛ در

اريخ دانست. تمعدودي از اشراف و بزرگان مي ژةآن را وي و کردچنين تربيتي ممانعت مي

ين در مچنيان بسياري در گذشته و هتعليم و تربيت غرب گواه آن است که فيلسوفان و مربّ

و  )ميرزامحمدي اندن حمايت کردهأييد و از آتعليم و تربيت ليبرال را ت ،دوران معاصر

  (.1111همكاران، 

اي را تربيت ليبرال همواره در پي آن بوده که افراد انديشمند و فرهيخته ،به طور کلي

هاي يتلها و مسئوپرورش دهد تا قادر باشند به طور مفيد و مؤثر از اوقات فراغت، فرصت

شيار کردن هدف کلي چنين تربيتي، ه ،به بيان ديگر ؛خويش به عنوان شهروند استفاده کنند

به نحوي که بتوانند از اين توانمندي براي  ؛و پرورش توانايي عقلي و اخالقي افراد است

 (.1311، 1د)گريس ول وعان خويش استفاده کنندسعادت بيشتر خود و منفعت بيشتر همن

 هاي پژوهشيافته -2-3

                                                           
1. Griswold 



   
 
 
 
 
 
 
 

اهداف غايي و واسطي در تعليم و تربيت اسالمي و ليبرال/    

  

 بررسی تطبیقی اهداف تربیت اسالمی و تربیت لیبرال  -2-3-1

عليم و مداري تکند. هدفرا دنبال مي تربيت همانند هر فعاليت ارادي ديگر انسان، اهدافي

شده هشناسي و مباني پذيرفتيني و انسانبمداري نظام آفرينش و نوع جهانتربيت از هدف

 هر مكتبي با توجه به مباني اعتقادي خود از تربيت يعني ؛يک مكتب بشري جدا نيست

هاي مربوط به اهداف ديدگاه ،به هر روي کند؛کرده و ميي را دنبال ميهدف خاص ،انسان

هاي مختلف، ها و فرهنگدر مكتب ،تعليم و تربيت، چنانكه در ابتداي مقاله نيز ذکر گرديد

که بر اساس اصالت ماده و احياناً هايي ها و فرهنگدر مكتب گوناگون و متنوع است.

 تمحوري و اومانيسم بنا شده، عناويني همچون زندگي خوب، سالمت بدن، امنيّانسان

 ؛عاطفي و رشد عقلي اهداف تربيت لحاظ شده و از آنچه عنصر اساسي تربيت انسان است

شود يمکمتر اثري مشاهده  سانيت و ايمان به مبدأ فضايل و کماالت انيعني عنصر معنويّ

تعليم و تربيت امروز با توجه به پرورش افراطي قواي عقالني، تعالي رواني »و به قول کارل، 

ها و انديشمندان علوم از سوي ديگر، مكتب ؛(.1111)هاشمي، « استرا متوقف کرده

اند. گرا و خداباور، اهداف متعالي ديگري را در افق تربيت نگريستهتربيتي معنويت

هاي معنوي و اخالقيات از فرايند تربيت انفكاک ارزش»نويسد: ( مي1112فردريک ماير )

ولستوي ت«. نگرندبيني ميوتهها با کاغلب اوقات به اين ارزش ،با اين حال ؛ممكن نيست

 يست که خوبي را از چه راهمهم ن .ترين مقصد جاويد حيات ماستعاليي، خوب» :گويدمي

که حيات ما جز کوشش براي وصول به خوبي، يعني آنچه بايد گفت، اين است  بفهميم؟
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سي است اسا و خوبي يک مفهوم اصلي ،در واقعبه سوي خداوند، چيز ديگري نيست؛  سير

 «يستعقل قابل تعريف ن دهد که به ارادةتافيزيک تشكيل ميکه جوهر وجود ما را براي م

 (.1111)هاشمي، 

اسي يت در ديدگاه اسالمي با عناصر اسدر ادامه به بررسي تطبيقي اهداف ترب بنابراين،

لي را ه عنصر عقاهلل و ديدگاه تربيتي ليبرال کايي قرب اليت و ايمان و هدف نهمعنويّ

هايي کند و انسان را محور قرار داده و به ويژگيانساني تلقي مي ارزشمندترين خصيصۀ

ي عقيدتي رگرايتكثّ ابعاد و رش ذهن در همۀت يا پرومانند پرورش تفكر انتقادي، عقالنيّ

