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 دینی مبانی بر تکیه با اگزیستانسیالیسم تربیت و تعلیم فلسفه بر نقدی

 2نیلوفر شجاعی،  1شیخیانی حسن

 چکیده

كه ميتوان روند رشد،  ه نحويب تاريخ بشري همواره شاهد پديدآيي و تطور مكاتـب فلسـفي و نظريـات تربيتـي بـوده است،

تفكر اگزيستانسياليسم يكي از ين  و ؛بندي كرد نظريات تحليل و دستهو  تكامل جوامع را بر محور همين تفكـراتتوسعه و 

 تربيت و تعليم تفكرات است كه در فلسفه تعليم و تربيت به كار گرفته شده است لذا هدف تحقيق حاضر شناخت فلسفه

ديني است و طبق يافته هاي تحقيق، در مباني ديني اسالم، تعليم و تربيت  مباني بر اگزيستانسياليسم و نقدهاي وارده بر ان با تكيه

از جامعيت بيشتري برخوردار است و ارزش ها مطلقند و انسان با وجود ازادي و اختيار عمل، مسئوليت كارهاي خود را بر عهده 

است برخالف نظريه اگزيستانسياليسم كه دارد و نصيحت و موعظه در جهت هدايت به مسير صحيح در اين زمينه كمک كننده 

 .به اين موضوع توجهي ندارد

 تعليم وتربيت،اگزيستانسياليسم،دين اسالم،تربيت ديني کلمات کلیدی:

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

2 
 

 مقدمه

كه ميتوان روند رشد،  ه نحويب تاريخ بشري همواره شاهد پديدآيي و تطور مكاتـب فلسـفي و نظريـات تربيتـي بـوده است،

هاي اخير با كنار  تمدن غرب در سده .نظريات تحليل و دستهبندي كردو  جوامع را بر محور همين تفكـراتتوسعه و تكامل 

صحنة حيات اجتماعي انسان و با تكيه بر »خرد جمعي خود بنياد« به تغييـر و تصـرف در طبيعت و انسان پرداخته از  گذاشـتن ديـن

به موازات اين افزايش قدرت ظاهري  اما ؛اجتماعي را بر همـين مبنا سامان داده استو توليد علم و فناوري و نيز مديريت توسعة 

بشر در تصـرف طبيعـت و ايجاد يک تمدن نو، به مرور عدم تناسب منظومة دسـتاوردهاي ايـن تمـدن بـا نيازهـاي فطري و 

هاي  و آشفتة انسان عصر حاضر، نظامزده  وضـعيت بحـران .حقيقي انسان، عوارض و تناقضات دروني آن آشكار شده است

فكري حاكم بر جهان را بر آن داشته است كـه رويكردها و نظريات تربيتي را مورد امعان نظـر قراردهنـد و بـا محـور قـرار دادن 

پيدايي چيسـتى حقيقت آدمى، هدف از  هبنيـادين دربـارانسـان، معرفت او نسبت به خود و جهان پيرامونش، بـه پرسـش هـايى 

گزيستانسياليزم در اوايل قرن بيستم، فرياد بلند و اعتراض آميزى به اين اوضاع آشفته به منظور  .حيات و نظاير اينها پاسخ دهند

هاى مختلف هاى بسيارى را به سمت خود جلب كـرد و تأثيرات فراوان را در عرصهبازيابى هويت انسانى بود كه اتفاقاً نگاه

هايى در دانشهاي مختلف از جمله فلسفه، روانشناسى و علوم انساني  ـاى گـذارد و سـر منشـأ بازنگرىمعـارف بشـرى بـر ج

از سويي در دين مقدس اسالم، توجه مستقيم خطابات قرآني به انسان، نشان از توجـه عميق و دقيق اين مكتب الهي به  .گرديد

نابع اسالمي به تربيت به معناي عام آن از همان ابتداي ظهور ايـن ديـن در اسالم و م .نفس انساني و ابعاد مختلف وجودي او دارد

 .(1390تقوي، وغفاري ) استالهـي اهميـت فوق العادهاي داده شده 

شناسي به ايجاد بستري فلسفي ميپردازد كه  در واقع معرفت .نظام تعليم و تربيت از آغاز تاكنون همواره با معرفت سروكار دارد 

مشخص ميشود چه انواعي از دانش امكان حصول دارد و اينكه چگونه ميتوان مطمئن شد آنها براي ورود به زندگي در قالب آن 

حسني و همكاران،  ترجمهو بليكي،  1387رضايي، پاک سرشت، )ست هستند درانسانها و آشنايي با الگوهاي اجتماعي، مناسب و

نه دانايي همواره با مفهوم يادگيري گره خورده و مورد توجه متخصصان شناسي به عنوان پايه هر گواز اين رو معرفت (؛1392

بررسي ادبيات پژوهش نشان ميدهد هر مكتب فلسفي در پي آن است كه مباني  .نظام آموزش و پرورش در جهان است

م و تربيت كسب سهم بيشتري از نظامهاي تعلي و ؛(1387رضايي، )معرفتشناسي خود را مستحكمتر از ديگر مكاتب تبيين كند 

هاي عصر صنعتي و فراصنعتي در قرن بيستم  با توجه به آنچه ذكر شد نظام تعليم و تربيت شكل گرفته بر اساس ويژگي .نمايد

 و ارتباطات، به عنوان يک نظام آموزشي انعطاف اطالعات هاي اخير با كمک فناوري يكم كه آموزش مجازي نام دارد، در دهه

معصوميفرد، )هاي سنتي قادر به ادامه تحصيل نيستند  مكان يادگيري، شانس دومي را به افرادي ميدهد كه به شيوهپذير در زمان و 

1395.) 

شناسي جديدي كه به كسب معرفت توسط يادگيرندگان به صورت انفرادي  اين نظام آموزشي با تكيه بر رويكردهاي معرفت

از  يكي( 1393ابديني بلترک و نيلي،ع) استل طيف بيشتري از مردم رو به رو شده يا اجتماعي اشاره دارد، روز به روز با استقبا
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متفكران اين فلسفه، گرچه در بسياري  .اين رويكردها كه مورد توجه پژوهش حاضر نيز ميباشد، معرفت اگزيستانسياليستي است

قدم ميدانند و در اين اعتقاد مشترک هستند كه از موارد اشتراک نظر ندارند؛ ولي به لحاظ فلسفي اغلب وجود را بر ماهيت آن م

گيتي حضور مييابد و سپس آزادانه معني و ماهيت خود را ميآفريند و اين  ني ناخوانده درصحنههر فردي، نخست وجود دارد يع

نيست كه  انتخاب آزادنه، مسئوليت را نيز در پي خواهد داشت؛ بنابراين هيچگونه حقايق كلي، قواعد مطلق يا سرنوشت نهايي

عبداله يار، )؛ بلكه يادگيرنده به منظور كسب معرفت، فعال است و دست به انتخاب ميزند (1386سارتر، )هادي انسان باشد 

1387). 

