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  هاي تربيت ديني و تربيت اخالقياهداف، اصول و روش
  3، حسين ترك2، مهين هاشمي گلوشجردي 1اهللا خرم آبادييد

  
از  آنجا . هدف اصلي اين پژوهش تعيين وتبيين هدف ها ، اصول  و روشهاي تربيت ديني و اخالقي است

كه سعادت حقيقي انسان در گرو داشتن اخالق الهي و بهره مندي از يك زندگي سالم است بنابراين ترويج 
ت اخالق جامعه نيازمند شناخت مباني و شيوه هاي اخالقي مطرح شده ازسوي آداب اسالمي و حل مشكال

اهميت موضوع ياد شده ما را بر اين داشت . خداوند است و قرآن كريم بهترين مرجع در اين زمينه مي باشد
  .كه پژوهش حاضر را انجام دهيم

  :پرسش هاي پژوهش
  اين هدف چيست؟ هدف نهايي از تربيت در اسالم و طريق دستيابي  به  -
  اهداف و اصول تربيت ديني و اخالقي از نظر اسالم و قرآن چيست؟ -
  روش قرآن كريم و دين اسالم براي دستيابي به اين اهداف چيست؟ -

روش تحقيق به به روش يادداشت برداري از كتب كتابخانه اي با رويكرد توصيفي مي باشد و از آيات   
  .گيري شده است قرآن و روايات ائمه اطهار بهره

در رابطه با اين موضوع به دليل اهميت و گستردگي آن، پژوهشهاي فراواني انجام شده كه اشاره كوتاهي به 
  :نتايج حاصله برخي از  آنها مي كنيم 

بررسي تطبيقي تربيت ديني  از ديد گاه ژان ژاك روسو و شهيد "در تحقيقي با عنوان ) 1390(احسان فر 
با توجه به اينكه در دودوره متفاوت، زيسته اند در رابطه با انسان و ابعاد : جه رسيده است كهبه اين نتي "مطهري

وجودي نظرات مشتركي دارند ولي در ارتباط با جايگاه عقل در دين شناسي، مطهري براي عقل ارزش بااليي 
  .قائل است ولي روسو براي احساسات

بررسي تطبيقي تربيت اخالقي از  "تحقيقي با عنوان  در) 1390(خارستاني، سيفي و منافي شريف آباد 
اين دو فيلسوف مهمترين و اصلي ترين هدف تعليم و : به اين نتيجه رسيده است كه "ديدگاه ارسطو و ابن سينا

تربيت رارسيدن فرد و جامعه به سعادت و كمال مي داند روش عفت كالم و روش تشويق و ترغيب و استفاده 

                                                            

1
 ykhorramabadi@yahoo.com ؛دانشيار دانشگاه پيام نور مركز همدان  

2
 mahinhashemi1@gmail.com؛ ي تعليم و تربيت مركز همداني تاريخ و فلسفهدانشجوي كارشناسي ارشد رشته  

 torkhosein9@gmail.com ؛ي تعليم و تربيت مركز همداني تاريخ و فلسفهدانشجوي كارشناسي ارشد رشته  3
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هدف ارسطو فقط . باشدين روشهاي مشترك در تربيت اخالقي ارسطو و ابن سينا مياز تهديد از مهمتر
  .سعادت دنيوي است اما ابن سينا به سعادت انسان پس از مرگ نيز معتقد است

عنوان بررسي تطبيقي ديدگاه غزالي و مطهري در باره ي تربيت "در تحقيقي با عنوان با ) 1390(مالزائي 
ولي مطهري . زالي حول محور معنويت، دين، زندگي اخروي، خدامحوري استنظام اخالقي غ "اخالقي

تفكرعيني داراي جنبه مادي و معنوي، توجه به زندگي اخروي و عقل و فطرت گرايي حاكم است هر دو 
  .دانشمند  در تربيت اخالقي عواملي مانند علم،عبادت ،نيت و اسوه ها را موثر دانستند

ذكر شده و ديگر تحقيقات نشان داده است كه دانشمندان  و فالسفه و مكاتب نتايج حاصله در پژوهشهاي 
مختلف در مورد امر تربيت انسان و حتي پيروان مكاتب مادي نيز با بينش و اهداف خاص خود از تربيت سخن 

  :ولي نظريات آنها دو نقص كلي داشته است . گفته اند و اصول و روشهايي براي آن مطرح كرده اند
مكاتب انسان را چه در زندگي شخصي و چه در حيات جمعي محصول محيط تلقي مي كنند و نقشي  اين -

 .براي آگاهي انسان در رشد و تكامل خود قائل نيستند

آنها جنبه هاي مختلف شخصيت انسان را از . نقص ديگر محدوديت ديد آنها در برخورد با مسائل است -
را پايه ي رفتار مي دانند گروهي جنبه ي اجتماعي و گروهي جنبه  گروهي جنبه ي زيستي.نظر دور مي دارند