ابزار  ،الشود. در تفكر ليبرکند، پرداخته ميبودن تعليم و تربيت تأکيد ميو همگاني

اما  ؛شناخت در اصل يا متوجه حواس مادي بشر است و يا وابسته به عقل جزئي حسابگر او

شناسايي ديگري مطرح است که بسيار فراتر از عقل جزئي و  ۀوسيل ،در ديدگاه اسالمي

-هاي عقلي در حالي که به يافته ،. در اسالماستوحي الهي  ،آن کهاس بشري است حو

شود هاي حسي توجه ميو نيز به تجربه -جزئي، بلكه فراتر از آن آن هم نه فقط در مرحلۀ

اده وحي د ولي اصالت را به مؤلفۀ ؛حدودي قبول دارد تاو هر دو را به عنوان ابزار شناخت 

 (.1111اه راه ندارد )ظهيري، که در آن خطا و اشتب

 اهداف غايی ديدگاه تربیتی اسالم و لیبرالیسم مقايسة -2-3-2

اعتقاد و عمل است. نظام  ي، رسيدن انسان به توحيد در مرحلۀهدف غايي تربيت اسالم

قاد و اعت ر رساندن انسان به توحيد در مرحلۀت خويش را دتالش و همّ  ۀتربيتي بايد هم

هايي را تربيت کند که توحيد در ظاهر و باطنشان رسوخ کرده و انسانعمل به کار گيرد 



   
 
 
 
 
 
 
 

اهداف غايي و واسطي در تعليم و تربيت اسالمي و ليبرال/    

  

ه ت خداوند متعال باشد. )عالمه طباطبايي بباشد و تمامي اعمال و رفتارشان بيانگر عبوديّ

انسان رو به سوي کمال  ،از ديدگاه تربيت اسالمي (.1111نقل از صالحي و ياراحمدي، 

يعني همان کمال مطلوب و  ،مدارج عالي انسانيمطلق دارد و همواره درصدد صعود به 

 يت اسالمي است؛ترين اهداف و هدف نهايي تعليم و تربممكن انسان است و اين از مهم

او را مالقات  ،روي و سرانجاماي انسان  تو با تالش و رنج به سوي پروردگارت مي»

خداوند هدف از  ،نيز 1ذاريات سورة 21آيۀ  (. در1آيۀ انشقاق:  ة)سور« 1خواهي کرد

و  1انعام ةسور 111و  111همچنين آيات است؛ت عنوان کردهخلقت انسان و جن را عبوديّ

 (.1111ت وي دارند )هاشمي، يابي انسان و عبوديّاشاره به کمال 1مؤمنون ةسور 111و  112

اند دارد که عبارتتعليم و تربيت اسالمي بيان مي( پنج هدف غايي را براي 1111باقري )

 ت.به، تقوي، قرب و رضوان، عبادت و عبوديّ: هدايت و رشد، طهارت و حيات طيّاز

هاي ديگر را تحت هدف نهايي که محور و اصل بوده و هدف ،اما در تربيت ليبرال

وجود  ،اهلل( مطرح استبه آن شكل که در تربيت اسالمي )قرب الي ،دهدميپوشش قرار 

اهداف تربيتي ليبرال نشانگر  شده در حوزةانجام هايندارد. سيري در مطالعات و پژوهش

ف ترين هدمهم« ها و ايجاد فضايل در انسانآشنايي با ارزش»آن است که در اين ديدگاه، 

                                                           
 .«يا ايها االنسانُ إنّک کادٌح إلي ربّک کدحا فمالقيه. »1 

 .«وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَاْلإِنسَ إِلَّا لِيَعُْبدُونِ». 1 
   .«الَ شَرِيکَ لَُه وَبَِذلِکَ أُِمرْتُ وَأَنَاْ أََوّلُ اْلمُسْلِمِينَ». «اتِي لِلّهِ َربِّ الْعَالَِمينََمحْيَاَي وَمَمَ قُْل إِنَّ َصالَتِي وَنُسُكِي وَ» .1
  .«َو رَبُّ الْعَرِْش الْكَرِيمَِفتَعَالَى الَلّهُ اْلمَلِکُ اْلحَقُّ َلا إِلَهَ إَِلّا هُ « »َأفَحَسِْبتُمْ أَنََّما خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إَِليْنَا لَا تُرْجَعُونَ». 1
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( معتقد است که 1312پيترز ) (.1111محمدي و همكاران، )ميرزا تعليم و تربيت است

هاي موز با فعاليتآ: آشنايي آگاهانۀ دانشآموزش و پرورش عبارت است از وظيفۀ

اي که درآموزنده به گونه ؛ها به روش عقالنيانتقال ارزش ،ارزشمند و به عبارت ديگر

ها به عنوان در انتقال ارزش ،( نيز1311) 1اي قوي پديد آورد. اوهيربراي پيشرفت، انگيزه