تهاي مهمي براي نظام تعليم و تربيت دارد؛ در اين راستا نتايج پژوهش اللدر واقع فعال بودن يادگيرنده در كسب معرفت، د

ا عنوان اگزيستانسياليسم و تاثير آن بر تعليم و تربيت حاكي از آن است كه مكتب اگزيستانسياليسم به ( ب1396) بساردهقلتاش و 

دنبال آن است كه انسان ماهيت و يا وجود خود را بسازد و دليل پيروان اين مكتب در نظام آموزشي سعي ميكند مفاهيم انتزاعي 

 (1394) طاهري و قولي گله .دهند تا يادگيرنده فعال شده و معرفت خود را ايجاد نمايد را به صورت ملموس و قابل درک ارائه

در پژوهش خود با عنوان فلسفه آموزش و پرورش از منظر مكتب اگزيستانسياليسم كه با هدف تاثير مكتب اصالت وجود بر 

ين نظريه در نظامهاي تعليم و تربيت و با اينكه نظام تعليم و تربيت انجام شد، نشان دادند علي رغم تاريخ كوتاه مدت ظهور ا

هاي داللت  رويكرد يادشده، فلسفه نظام داري نيز نبوده است؛ اما براي طرح مسائل مربوط به نظام تعليم و تربيت در قرن حاضر

دن يادگيرنده زماني فعال بو .هاي تربيتي استداللت  همانگونه كه ذكر شد، فعال بودن يادگيرنده يكي از اين .مهمي داشته است

 .رخ ميدهد كه محتواي تربيتي، مورد نياز شاگرد باشد

درس از ديدگاه هايدگر انجام شد، حاكي از آن بود كه يادگيري  كالس كه با عنوان عنوان نيمرخ (1394) پژوهش ابوترابي

د داشته باشد؛ بنابراين معلم از منظر زماني صورت ميگيرد كه بر محتواي تربيتي مورد نياز يادگيرنده براي فعال بودن او تاكي

برنامه درسي نيز شامل تمام مطالبي است كه بر مبناي رابطه  .هايدگر، هنرمندي است كه كار هنري چون تدريس ارائه ميكند

فراد فراگير با خود و سايرين بستگي دارد؛ بنابراين برنامه درسي ميتواند شامل تمام موضوعاتي باشد كه به شناسايي جهان و ا

پيرامون يادگيرنده به عنوان عناصر دخيل در ساخت معرفت وي ميپردازد؛ همچنين ارزشيابي نيز از منظر هايدگر، با آگاهي 

ياددهنده از پيش داشت، پيش ديد و پيش پرداخت براي تشخيص ميزان فهم يادگيرنده صورت ميگيرد؛ بنابراين 

هاي بسيار  پژوهش .شيابي استاندارد شده، به دنبال كيفي كردن ارزشيابي استاگزيستانسياليسم، در تقابل با عصر ماشيني و ارز

 كه( 1391)ديگري نيز مسئوليتپذيري يادگيرنده در مكتب اگزيستانسياليست تاكيد ميكنند؛ در اين راستا پژوهش مقيمي عراقي 

هاي آن در تعليم و تربيت انجام شد نشان داد كه داللت  با هدف تبيين مفهوم مسئوليت پذيري در مكتب اگزيستانسياليسم و

دادن يادگيرنده به واسطه مسئول بودنش در قبال خود، ديگران و جهان، وي را در انتخابي آگاهانه،  مكتب يادشده با محور قرار

آزاد و ارادي، در نوع و شيوه تعليم و تربيت، مختار گذاشته است كه آثار آن بر پرورش انسانهايي خالق، دورانديش، هشيار، 

در پژوهش خود با عنوان اگزيستانسياليسم و  نيز( 1366)كه فرهنگي اقعگرا است و در نهايت ميتوان گفت همانگونه انتخابگر و
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هاي تربيتي اين مكتب براي نظام آموزشي انجام شد، اذعان داشته، اگر چه فلسفه داللت  آموزش و پرورش كه با هدف

، در عصر حاضر، مشكالت اگزيستانسياليسم، به اعتقاد عدهاي، فلسفهاي بدبينانه است؛ اما ميتوان گفت بيش از هر فلسفه ديگري

حال اگر راهي نشان نداده كه چگونه اين سنگهاي بزرگ  .اجتماعي و انفرادي انسانهاي جوامع پيشرفته را تشخيص داده است

را از پيش پاي برداريم، گناه از آنان نيست كه مشكالت را مطرح كرده اند؛ بلكه بر ماست كه راهي بيابيم و از آزادي فطري 

 .ن انسان استفاده كرده و چرخ را بر مراد خويش بگردانيمخويش به عنوا

 روش •

جمع  ابزار انجام گرفته است يفيك كرديمحتوا و با رو لينظري است كه با روش تحل قياز نوع روش تحق قيروش تحق نيا

منابع  هيكل ق،يتحق قلمرو .مطالعه كتابخانهاي بوده است قيبرداشت شده از كتب گوناگون و از طر شهايي، فاطالعات آوري

 يسينموده و به زبان هاي انگل نيتدو آنها به صورت نقد در خصوص گرانيبوده است كه د يمنابع نيو دست اول و همچن ياصل

و  ميكه به طور مستق يآثار و نوشته هاي دست اول ها، -و وكتاب هيمورد محقق به سراغ منابع اول نيدر ا .بوده است يو فارس

 هاافتهي نيا تيهاي پژوهش را ارائه داده است و در نها افتهيمنابع،  ليتحل بر اساس .به موضوع اشاره نموده رفته است ميمستق ريغ

 تيقرار گرفته است، عمدتا اصالت منبع، موثق بودن و مرجع ليمنابع كه مبنا تحل انتخاب وهيش .را مورد بحث قرار داده است

از لحاظ هدف از  قيتحق نيا .وجهه نظر قرار گرفته است زيبه منابع ن يدسترس تيقابل نيهمچن .است بوده سندگانينو اي سندهينو