 ).27، ص 1384شريعتمداري، (ي مادي حيات انسان را در نظر مي گيرند 

در چنين شرايطي طرح نظام فكري اسالم جالب است اين نظام از تمام جهات بصورت كلي جنبه ي تربيتي 
فرد عالوه بر داشتن اختيار و آزادي در برابر . ظر است و نه جمعدر اين نظام  نه فرد  به تنهايي مورد ن. دارد

هم از . در تعليم و تربيت اسالمي هم از علم بحث مي شود و هم از تفكر.جمع نيزاحساس مسئوليت مي كند
در اين نظام . قدرت عقالني بحث مي شود و هم از پرورش جنبه ي اجتماعي انسان سخن گفته شده است

انها فضيلت و تقوا است و وظيفه تعليم و تربيت تنها به عهده معلم يا پدر و مادر نيست بلكه با معيار برتري انس
در اين نظام فرد، اجتماع، نوع بشر همه مورد . طرح امر به معروف و نهي از منكر همه مربي يكديگر هستند

اخالق توحيدي مانند .ي كندتوجه هستند و مناسبات انساني بر پايه ي نظام توحيدي در مسير تكاملي حركت م
  ).31و32، صص1384شريعتمداري، (نور افكني تمام شئون زندگي انسان را روشن مي كند 

بنابراين با توجه به اينكه اسالم، دين تربيت الهي و قرآن كريم، بهترين مرجع در اين زمينه مي باشد، در اين 
  .پژوهش موضوع از ديدگاه اسالم و قرآن كريم بررسي شده است
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. شناخت خدا و پرستش او، ايمان  به خدا هدف اصلي و اساسي تربيت ديني و اخالقي در اسالم است

هدفهاي تربيتي اسالم مانند تقوا، عدالتخواهي، دانش جوئي، خرد دوستي، ايثار و از خودگذشتگي عاليترين 
كنند بلكه باعث رشد  هدفهائي هستندكه نه تنها موجبات رشد وكمال انسان را در حيات فردي فراهم مي

بدين . آيداين اهداف در سايه ي عمل به اصل نيت و انگيزه الهي بدست مي. حيات جمعي نيز مي شوند 
ترتيب رفتار خداشناس فقط نزديك شدن به خدا و در مسير توحيد گام برداشتن است و آنچه كه انجام مي 

  .دهد خالصانه براي خدا انجام مي دهد 
   :يافته هاي پژوهش

اين پژوهش  نشان داده است كه هدف نهايي ازتربيت ديني رسيدن به قرب و رضوان الهي كه همان يقين 
ديگر اهداف غايي و واسطي تحت پوشش و لواي اين هدف . مهمترين هدف عبوديت است. شهودي است

ديت را نيل به قرار مي گيرد، بطوريكه اگر عبوديت را نيل به مقصد بدانيم آن را هدايت و رشد و اگر عبو
هدف تربيت اخالقي نيز ساختن انسان خالص، موحد و . مقصودو محبوب بدانيم آن را قرب و رضوان گويند

  .عبد ترسيم شده در قرآن كريم است كه حول محور توحيد اثر گذار است
  .تربيت، اخالق، تربيت ديني، هدف، اصول، روش ها: واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

 .قرآن كريم -

 .نهج البالغه -

ي كارشناسي پايان نامه. بررسي تطبيقي تربيت ديني از ديدگاه ژان ژاك روسو و شهيد مطهري). 1390. (احساني فر، مريم -
 .ارشد چاپ نشده، دانشگاه شهيد چمران اهواز

 ).بي نا: (تهران. معجم تذهيب اللغه). 1384. (ازهري، محمد بن احمد -

 .اميركبير: تهران. عليم و تربيت اسالميت). 1384.(شريعتمداري، علي -

 .دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران. اسالم و تعليم و تربيت). 1377. (حجتي، سيد محمد باقر -

مقاله ارائه . بررسي تطبيقي تربيت اخالقي از ديدگاه ارسطو و ابن سينا). 1390. (خارستاني، اسماعيل؛ سيفي، فاطمه و منافي شريف آباد -
 .، دانشگاه زنجانمايش اخالق سهرورديشده به ه

 ).بي نا): (بي جا. (1، جمفردات الفاظ قرآن). بي تا. (راغب اصفهاني، ابوالقاسم حسين بن محمد -

 .الزهرا: تهران. تعليم و تربيت در اسالم). 1362. (مطهري، مرتضي -

كارشناسي ارشد چاپ  نامهپايان. تربيت اخالقيي بررسي تطبيقي ديدگاه غزالي و مطهري درباره). 1390. (مالزائي، محسن -
 .نشده، دانشگاه شهيد چمران اهواز
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