دن بودرک عيني من معتقدم که پرورش» :گويدآموزش و پرورش مي ترين وظيفۀمهم

ها بخش مهمي از زندگي متمدن است و در پاسداري از تمدن بشري نقش حياتي شارز

ين هدف تعليم و ترمهم ،( نيز1111کالم )زيبا (.1111)ميرزامحمدي و همكاران، « دارد

اي که پايه ايبه گونه ؛داندها و ايجاد فضايل در انسان ميآشنايي با ارزشتربيت ليبرال را 

 . وري ذهني باشدي آموزش عقلي و باربرا

 هدف غايي تربيت اسالمي و تربيت ليبرال -1جدول 

 هدف مهم و اصلی تربیت لیبرال هدف غايی تربیت اسالمی
عبوديّت خداوند و رسيدن انسان به توحيد در مرحلۀ 

 اعتقاد و عمل

 هدايت و رشد

 طهارت و حيات طّيبه

 تقوي

 قرب و رضوان

 عبادت و عبوديّت

 ايجاد فضايل در انسانها و آشنايي با ارزش

 

                                                           
1. Ohear 



   
 
 
 
 
 
 
 

اهداف غايي و واسطي در تعليم و تربيت اسالمي و ليبرال/    

  

 اهداف واسطی دو ديدگاه تربیتی  -2-3-3

است؛ به تربيت اخالقي انسان يكي از اهداف بسيار مهم تلقي شده ،اسالمدر  هدف اخالقی:

 1تكامل فضايل اخالقيو طوري که رسول خدا )ص( هدف از رسالت خويش را رشد 

 دادنبيت اسالمي که مسئوليت انجامتعليم و تر(. 1111کند )صالحي و ديگران، معرفي مي

 برايبايد اهدافي را  ،آموزانرسالت انبيا را به عهده دارد، براي پرورش اخالقي دانش

اميال نفساني در نظر بگيرد تا آنها بتوانند اميال و آرزوهاي خود را در  ۀرهايي آنان از جاذب

بر اهداف  ،بيت ليبرال نيزاست. تعليم و ترکردهمسيري رهبري نمايند که خداوند تعيين 

کيد بسيار داشته و به اهدافي همچون حق زندگي، حق برده نبودن و ... اشاره أاخالقي ت

 دهندة اهم اين اهداف است:دارد. جدول ذيل نشان

 اهداف اخالقي تربيت اسالمي و تربيت ليبرال -1جدول 

 اهداف اخالقی تربیت لیبرال اهداف اخالقی تربیت اسالمی
 تربيت انسان شريف -1 اخت نفس و تأکيد بر کرامت انسانشن -1

 تعميم فضايل -1 هاي ناپسندتهذيب نفس از رذايل و عادت -1

 ايجاد فضيلت در انسان  -1 تزکيۀ نفس و آراستن آن به فضايل اخالقي -1

 لفمدار و تحميل آراي مخاپرورش فضيلت -1 هاايجاد روحيۀ صبر و مقاومت در برابر سختي -1

 احترام به حقوق ديگران -2 د در برابر خدا و مردمتقويت احساس مسئوليت و تعهّ  -2

 

                                                           
 .. بعثت االتمم مكارم االخالق1 
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 بررسی تطبیقی اهداف اجتماعی و فرهنگی -2-3-4

ود. شگرايش اجتماعي و روح جمعي انسان حاصل مي ۀرستگاري و سعادت انسان در ساي

د و براي نيل في را تعيين کنتعليم و تربيت در مورد اين وظيفه و مسئوليت خطير، بايد اهدا

 به آن بكوشد. 

اي همواره در پي آن بوده که افراد انديشمند و فرهيخته ،آموزش و پرورش ليبرال نيز

ها و د به طور مفيد و مؤثر از اوقات فراغت، فرصتنرا پرورش دهد تا قادر باش

حمدي و ميرزانقل از مد )شفيلد، به نهاي خويش به عنوان شهروند استفاده کنمسئوليت

طح فرهيختگي و هوشمندي هدف آموزش و پرورش آزاد، باال بردن س (.1111همكاران، 

 داده شود بايد اذهان مردم پرورش ،نين در راه بنيان نهادن اصول صحيحجامعه است؛ همچ

از و ذوق ملت بيدار شود تا عشق به فرهنگ در مردم ايجاد شود )نيومن، به نقل 

بعضي اهداف اجتماعي و فرهنگي تربيت اسالمي و  (.1111، محمدي و همكارانميرزا

 است:تربيت ليبرال در جدول ذيل آمده

 اهداف اجتماعي و فرهنگي تربيت اسالمي و تربيت ليبرال -1جدول 

اهداف اجتماعی و فرهنگی تربیت 

 اسالمی

اهداف اجتماعی و فرهنگی تربیت 

 لیبرال
 پرورش شهروندان اجتماعي -1 مشورت و همكاري اجتماعي ۀتقويت روحي -1

 شدن در سرنوشتتحكيم مناسبات اجتماعي و سهيم -1

 جامعه و سازگاري با آن

آموزان براي شهروندي و انتخاب و کردن دانشآماده -1

 انجام عقالني امور جمعي زندگي 

نظر با ديگران از طريق اعمال صحيح فرايندهاي  تبادل -1

 لفت،  همكاري و توافقمخاسازگاري،  اجتماعي همچون

وعان و تحول در درک از تغيير رفتار در قبال همن -1

 جهان و توانايي در انجام امور 



   
 