است  محور سوال اير برخوردار است، مسئله محو يحاضر ضمن آنكه از حالت مسئله پژوه قيتحق .است ادييبن قاتيتحق نوع

است كه در آن  يليتحل – يفيبه منظور وصول به اهداف، روش توص قيروش تحق .باشديم زين يو واجد صبغه موضوع پژوه

اي با روش كتابخانه اطالعات آوري گرد .قرار گرفته است ليمورد تحل زين اطالعات جمع آوري شده، اطالعات فيضمن توص

 .شونديو در كنابخانه نگهداري م انديفيك تيكه به لحاظ ماه شوديگردآوري م ياطالعات  روش نيدر ا .صورت گرفته است

 از گرد آوري يو بخش يكيمكتوب اعم از كاغذي و الكترون آثار گرياي مورد استفاده عبارتند از كتاب، مقاله و د منابع كتابخانه

 استدالل ايعمدتا از استنتاج  اطالعات پردازش وهيدر ش .گرفته است صورت يسينو شيف قيدر روش مذكور از طر اطالعات

موضوع و سپس  يابتدا مفهوم شناس ،يو فرع ياصل سواالتبر اساس  قيبهتر تحق هرچه يبراي سازمانده .استفاده شده است

 نيدر اان  اسالم و نقدهاي وارده بربا  معلم تيترب سهيو مقا يقيتطب يزبررسيغرب ون يفلسف مكاتب معلم در نگاه تيبحث ترب

 .ميپردازيبحث م رييگ جهيبندي و نتجمع به انيو در پا رديگيمكاتب مورد بحث قرار م

 یافته ها •

 :سمیالیستانسیاگز در مکتب تیو ترب میفلسفه تعل

انديشه  .يا جامعه تاكيد ميكند جماعت اگزيستانسياليسم يک نوع انديشه فلسفي كه بر يگانگي و آزادي فرد در برابر گروه،

تربيتي  اگزيستانسياليسم در روانشناسي نيز تحولي را تحت عنوان روانشناسي انسانگرا موجب شد كه استلزاماتي براي روانشناسي

وليت آن بر آزادي فردي، مسئ پايه هستي گرايي يا اگزيستانسياليسم: .و نظريه يادگيري و روانشناسي مشاوره را دربر داشته است
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از ديدگاه اگزيستانسياليستي هر انسان موجودي يگانه است كه خودش روشن كننده سر نوشت خود  .ونيز نسبيت گرايي است

-1چهار مفهوم بنيادين در اگزيستانسياليسم: .تابع شرايط است سارت معتقد بود كه آدمي مو جودي مطلق نيست و هميشه .است

 .لتاصا-4مسئوليت -3آزادي -2تصادفي بودن 

اين آگاهي بدان معنا  .و پرورش در فراگير موجب اشتداد آگاهي مي شود آموزش :آموزش و پرورش اگزیستانسیالیستی

آموزش  .و خالقانه دست به انتخاب مي زنند مستقالنه است كه دانش آموزان بايد تشخيص دهنددر مقام فرد بطور پيگير، آزادانه،

 .مقطع راهنمايي آغاز تتا سال هاي دبيرستان و چهار سال دانشگاه ادامه پيدا مي كند هاي و پرورش اگزيستانسياليستي از سال

 .كردن و شدت بخشيدن به خود آگاهي است بيدار :هدف آموزش و پرورش

 .ديدگاه بر خالف فلسفه هاي ديگر انسان را با دقت كمتر اما تنوع بيشتري در نظر ميگيرند اين معرفت شناسي اگزيستانسياليستي:

 .و هم احساسي و عاطفي هم انديشه ورز و شناختي .در آن واحد هم هم موجودي عقالني است و هم غير عقالني انسان

 .خويش است اين است كه فرد مسئول دانش و معرفت بر فرض معرفت شناسي اگزيستانسياليستي:

 معلم .تدريس و يادگيري اگزيستانسياليستي: محاوره سقراطي روش مناسبي براي معلمان اگزيستانسياليست است

بهترين نوع سوال فقط در معني آفريني خود  .اگزيستانسياليست بر خالف مربي ايدئاليست پاسخ سواالت مطرح شده را نمي داند

 .دانش آموز قابل پاسخ است

 معلم تیدر فلسفه ترب سمیالیانسستیمکتب اگز

قراردارد  تيبرماه (وجود) يتقدم هست يآن دگاهيد نيتر ياصل هيبر پا سمياليستانسيمكتب اگز :سمياليستانسياگز مكتب

هدف معلم  .به انتخاب بزنند دست قانهاله و خالكاري كند كه شاگردان آزادانه، مستق ديمكتب معلم با نيا در .(1386علوي،)

 (1384گوتک ) باشدشاگرد  يبه خود آگاه دنيكردن و شدت بخش داريب ديبا

درس وادار كند و اگر خودشان نخواهند،  كالس در شاگردان را به حضوراجباري يستيمكتب شاگرد محور معلم نبا نيدر ا

مكان آزادي با شد كه همه شاگردان در  ديكنند كه مدرسه با يم ديمكتب تاك نيطرفداران ا .ستيدر كار ن يامتحان اينمره 

كه از  يمعلم تربيت .(1386علوي، ) ابندي يدر آن حضور م دييو تهد اجبار گونه چيو با فراغ بال و بدن ه ليصورت تما

 تيترب .دهد يم ليمكتب را تشك نينظري ا دگاهيبرخوردار باشد اساس د يكاف استقاللو  انتخاب ، قدرتخالقيتآزادي، 

 دانشجو معلمان هستند كه محور .رديگ يمكتب صورت م نيفشار و بدون اعمال قانون در ا اي ديتهد چگونهيه معلم بدون

و  ننديبهتر بب آموزش يستيچر با نكهيا .كنند يم نييآموزش را تع يو چرائ يستيكنند كه نحوه چ يم نييآنان تع .كار هستند

فردي  يو خود آگاه ياشتداد آگاه .ننديبب آموزش يستياي با هيروح نيبا داشتن انتقال چن زيشود ن تيكه قرار است ترب يمعلم

 .(1378 ،ينيشور يليخل)هاي فردي مد نظر است به منظور بهبود انتخاب

مشترک، معلم  رابطه کيدر  .شود يمحدود نم يدرس و مسائل برنامه آموزش كالس معلم به تيترب سمياليستانسيمكتب اگز در

 الوگيرا به شركت در د او شركت داده و الوگيمعلم شاگرد را در د .كنند يم الوگيد قتيبه حق دنيو شاگرد براي رس

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

6 
 

به زعم  ش،ينما ني: اما در ايتماشاچ کي را دارد نه گريباز کينقش  سمياليستانسيدانش آموز در مكتب اگز .كند يم قيتشو

شود كه به حرفه خود به  تيطوري ترب ديبا سمياليستانسياگز از نظر مكتب معلم .(1379نلر،)كند  يم فاينلر، نقش اول را معلم ا

طرفداران  .انسان بنگرد کيبه دانش آموز خود به عنوان  زيكه قبل از هر چ شود تيطوري ترب ديمعلم با .شغل ننگرد کيعنوان 

دادن به  يمعلم آن است كه با آگاه فهيوظ .دانند يم قتيگفتگـو براي كشـف حق ميتنظ در معلم را تيمكتب رمز موفق نيا

كنند و آنان به انتخاب مسئوالنه  دايپ يرشد و مقام ارزشها الزم آنان كاري كند كه در آنان کيشاگردان در مورد ارزشها و تحر

 ؛كه بصورت بالقوه در نهاد آنان وجود دارد، آگاه سازد ياستعدادهائ از دارد كه شاگردان را فهيمعلم وظ .دست بزنند شيخو

، ينيشور يليخل)دست بزنند  شيو پژوهش، به انتخاب مسئوالنه خو يآگاه كسب قياز طر ديبا رندگانيادگي گريبه عبارت د

آن است معلم  مسئوليت .(1384گوتک، ) رديبپذ تياعمال خود مسئول جيشود كه در مقابل نتا تيترب طوري ديمعلم با .(1378

معلم  تيترب -1 (1386علوي، )كند  قيرا تشو ندهياز گذشته و حال و امكانات آ يفراهم آورد كه آگاه يتيترب طيمح ينوع كه

آموزش شاگرد  اساس ستا سمياليستانسياگز مكتب هاي دگاهياز د رديپذيرا م تيمسئول نيا رشيكه عواقب پذ رييتپذيمسئول

معلم  فهياز وظ يباشد، لذا بخش داشته ارها و ناهنجاريها نقش راهنما راهنج نيب زيبه شاگرد در انتخاب و تما دياست و معلم با

خود را بخاطر  ديراجرز معتقد است كه معلمان با كارل (1379اوزمن و كزاور، )هست  زين اخالقي مربوط به ورور در مسائل

 ديمعلم با .دينما تيفعال ريمراقب استعداد و دانش افراد باشد و در راستاي خواسته فراگ ديمعلم با .اندازند خطر شاگردان به

دهد و  بها بدارد، به او يرا گرام ريفراگ ديمعلم با .آموزش باشد تا به آزادسازي استعداد دانش آموز كمک كند كننده ليتسه

 يبه ارزششناس معتقد است كه يمعلم آگاه تيمكتب بر ترب نياساس فكري ا نيبنابرا ؛در او احساس ارزشمندي بوجود آورد

 به ارزش لياو متما يذهن دگاهيكه د يمعلم تيترب .فكري است دگاهيد نيمعلم متشخص اساس ا تيترب .دهاستيو نبا دهايو با

باشد از  اخالقي نياصول و مواز تيبه رعا بنديكه پا يمعلم تيترب كه رسديدر واقع به نظر م .باشد، مد نظر است ينيهاي د

ردان استعدادهاي بالقوه شاگ صيتشخ يكه توانائ يمعلم تيترب .معلم باشد تيترب مكتب در خصوص نيا ياساس دگاههاييد

معلم مكتب  تيترب هاييژگيو گريكند از د تيهدا حيخود را در جهت صح انيمترب استعدادهاي بتواندخود را داشته باشد و 

 استعدادهاي بالقوه و صيتشخ يشود گه خود توانائ تيطوري ترب يستيمعلم با گرياز سوي د .روديشمار م به سمياليستانسياگز

بزند و بهتر  نهيبه دست به انتخابهاي ،ياشتداد آگاه نيتا بتواند با ا (استعدادها يشكوفائ)آنها به بالفعل را داشته باشد  ليتبد

 انيو كنترل مترب هيكه صرفا با قصد تنب يمعلم تيمعلم مستبد مخالف است و با ترب تيمكتب با ترب نيا .كند رييمگيبتواند تصم

 .شوديم رييادگي ليتواند موجب تسه يلگرا است كه ممعلم تعام تيباور است كه ترب نيبر ا رايز كنديمخالفت م شود، تيترب

به  دنيو آنان را در رس پردازد -يآنان م قيبه تشو انيمترب هيكه بجاي كنترل و تنب يمعلم تيترب يمكتب نيچن دگاهيدر واقع از د

تفكر  نهيزم تواندياست كه م قيكه تشو معتقدند مكتب نيكه طرفداران ا چرا .ارزشمند است كند؛يم يراهنمائ ياهداف آموزش

 .و هوشمندانه را فراهم كند يمنطق ح،يصح
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 ماسال دگاهیاز د ییاهداف غا

 :عبارت اند از اسالم دگاهياز د ييغا اهداف

 لِيَعْبُدُونِوَمَا خَلَقْتُ الْجِنََّ وَالْإِنْسَ إِلََّا   َ.است گانهي يپرستش خدا اسالم دگاهياز د تيترب ي: هدف اساستيعبود- 1

است كه نه تنها  يياستقرا انيو پرستش خدا، بن خداشناسي( 56،اتيالذار) بپرستندو جن و انس را نيافريدم جز براى آنكه مرا 

 زيانحراف فرد و جمع را ن يبخش جلو نانياطم يكند، بلكه به صورت يم نيكمال و رشد تضم يرا به سو انسان يميحركت دا

 تيابد يو مطمئن كه به سو يميدا يريمس د،يتوح ريدر مس گذرادن قدم يعنيخدا  پرستش( 1390،يعتمداريشر) .رديگ يم

 روح ،يمعن ،يو زندگ اتيبه ح يديتوح ينيجهان ب .كند يم نيرشد فرد و جمع را تضم مراحل، كه در تمام يريادامه دارد؛ مس

 شيرو به پ شهيشود و هم ينم متوقف ينيحد مع چيدهد كه در ه ياز كمال قرار م يريانسان را در مس رايدهد؛ ز يهدف م و

 .(همان) دهد ينجات م ييگرا يهولناک پوچ ۀ را از سقوط در در ياست كه آدم ينيجهان ب .است