 
 
 
 
 
 

اهداف غايي و واسطي در تعليم و تربيت اسالمي و ليبرال/    

  
ها و همكاري و برادري در ميان انسان يۀايجاد روح -1

 اجتماعي  و پرورش روحيۀ ملل ديگر دوستي با

 تعالي معنوي، عقلي و فرهنگي جامعه -1

ي و تالش براي شناخت و پذيرش فرهنگ اسالم -2

 حفظ و گسترش آن 

 پرورش حس تاريخي  -2

 

مندي از آداب و رسوم منطبق با فطرت الهي بهره -1

 انسان 

 زندگي خوب و پرورش تمام ابعاد وجودي انسان  -1

 تربيت انسان سعادتمند -1 آشنايي با زبان و معارف قرآن و روايات  -1

ها و استعدادهاي آموزان از تواناييساختن دانشآگاه -1 خويش در جهان کردن انسان از پايگاه و جايگاه آگاه -1

خود و عالقه به خود به عنوان يک انسان داراي مقام و 

 ارزش 

نظر، تكامل و انتقال ميراث  سعي در نگهداري، تجديد -3

 فرهنگي 

صالحي و  ؛1111 ،نژاد)به نقل از مرزوقي و اناري

 ،شريعتمداري ؛1111 ،کرمعليان؛ 1111، ياراحمدي

 .(1110قايمي،   ؛1111، احمدي ؛1121

ي ارزياب برايپرورش توانايي تفكر انتقادي  -3

ها و عقايدي که از والدين يا ها و ارزيابي ارزشسياست

رسد و ارزيابي اشكال مختلف فرهنگ جامعه به ارث مي

 زندگي و معايب و مزاياي آنها 

؛ 1111)به نقل از ميرزامحمدي و همكاران، 

نيومن به نقل از  ؛1111کالته و مهرمحمدي، جاويدي

 .(1111؛ زيباکالم و حيدري، 1111کالم، زيبا

 

 بررسی تطبیقی اهداف اعتقادي  -2-3-5

شود و اعتقاد فرد، تأمين مي سعادت و رستگاري انسان در پرتو اعتقاد صحيح او

پذيرد اتش از آن تأثير ميترين عنصر در زندگي اوست که تمامي اعمال و حرکبناييزير

، فراگيري امور اعتقادي بر همه واجب است و هر يابد. از نظر اسالمو بر طبق آن جهت مي
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 هيزدو تقليد در عقايد بپر دفردي بايد آزادانه، عقايدش را با استدالل شكل دهد و از تعبّ

و تربيت  عليمنظران تعليم و تربيت ليبرال برخالف تصاحب (.1111)صالحي و ياراحمدي، 

 ،اند و اين تربيتديني از جمله اسالمي، انسان را به جاي خدا محور تربيت قرار داده

عنصر عقلي  وتوجه بوده عوامل متافيزيكي و مافوق حسي بي ست و بهگر و خردگراتجربه

گان، کرکند و به وحي معتقد نيست )داديرا ارزشمندترين خصيصۀ انسان تلقي مي

انسان  شعدم اعتقاد به متافيزيک و مبدأ آفرين، اين نوع تربيت به واسطۀ نبنابراي (؛1110

آنها  .نداردخدا )اعتقادي( اشاره  گونه هدفي در حوزة تعليم و تربيت فرد دربارةبه هيچ

(. 1312)هرست،  «ت است، نه کمتر و نه بيشترتعهد به عقالنيّ ،تعليم و تربيت»معتقدند که 

ادرت ت اساسي چيزها مبي صحيح عقل و منطق به شناسايي ماهيّذهن انسان با به کارگير

 ،نتيجه در ناپذير است؛ورزد و قادر است که درک کند نهايتاً چه چيزي واقعي و تغييرمي

. اهداف (1311نياز ندارد مطابق با ظواهر فريبنده و عقايد مشكوک زندگي کند )هرست، 

 :استمقايسه گرديدهاعتقادي تربيت اسالمي و ليبرال در جدول ذيل 

 مقايسه اهداف اعتقادي تربيت اسالمي و  ليبرال -1جدول 

 اهداف اعتقادي تربیت لیبرال اهداف اعتقادي تربیت اسالمی 
شناخت خدا و ايمان به توحيد در همۀ مراتب آن و  -1