قرب، انسان به  در .ياست نه مكان يمكانت ،يكينزد نيبه خداست و آشكار است كه ا يكينزد يقرب ورضوان: قرب به معنا-2

 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ؛يكيحد نزد نيهم در برتر آن است؛ کينزد شود، اما خدا همواره به انسان يم کيخدا نزد

 .خداست او به (عدم توجه)و پشتكرد  (جهتو) كرديانسان به خدا مربوط به رو يو دور يكينزد ماهيت( 6 آيه ق،ۀ سور)

 .(1390،يباقر)

ها، اسارت ها و ذلت  يها و دشمن عداوت ها، انتيها، ظلم ها، خ ياز انواع آلودگ زهيپاك يزندگ يعني بهيط اتي: حبهيط اتيح

 يتحقق جامعه ا ،يزگيپاك نيا جهينت .سازد يرا در كام انسان ناگوار م يزندگزالل كه آب  يزيها و هر چ يها، انواع نگران

 خواهد بود يانسان ۀ سازند ميتعاون و مفاه ،يرفاه، صلح، محبت، دوست ت،يامن با آرامش، نيقر

 که در آنها خود فرد محور توجه است یتیترب یهدف ها

از لحاظ  لمعرفت مدل اي يمنطق سخن آموزش .است يقيمعرفت حق اي يسخن منطق يبه معنا حكمت كلمهحكمت:  ميتعل-1

دانند؛ به  يم ليتوأم با دل حيقضاوت صح هرا عبارت از پرورش قو تيوترب ميتعل ان،ياز مرب يا عده .خاص دارد يتياهم يتيترب

است رد  يمنطق ريآنچه را غ و رديو بپذ اموزدياست ب ياست كه به فرد كمک كند تا آنچه را منطق نيا يكار مرب گريد سخن

مفهوم قضاوت  نكهيآن روشن است؛ دوم ا يمعنا نكهيا اول است: ياساس تيچند خصوص يدارا تيوترب ميمفهوم از تعل نيا .كند

 ميبه تعل زيبقره ن ەسور 151 يهدر در آ .در هر مرحله از رشد، قابل اجراست نكهيا سوم است؛ زيمتما معلومات از كسب يمنطق

مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكَِّيكُمْ وَيُعَلَِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلَِّمُكُمْ مَا لَمْ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا  حكمت اشاره شده است:

 تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

 ها پاک گرداند يما را بر شما بخواند و شما را از آلودگ اتيكه آ مياعزام داشت يرسول خود شما انيما ازم چنانچه
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 ميرا تعل امبرانيكند و رسالت پ يم يتلق اسالم، علم وحكمت را مهم .دهد ميتعل ديدان يتاب و حكمت و آنچه را نمبه شما ك و

 قضاوت ه”پرورش قو زين نينو تيوترب ميتعل در( 1390،يعتمداريشر) .داند يم افراد را كسب علم ودانش وظيفهحكمت و 

 .مؤثر در آموزش مطرح است يها وهياز ش يكي”به عنوان  حيصح

كند  يم يزنده مراحل رشد را ط موجودات گريمانند د كسوياز  او .مختلف دارد يجنبه ها اسالم تكامل انسان: انسان از نظر-2

 توجه به ابعاد بنابراين( 1390،يعتمداريشر) .سازد يم زيمتما واناتيح گريرا از د او ،يو فكر يمعنو يجنبه ها گر،يد يو از سو

در انجام كارها  يرو انهياعتدال و م در كمال انسان زيدر معراج السعاده ن .الزم است اخالقي و ياجتماع ،يعاطف ،يجسم مختلف

 يرو انهيهر شخص، اتصاف اوست به صفت عدالت و م يسعادت از برا تيغاوكمال  تيشده است: نها يتلق يو صفات انسان

 (1385 ،ينراق)وافعال ظاهره و باطنه  صفات عيدر جم

خداوند  .است اسالم يتينظام ترب ياساس ياز جمله هدف ها ،ينالتفكر و قدرت عق يرويتفكر: پرورش ن يرويپرورش ن- 3

 آل عمران آمده است: ۀ سور 191 يهآكه در  چنان كند؛ يم بيجهان ترغ نشيآفر ۀ مردم را به تفكر دربار

بَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَکَ فَقِنَا عَذَابَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَ

 ﴾191﴿ النَّارِ

از علم و دانش با  راتفكر)ع(  يحضرت عل .داند يفكر كردن را با ارزش تر از هفتاد سال عبادت م ساعت کي زين (ص) امبريپ

، آموزش و پرورش اسالم تفكر در تيدر مورد اهم ثياحاد و اتيبا توجه به آ .(1390،يعتمداريشر)كند  يم يارزش تر تلق

 يپرور بگنجاند و از حافظه يدرس ۀ تفكر را در برنام ۀ ويش ،يليآموزان مقاطع مختلف تحص دانش ياهداف برا نيدر تدو ديبا زين

 .كند يخوددار شتريو محفوظات ب

آرمان ها و  ارها،ياصول، مع از عبارت (يو چه از نظر جمع يچه از لحاظ فرد)را  اخالق : اگراخالقي تيپرورش شخص- 4

 مي( ص) اسالم امبريپ .شود يمحسوب م اخالقي مكتب کي اسالم صورت مكتب نيدر ا م،يكمال مطلق بدان يحركت به سو

 تيوترب تعليم( 1390 ،يعتمداريشر)مبعوث شده ام  اخالقي يها لتيفض ليتكم براي ق:الخالا عثت التمم مكارم: بديفرما

 يآنان از جاذبه ها ييرها يرا برا ياهداف ديبا افراد اخالقي پرورش يرا بر عهده دارد برا ايانجام رسالت انب تيكه مسئول اسالمي

 .كرده است نييكه خداوند تع ندينما يرهبر يريخود را در مس يها آرزو و اليتا آنها بتوانند ام رديدر نظر بگ ينفسان اليام

 

 ینید یبر مبان هیبا تک سمیالیستانسیاگز تیو ترب میفلسفه تعلمقایسه 

خود انسان است  يتياساس در عمل و فعال دهيعق نيسازد و در ا يرا ممكن م ينوع عقيده است كه زندگ کي مينسيالسستاياگز

نان آزاد است انمعتقدند كه  مكتب نيصاحبان ا .رفتار او است اصليمالک  كنددوست دارد و انتخاب مي  انسانو آنچه را كه 

اب كند منشاء ارزش هر چه را كه انتخ و ؛خودش انتخاب كند ديباشد با هنداشت يتيمحدود يه و روش زندگادر انتخاب ر ديو با

رود  ياو انتظار نم ازبه دانش آموز ارائه دهد و  يحق ندارد راه حل قطعمعلم  .انتخاب كند ضد ارزش است شيراباست و انچه 

دانش آموز است كه در  نيا و ؛كند يم شنهاديرا پ يد معلم راه حل ها و موضوعاتنك وادار شيخو از تبعيترا به  گرانيكه د
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دانش آموز است و انتخاب  ي به عهده يميدانش آموز است هر تصم تيكند محور ترب يرد م ياآن راه حل ها را انتخاب  تينها

را به دانش  يخاص يارزش ها دارد وجود ندارد و معلم حق يتيو ترب ميتعل چنيندر  يلرزش و نظام اخالق هيچبا خود اوست 

آن گونه  يو كنترل يو نظام نظارت رديمورد مواخذه قرار بگ ديبه خاطر انتخاب و رفتارش نبا يدانش آموز هيچ .القا كندآموزان 

از  شخصحال كه  نيو در ع ارزش ها مطلقنداسالم،  يتيوجود ندارد اما در نظام ترب يتينظام ترب نيكه مورد نظر ماست در ا

و در تمام زمان  ثباتند يدارا ياخالق يدارد اما ارزش ها تيار مسئولتياخ نيبرخوردار است و در قبال ا يريگ ميو تصم ارياخت

بودن مكتب  ياله نيهمچن .ميدان يرا خدا م ياصل يمرب ياسالم تيشود در ترب يل نمصانها حا ماهيتدر  يريها و مكان ها تغ

 تيترب يداده است روش ها انسانرا خداوند به  يريپذ تربيتو هم قدرت  يعيطبكه همه مجموعه امكانات  ياسالم يتيترب

 و ملموس است و عبارتند از انهيواقع گرا ،يتجرب امجموع ياسالم

روش امر به معروف و -بزرگان  سيره هايروش استفاده از الگوها و  -هطفعا کيروش محبت و تحر -شيايروش عبادت و ن -

 تيشخص نيش تكورو-و انذار ريوش تبذر-نصيحته و عظروش مو -كراز من ينه

 يدرباره  يسواالت قيكند تا از طر بيكند كه متعلم را ترغ يمعلم تالش م اگزيستانسياليسم ينظر پژوهشگر در روش شناس به

آن شاگردان  يفراهم آورد كه ط يتيموقع يريادگي يمعلم آن است كه برا ي فهيوظ .است يشخص يقتيبه حق يزندگ ينعم

وادار كرد بلكه  يريادگيزور به  يا اغفالرا با  ريفراگ ديها نبا ستياليستانسياگز دهيكنند به عق ابزازرا  شيخو ذهنيتبتوانند 

روش معطم  نيدر ا برود يريادگي، خود به دنبال نامعين تيموقع کيو روبرو شدن با  شيو رغبت خو ليم ياز رو ديبا ريفراگ

 ز رويا ريكننده را دارد و فراگ لينقش تسه

به نظر اگزيستانسياليست ها، در تعليم و تربيت پنهان كاري وجود دارد و اين نكته  .ميل و رغبت به دنبال كشف حقيقت ميرود

ليكن طريق دسترسي به  .در مكتب تربيتي اسالم نيز بر ان تاكيد شده است .كه تعليم و تربيت بايد براساس واقعيت زندگي باشد

 يمنف ريكه تاث ميروبرو كن يزندگ يها تيبا واقع يطور ديرا با رياز نظر اسالم فراگ .با هم متفاوت استاين مهم در اين مكاتب 

اصوال دانشمندان  .است هينادر اسالم استفاده از روش ك يتيترب ياز روش ها يكي .بر رفتار دانش آموز به دنبال نداشته باشد

 يتيروش ترب نيا نيدهند بنابرا يم حيترج ياخالق تيدر مورد ترب ييرا به صراحت و آشكار گو هياشاره و كنا تيو ترب ميتعل

 يتيترب يروش ها گريو شعر از د تيروش داستان، حكا .شود ينم دهيد يغرب يتياز مكاتب ترب کي چيخاص اسالم بوده و در ه

محاوره  ايانسانها است، گفت و شنود  تيو آموزنده است كه هدف آنها ترب بايز ليده ها قصه و تمث زياست كه در قرآن ن

آن  ي لهيكردن است كه به وس كتهينقطه مقابل گفت و شنود و د .است سمياليستانسياگز يتيترب يجمله روش ها از يسقراط

هم  سم،ياليستانسياسالم و اگز يتيترب يروش ها ايكه آ نيا يبررسدر  يكند، به طور كل يم ليتحم گرانيشخص خود را به د

 كنيهمسو بوده ل يتا حدود رانيدر فراگ يروش ها در خصوص پرورش تفكر منطق نيتوان گفت كه ا يباشد، م يجهت م

همه  ديبا د سالمكه ا يبه گونه ا .برخوردار است يتر يكل تيجامع ياسالم از نوع ياسالم نظر به جامع نگر يتيترب يروش ها

 يو به طور كل سمياليستانسيكه اگز يدر حال .انسان را در نظر گرفته است يكه به انسان دارد پرورش تمام ابعاد وجود يجانبه ا
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اصالت  يشهياند يتفكر فلسفي، گاه خيدر سراسر تار .توجه نموده اند يماد يصرفا به انسان به عنوان موجود يمكاتب غرب

 .ه استحاكم بود تيتقدم ماه يشه ياند يوجود و گاه

 

 ینید یبر مبان هیبا تک سمیالیستانسیاگز تیو ترب میفلسفه تعلنقدهای وارده بر 

 تیبا معنو تیالزمت نداشتن تربم

انسان مد نظر سارتر، انسان  .است مكتب داشته نيدر توسعه ا يالحادي است كه سهم فراوان سمياليستانسياگز لسوفانياز ف سارتر

 .خواهد بود يافتنيبراي او در نظر گرفت، دست ن يطرح بتوان است و اگر هم يبراي زندگ يتنها، بدون خدا و بدون طرح كل

 ميشودفراهم  ييمناسب ظهور پوچگرا نهيانسان، زم ييو تنها يطرح وانهادگ زيو ن ينيشيپ طرح خدا، هرگونه ياست با نف يهيبد