 پرستش خدا و شكرگزاري به درگاه مقّدس او

 اومانيسم )اصالت انسان( -1

 عقالنيّت عرفي  -1 پروردگار در خلقت و تشريع ايمان به عدل -1

ايمان به نبوت انبيا و رسالت خاتم آنان، حضرت محمد  -1

 )ص( و ايمان به امامت و واليت ائمۀ معصومين

 سكوالريسم سياسي  -1

 پلوراليسم مذهبي -1 ايمان به معاد و نقش سازندة آن در سير تكاملي انسان-1
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يادين آن در ميان قوانين و ايمان ايمان به وحي و نقش بن -2

 به غيب و امدادهاي غيبي

 نسبيّت اخالق  -2

 

 سودگرايي  -1 شناخت خدا -1

 خواهيلذّت -1 پرورش و تربيت انسان متّقي -1

 (.1111رشاد، )به نقل از صادقي

 خواهيپرورش روح عدالت -1

االسالمي و ؛ شيخ1111)به نقل از صالحي و ياراحمدي، 

 (.1111 مزيدي،

 

 

 اهداف مدنی اسالم و لیبرالیسم ةمقايس -2-3-6

تواند مردم را بيدار، به حقوق خود آگاه و براي تحصيل حق خويش آموزش و پرورش مي

کردن داشتن و مطيعتواند وسيلۀ مناسبي براي خاموش نگهآماده نمايد و در عين حال مي

و يا تربيت  1يا تربيت شهروند 1بيت مدنيمفهوم تر (.1111افراد جامعه نيز باشد )مرزوقي، 

هاي تحول قرار داشته و در زمان ، همچون مفهوم جامعۀ مدني در معرضنيز 1دموکراتيک

(. تربيت مدني معطوف به آن است که از 1113است )باقري، مختلف، معاني مختلف يافته

فراهم  متهاي حيات جمعي و اقتدار حكوسويي، تعهدي در فرد نسبت به تحكيم پايه

هايي در وي شكل دهد که مانع ها و تواناييتها، قابليّدانش ،آورد و از سوي ديگر

وکراسي و ترويج دم برايتربيتي دنيا هاي نظام. شود شدن اقتدار به اقتدارگراييلتبدي

                                                           
1. Civic education 
2 .Citizen Education 
3. Democratic Education 
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و در پي دستيابي به آنند که در  کرده تربيت شهروندان خود، اهداف مدني را طراحي

 گردد.از اهداف مدني تربيت اسالمي و تربيت ليبرال اشاره ميبه برخي  ،ادامه

 اهداف مدني تربيت اسالمي و تربيت ليبرال مقايسۀ -2جدول 

 اهداف مدنی تربیت لیبرال اهداف مدنی تربیت اسالمی
 پرورش تفكر انتقادي آزاد  -1 پرورش اعضاي جامعۀ مدني توحيدي  -1

 پرورش عدالت اجتماعي و حقوق بشر  -1 عملي زندگي هاي توسعۀ خردورزي براي موقعيت -1

پرورش روحيۀ تسامح و تحمل شنيدن سخن ديگران  -1

 و احترام به عقيدة مخالف 

هاي متفاوت نژادي، تقويت روحيۀ تكريم هويّت -1

 مذهبي و ملي موجود در جامعه

 همكارانه هاي تقويت مهارت فعاليت -1 پرورش تفكر انتقادي متمرکز بر حقيقت  -1

 پذيري تقويت سلوکي از همدردي و مسئوليت -2 اجتماعي  -گسترش مشارکت سياسي -2

 يادگيري راه دموکراتيک زندگي  -1 گراييتوسعۀ آزادي و قانون-1

به حداکثر رساندن ميزان و کيفيت مشارکت  -1 مشارکت در روابط اخالقي -1

ويدي جا ؛1113الهدي، زان )به نقل از علمآمودانش

 .(1111کالته و مهرمحمدي، 

ها و مشارکت سياسي هم در بعد پذيرش ارزش -1

حاکميّت نظام سياسي و هم در بعد اصالح و يا تغيير آن 

 با صبغۀ ديني و الهي 

 

درک صحيح و قدرت تحليل انتقادي نسبت به مسائل  -3

 اجتماعي در فراگيران  -سياسي

 

 سياسي و اجتماعياحساس مسئوليت در قبال اوضاع  -10

 جامعه 

 : (.1113الهدي، ؛ علم1111به نقل از مرزوقي، )
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 گیرينتیجه  -3