نوع ارزش با ارزشهاي  ياست ول متيق در ذهن و وجدان بشر داراي ارزش و ي، كار اخالقاسالم دگاهي؛ اما از د(1388 ،يگرام)

 ليرا تشك ياسالم سميدر رئال يتيروح نظام ترب ،ينيو د ياخالق ارزشهاي اساس، نيا بر .(1367مادي متفاوت است )مطهري، 

 وجود يرابطه ذات تيو معنو تيترب نيب شانيا دگاهياز د .جاري است تيو ترب ميدستگاه تعل كرهيپ تمام در يو مانند خون دهديم

 يتيتا هدفهاي ترب ميمعطوف كن خداوند را به سوي تهايجهت فعال ش،يايدعا و ن قياز طر ديبا يتيدارد و در همه اجزا و عناصر ترب

 .(1374)مطهري،  ابديتحقق 

 فطرت انسان يـ نف 2

و  مهايتصم قيو از طر يزندگ طول ندارد و در يتيماه چگونهيمعتقد است: انسان در ابتدا ه سمهاياليستانسياگز ريمانند سا سارتر

 حتريو صر شتريب ،يانسان تيماه يادعا كرد سارتر درباره نف توانيم يول كند؛يخاص براي خود انتخاب م يتيانتخابهاي خود، ماه

 ند،يگويوجودي م لسوفانيانسان به طوري كه ف نكهي: اديگوياو م .بر آن اقامه كرده است يمختلف ليسخن گفته و دال گرانياز د

بشود و در آن هنگام، او  بعدها نكهينخواهد بود مگر ا زييبوده است و چ چياست كه در ابتدا ه ليدل نيبه ا ستين ريپذفيتعر

مگر آنچه از خود  ستين چيكه بشر ه اصل نياز ا وي (1377 ،)مک كواري سازديخواهد شد كه از خودش م زييهمان چ

 .(1381)كهون،  دانديم سميويسوبژكت اي ييو آن را همان اصل درونگرا كنديم ادي سمياليستانسياگز هيبه عنوان اصل اول سازديم

انسان  يشدهاي است ول نييتع شيپ از تيكه هر موجودي ماه دانديم نيموجودات را در هم ريانسان با سا يتفاوت اصل سارتر

از نظر مطهري  .دارد رتيمسلمان مغا شمندانياند دگاهياز د سارتر نظر نيا .شدهاي ندارد نييتع شياز پ فيو تعر تيماه چيه

 يوانيح هاييژگيـ و 3 ياهيگ هاييژگيـ و 2 يمادي و جسمان يژگيـ و 1كه عبارت است از:  دارد يژگيدسته و 4 انسان( 1370)

فطرت و سرشت و  يانسان هاييژگيو و به زهيغر يوانيح هاييژگيبه و عت،ياول، طب يژگيمعموالً به دو و .يانسان هاييژگيـ و 4

فالسفه  ريو به تعب روديهم نم نيو از ب ديآيبه دست نم ...و تيترب و ميدر اثر تعل ياساس، سرشت انسان نيبر ا .نديگويمانند آن م

 دياز نظر شه .الزمه نوع بشر است و در همه زمانها و مكانها در همه افراد انسانها وجود دارد بلكه ستين يامر اكتساب ،ياسالم
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 تيچون ترب رد؛يگيم صورت اتيبا در نظر گرفتن همان فطر تيباشد، قطعاً ترب اتيسلسله فطر کياگر انسان داراي  مطهري،

 سلسله کيبر اساس قبولكرد  نيرشد و پرورش دادن و ا يعني

 تيترب نهيمدارس در زم انيمرب شان،ينظر ا از .(1374انسان است )مطهري،  هاييژگيسلسله و کي هايامروز ريو به تعب استعدادها

كنند و آن را  ييهر دانشآموز را شناسا يواقع استعدادهاي آموزان توجه وفطري دانش شهاييبه تفاوتهاي فردي و گرا ديبا

 .پرورش دهند

 ـ هدفمند نبودن 3

: در مكتب ديگوياو م .ندارد متعال علق است، اعتقادي به وجود خداوندمت سمياليستانسيآنجا كه سارتر به شاخه الحادي اگز از

 عتيگونه طب نيبد شود؛يم زييسپس چ ست،ين چيه نخست، بشر بدان سبب است كه بشر رييناپذ فيتعر سم،ياليستانسياگز

 يمنف نظر .(47: 1388 ،يتا آن را در ذهن بپروراند )گرام ستيواجب الوجودي ن رايندارد؛ ز بشري( وجود يكل عتيبشري )طب

نبودن بر آن حاكم  هدفمند و يمانيايب ،ييامروزي در غرب است كه پوچگرا تيخدا و جهان و انسان، بازتاب وضع درباره سارتر

از  .و جنبههاي مختلف آن، حاكم است يتيدستگاه ترب كل بر ديخدا محور است و توح ،ينظام اسالم يشناسياست؛ اما در هست

 را يتيبه هدف واالي ترب دنيمبناي رس ديبا ياسالم تيو ترب مياست؛ لذا نظام تعل يقرب اله ت،يترب يي، هدف غااسالم دگاهيد

 .(1393و همكاران،  يسازد )صالح فراهم

 تيو ترب ميمعلمان در تعل گاهيـ غفلت از نقش و جا 4

دانشآموزان هستند كه فعاالنه  خود نيو ا ستيعنوان انتقال دهنده دانش ن چياز جمله سارتر، معلم به ه سمهاياليستانسينظر اگز به

تا خود آنها، فعاالنه به  كنديم تيمختلف، دانشآموزان را هدا بحثهاي با ياساس، مرب نيبر ا .كننديشركت م رييادگي انيدر جر

 .(1384گوتگ، ) شوندنائل  قيكشف حقا

اساس صورت گرفته،  نيهم زبريبشر ن راهنماي به عنوان معلم و امبرانيكه فلسفه بعثت پ يبشر بنا به سه اصل اساس اسالمنظر  به

 .معلم و راهنما است ازمندين

استعدادهاي نهفته  نيا وجود راهنما است تا ازو  يمرب ازمنديدارد و ن يبالقوه فراوان تهايياستعدادها و ظرف ياول: آدم اصل

 .به بالفعل در افراد فراهم شود بالقوه آنها از حالت ليآنها و تبد ييرشد و شكوفا نهيكند و زم دايپ يآگاه

كه به طور خودكار آنها  هستند زيغرا يمجهز به برخ واناتيح .و رهبري با هم متفاوتند تياز نظر هدا وانيدوم: انسان و ح اصل