، رسيدن انسان به وجود دارد و آن غايي هدف تربيت اسالمي در ،طور که ذکر شدهمان

 هدف و بوده اصل و محور اين هدف، اهلل( است.اعتقاد و عمل )قرب الي توحيد در مرحلۀ

کند. در اين ديدگاه، و آنها را تنظيم و هدايت ميدهد مي قرار پوشش تحت را ديگر هاي

 عبادت نآ که کنندمي دنبال را مسير يک ،تربيتي هايتالش خداوند محور است و تمامي

 شكل آن هب نهايي هدف ،ليبرال اما در تربيت است؛ بودن او رضاي تسليم و خدا بندگي و

ان سطح بوده و به يک ميزهم اهداف نسبتاً ندارد. وجود ،است مطرح اسالمي تربيت در که

را  «ا و ايجاد فضايل در انسانهآشنايي با ارزش»يت و اعتبارند. در اين ديدگاه، داراي اهمّ

 محور تربيت است و آموزش ،پس انسان ؛رين هدف تعليم و تربيت دانستتتوان مهممي

تالف ترين اختيجه گرفت که مهمتوان نبنابراين مي ؛او مهم است ذهني باروري و عقلي

اهداف آموزشي، در نوع نگاه آنها به انسان و  اسالم و ليبرال در زمينۀ تربيتيدو ديدگاه 

يت و مباحث مهم خداشناسي و خداوند است که ريشه در مباني فلسفي تعليم و ترب

ثير أت تربيتي نيز ديدگاه واسطي دو اهداف شناسي دارد. اين اختالف تا حدودي برانسان

ها بسيار باشد. در اهداف اعتقادي اين تمايز اي که تمايز و تفاوتاما نه به اندازه ؛گذاشته

 انسان اسالمي، تتربي و تعليم برخالف ليبرال تربيت و تعليم نظرانآشكارتر است. صاحب

 عوامل به و خردگراست و گرتجربه ،تربيت اين و اندداده قرار تربيت محور خدا جاي به را

 به و دکنمي يتلق انسان خصيصۀ ارزشمندترين را عقلي عنصر و بوده توجهبي متافيزيكي
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 نه و کمتر هن است، تعقالنيّ به تعهد تربيت و تعليم که معتقدند آنها. نيست معتقد وحي

اخالق،  تبيّمذهبي، نس عرفي، پلوراليسم تعقالنيّ ،(انسان اصالت) اومانيسم بيشتر. آنها به

 حيدتو به ايمان و خدا شناخت  ،در حالي که در اسالم ؛خواهي معتقدندلذت و سودگرايي

 هب ايمان تشريع، و خلقت در پروردگار عدل به ايمان خدا، پرستش و آن مراتب همۀ در

 مليتكا سير در آن سازندة نقش و معاد به واليت، ايمان و امامت به ايمان و انبيا نبوت

يبي غ امدادهاي و غيب به ايمان و قوانين ميان در آن ادينبني نقش و وحي به انسان، ايمان

 مطرح است. 

 الماس اين دو مكتب با هم اشتراکات زيادي دارند. هم در ،اما در ساير اهداف تربيتي

 تلقي ممه بسيار اهداف از يكي انسان اخالقي تربيت ليبرال، تربيت و و هم در تعليم

 تربيت و مردم مطرح است و در تعليم و خدا برابر در تعهد و مسئوليت ،است. در اسالمشده

 ر زمينۀأکيد است. دآنها مورد ت حقوق به مردم و احترام برابر در مسئوليت و تعهد ،ليبرال

 ماجتماعي، تحكي همكاري روحيۀ فرهنگي، اسالم معتقد به تقويت و اجتماعي اهداف

 روح آن و ايجاد با سازگاري و جامعه سرنوشت در شدنسهيم و اجتماعي مناسبات

ت اجتماعي اس روحيۀ پرورش ديگر و ملل اب دوستي و هاانسان ميان در برادري و همكاري

 فرهنگي و قليع معنوي، تعالي اجتماعي، شهروندان بر پرورش ،ليبرال نيز تربيت و و تعليم

 وسعۀت ،مدني نيز اهداف در زمينۀکيد دارد. سعادتمند تأ انسان اجتماعي و جامعه و تربيت

 عقيدة به احترام و ديگران سخن شنيدن تحمل و تسامحروحيۀ  پرورش خردورزي،

 اوضاع قبال در مسئوليت اجتماعي، احساس -سياسي انتقادي، مشارکت تفكر مخالف،
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 كريمت روحيۀ بشر، تقويت حقوق و اجتماعي عدالت جامعه، پرورش اجتماعي و سياسي

 پذيريمسئوليت و همدردي و جامعه در وجودم ملي و مذهبي نژادي، متفاوت هايتهويّ

 کيد است. در هر دو ديدگاه تربيتي مورد تأ

توان نتيجه گرفت که اهداف غايي و واسطي تعليم و تربيت ميطور کلي ه ب ،بنابراين

ن و ماأور توطه مباحث انساني و متافيزيكي ب نسبت به ليبرال جامع، دربرداندةدر اسالم 

محوري و انسانر متكي ب ،آفرينش است و برخالف ليبرال و فلسفۀ مبتني بر طبيعت انسان

سم از ديدن ليبرالي چيزهايي ديده است که نگاه ،مانيسم نيست و اسالم در تربيت انسانوا

 است.آن عاجز بوده

 فهرست منابع

. چاپ دوم. تهران: هاي تربیت اسالماصول و روش(. 1111احمدي، سيّداحمد. )

 شگاهي. انتشارات جهاد دان

شده در . چاپ«امكان و فرايند تربیت مدنی در ايران»(. 1113باقري، خسرو. )

 .11-1، صص10شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران. ش مجلۀ روان

از  يبه قلم جمع .تیترب یمفهوم اسالم یو بررس لیتحل(. 1111. )، خسرويباقر

 .چمران ديدانشگاه شه. لفانؤم
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د رششده در چاپ. «ميك تربیت دينی در قرن بیست و»(. 1111) .، خسرويباقر

 .11-10، صص113ش  .معلم

مراحل و اصول تعلیم و تربیت در ديدگاه »(. 1111) .، خسرو يباقر

 روانشناسي و علوم تربيتيشده در نشريۀ چاپ. «گرايی ريچارد رورتینوعمل

 .11-1، صص10ش  .دانشگاه تهران

رويكردي تطبیقی »(. 1112کالته جعفرآبادي، طاهره؛ مهرمحمدي، محمود. )جاويدي

ليبرال،  هاي)چالش ميان نظريه هاي دموکراسیهاي تربیتی نظريهبه داللت

 .12-10، صص 11مي. ش شده در نشريۀ مطالعات اسالچاپ«. گرا و تفاهمي(جماعت

رهیافتی به نظام تربیتی اسالم از نگاه »(. 1111جعفري، ميرشاه؛ مقامي، حميد. )

 .111-33، صص 120شده در مجلۀ انديشه ديني. شچاپ«. صحیفة سجاديه

مباحثی چند پیرامون مبانی تعلیم و تربیت (. 1111سروري، علي. )حسيني

 المي.شده در دفتر نشر فرهنگ اس. چاپاسالمی

ارشناسي ارشد. نامۀ ک. پايان«تبیین و نقد نظام تربیتی لیبرال»(. 1113خالقي، رضا. )

 دانشگاه تربيت مدرس.

یم مقايسه و نقد تطبیقی تعلیم و تربیت دينی با تعل»(. 1110کرگان، محمد. )دادي

نامۀ کارشناسي ارشد دانشكده علوم اجتماعي و روانشناسي . پايان«و تربیت لیبرال

 دانشگاه آزاد اسالمي. واحد تهران مرکزي.
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اهداف غايي و واسطي در تعليم و تربيت اسالمي و ليبرال/    

  

. «نگاهی به تعلیم و تربیت از ديدگاه زرتشت»(. 1111رضوي، عبدالحميد. )

 .11-11(، صص 1)11شده در مجلۀ علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز. ش چاپ

 .آراي دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن(. 1111رفيعي، بهروز. )

 وم. مؤسسۀ چاپ سبحان.چاپ د

هاي آموزش و پرورش آزاد بررسی برخی ديدگاه»(. 1111زيباکالم، فاطمه. )

، صص 21تهران. ش  شده در مجلۀ روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه. چاپ«يا سنّتی

101-111. 

لۀ شده در  مج. چاپ«تربیت لیبرال -تربیت دينی»(. 1113زارعان، محمدجواد. )

 .11-1صص ، 11معرفت. ش 

 . دارالكتاب االسالميه.11. جتفسیر نمونه (.1111شيرازي، مكارم. )

 . تهران: نشر نهضت زنان مسلمان.تعلیم و تربیت اسالمی (.1121شريعتمداري، علي. )

. چاپ پنجم. تهران: مؤسسۀ تعلیم و تربیت اسالمی(. 1113شريعتمداري، علي. )

 انتشارات اميرکبير.

 . سايت باشگاه انديشه به نقل ازتربیت از ديدگاه اسالم(. 1112شريعتمداري، علي. )

 .11/3/1112فصلنامۀ شوراي فرهنگ عمومي. تاريخ نشر 

. تهران: مؤسسۀ انتشارات فرهنگ علوم رفتاري(. 1112اکبر. )نژاد، عليشعاري

 اميرکبير.
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مبانی وجودشناختی و »(. 1111االسالمي، راضيه؛ مزيدي، محمد. )شيخ

هاي تربیتی اسالم از ديدگاه قرآن و سیرۀ پیامبر اختی روششنانسان

 هاي تربيتي. شتخصّصي اسالم و پژوهش -و فصلنامۀ علميدشده در . چاپ«اعظم

 .12-12، صص 1

تبیین تعلیم و تربیت اسالمی از »(. 1111صالحي، اکبر؛ ياراحمدي، مصطفي. )

. «ي تربیتیهاها و روشديدگاه عالمه طباطبايی با تأکید بر هدف

 .20-11(، صص 1)1تخصّصي تربيت اسالمي. ش  -فصلنامۀ علمي شده در دوچاپ

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران. تاريخ فرهنگ ايران(. 1121صديق، عيسي. )

شده در نامۀ علوم . چاپ«البالغهتربیت از ديدگاه نهج»(. 1113صليبي، ژاسنت. )

 .113-101(، صص 2) 1انساني. ش 

مجموعه مقاالت تربیتی )تربیت دينی، اخالقی و »(. 1111ي، عبدالرضا. )ضراب

 . انتشارات مؤسسۀ آموزشي و پژوهشي امام خميني. «(عاطفی

شناختی آزادي در اسالم درآمدي بر مبانی معرفت»(. 1111ظهيري، سيّدمجيد. )

 . 11 - 11، صص 10شده در مجلۀ انديشۀ حوزه. ش. چاپ«و لیبرالیسم

ديشه. . سايت باشگاه انپژوهشی در نظام تربیتی اسالم(. 1111اهلل. )، رحمتعليرحمي

 .11/1/1111تاريخ نشر 

. «اندازي به تربیت مدنی از ديدگاه اسالمچشم»(. 1113الهدي، جميله. )علم

 . 13-1، صص 1شده در مجلۀ تربيت اسالمي. ش چاپ
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ولی در اهداف اصول و میانی تربیت اسالمی؛ اص»(. 1110قائمي، علي. )

 .21-20، صص12شده در مجلۀ پيوند. ش . چاپ«فرهنگی

تبیینی از اهداف تربیت اسالمی بر مبناي قلمروهاي »(. 1112، حسن. )کرمعليان

 .11-10(، صص 1)1. ش تربيت اسالمي ۀفصلنام دوشده در . چاپ«حیات

. تهران: اضاصغر فيّ. ترجمۀ عليهاي تربیتیتاريخ فلسفه(.  1112ماير، فردريک. )

 انتشارات بينا.

 .بحار االنوار الجامعه لدُرر اخبار االئمة االطهارمحمد باقر،  ،يمجلس

تربیت اجتماعی از منظر »(. 1111نژاد، عبّاس. )اهلل؛ اناريمرزوقي، رحمت

 .11-11(، صص 1)1شده در تربيت اسالمي. ش . چاپ«البالغهنهج

نی از ديدگاه اسالم، رويكردي به تربیت مد»(. 1111اهلل. )مرزوقي، رحمت

شده در مجلۀ تربيت اسالمي )پژوهشگاه حوزه و دانشگاه(. . چاپ«پرورش سیاسی

 . 12-13، صص 1ش 

هاي کار و تربیت با تأکید بر مبناي بررسی نظريه»(. 1111مرجاني، بهناز. )

شده در دو ماهنامۀ . چاپ«ايشناسی و تأثیر آن بر آموزش حرفهمعرفت

 .13-1(، صص 12)11پژوهشي دانشور رفتار. دانشگاه شاهد. ش  -علمي

تهران:  .نگر(تعلیم و تربیت اسالمی )با رويكرد کالن(. 1113ملكي، حسن. )

 انتشارات عابد.
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بررسی مبانی »(. 1111لو، علي. )ميرزامحمدي، محمدحسن؛ رهنما، اکبر؛ صحبت

 اف، محتوي وهاي آن در اهدلیبرالیسم آموزشی با تأکید بر داللت

(، صص 1)1هاي نوين تربيتي. ش شده در انديشه. چاپ«هاي تعلیم و تربیتروش

11-11. 

 . روزنامۀ جام«هاي تعلیم و تربیت اسالمیويژگی»(. 1111ميرلو، محمّدمهدي. )

 .11/1/1111جم، مورخۀ 

 .31: خصائص األئمة )علیهم السالم(، 10نهج البالغۀ: الحكمۀ 

هاي شده در پژوهشچاپ«. چیستی و اهداف تربیت»(. 1111)هاشمي، سيّدحسين. 

.10-1، صص 10-23قرآني. ش   
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