 روهايانسان از آنجا كه از نظر ن يندارند؛ ول يچندان ازين رونيب و رهبري از تيريو به مد كنديم يينماو راه تيهدا يرا در زندگ

 واناتيصدها برابر ح ستيبايرهبري شود، م زياگر قرار بود كه بر اساس غرا د،يآيشمار م به موجودات نيو استعدادها از مجهزتر

موجودات  نيناتوانتر و نيرتريفق كنند،يو رهبري م تيكه او را از درون هدا زييانسان از نظر غرا نكهيباشد حال ا زيغرا به مجهز

 .است امبرانياست كه مبنا و فلسفه بعثت پ ياصل همان نيدارد و ا ازين رونياز ب تيو رهبري و هدا تيرياست و لذا به مد
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بخواهد بر  يكه اگر كس كنديم سلسله اصول بر رفتار بشر حكومت کي .بشر وجود دارد يدر زندگ يخاص نيسوم: قوان اصل

بشر حاكم  يو روال زندگ اتيكه بر ح ستيفراهم ن ينيقوان و را رهبري كند، جز از راه شناختداشته باشد و ا تيريبشر مد

او موجودي است  .است ازمندين شوايو رهبري و پ تيمجهز است و به هدا روهاين يبه برخ بشر موجودي است كه نيبنابرا ؛است

كه شناخت آن  است فيو ظر قيدق اريبس نيقوان ياو تابع برخ روهاييو به حركت در آوردن و بهرهبرداري از ن رهبري كه

 .ر دلها و مسلط شدن بر انسانهاستراه نفوذ د ديكل نيقوان

 يرونيو نمودهاي ب ينيبه عنوان مظاهر ع يتيترب كامل بدون وجود الگوهاي ياسالم تيمعتقد است: تحقق ترب نهيزم نيدر ا اسالم

 ييگوناگون شود و آنچه توانا هاييدستخوش رهزن توانديراه م نيانسان در ا حركت چرا كه د؛يبه فرجام استواري نخواهد رس

 .(1393و همكاران،  يصالح)واال است  کياز سوي  يتيترب ريياورا دارد، دستگ به رساندن اريي

 ـ افراط بر آزادي مطلق متعلمان 5

و خود را به گونهاي متعهد  كردن الً آزاد است و چارهاي جز انتخابانسان كام ...نظر سارتر، انسان محكوم به آزادي است از

كامل  ارياز آزادي و اخت رييادگي نديجمله سارتر، شاگردان در فرا از سمهاياليستانسينظر اگز به .(1384كردن ندارد )كاپلستون، 

 بلكه ست؛يحد و حصر ن يبه نظر استاد مطهري آزادي ب .شركت كنند رييادگيدر بحثهاي  فعاالنه تواننديبرخوردار هستند و م

 يبه خود انسان و گاه تهايمحدود يگاه گردد،يدارد و از آنجا كه منشأ آزادي به انسان و استعدادهاي او برم زين ييتهايمحدود

 آزادي و نكهيپس عالوه بر ا .گردديبه استعدادهاي انسان بر م

محدود  ديآزادي با باشد، تكامل و سعادت انسان تعارض داشتهاگر آزادي با  كنديآزادي افراد را محدود م گران،يد حقوق

فرد  انيمگر ز زيچ چيه ليجان استوارت م دهيبه عق .كنديم محدود زي: آزادي را چه چديگويم نهيزم نياستاد مطهري در ا .شود

 آزادي توانديبه طور كامل م تيما مصلحت انسان دهيو به عق ت؛ياكثر يعنيفرد و جامعه،  مصلحت الک دهيجامعه؛ به عق اي گريد

و  كننديم يرا نف آموزاندانش آزادي مطلق زين تيو ترب ميتعل ةنيمطهري در زم ديشه بنابراين ؛(1369محدود كند )مطهري،  را

 د،يخواهياگر م ديكنيم تيمعتقد بود: شما بچهتان را ترب شانيا .ملزم بوده است رييادگيـ  ياددهي نديمعلمان در فرا تيبه لزوم هدا

الزم  زيو تا حدودي ن ديكن تيتا حدودي براي شما الزم است بچهتان را هدا ديكار درآ از تيآدم با شخص کيبچه شما  نيا

استعدادي  کياگر  شما توأم شود، آن وقت بچه گريكديبا  يو هم آزاد گذاشتن وقت تيهم هدا يعني د؛يرا آزاد بگذار او است

 ياصل فهيوظ شان،ياز نظر ا بنابراين ؛(1385مطهري، ) دياياز آب در ب يو كامل تيبچه با ترب کيهم داشته باشد، ممكن است 

 د.كنن تيشاگردان، آنها را هدا اشتباه است كه در صورت لغزش و نيا انيمرب

 

 بحث و نتیجه گیری •

انسان، فعال بودن دانشآموز در  نييتع و انتخاب در اريبه نقش اخت توانيم و سمهاياليستانسياگزو سارتر دگاهيز نكات مثبت در دا

 شههايياند يكه در برخ ياشاره كرد؛ اما با وجود نقاط قوت تيترب و ميدر تعل ينيو خودآفر تيو خالق رييادگيـ  ياددهي نديفرا
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 اسالم يتيبرآراي ترب ديكه با تأك خورديبه چشم م دگاهيد نيدر ا زين ييو اشكالها ضعفها شود،يم دهيد سمهاياليستانسياگز يتيترب

عدم  انسان، فطرت ينف ت،يبا معنو تيچون عدم مالزمت ترب يينههايرا در زم سمهاياليستانسياگز دگاههايينقد د توانيم

 .دانست رانيفراگ و افراط برآزادي مطلق تيو ترب ميمعلمان در تعل گاهيهدفمندي، غفلت از نقش و جا

و آن هدف  كمال متصور براي انسان نيبرتر او تيرضا لي، تقرب به خداوند و تحصاسالم دگاهيتوجه به آنچه بحث شد از د با

ارزشهاي معنوي و  ييشود و جدا ميو تنظ ليتعد ديمدارج آن با يط براي همه دستگاه و سامانه وجودي انساناست كه  يآرمان

 يتيترب شههايياند ريسا را با شانيا شهياند زي، وجوه تمااسالم شههاييراستا، اند نيدر ا .ستيممكن ن يتيترب ندهايياز فرا ياخالق

علم و عمل،  وندي، پاسالمي مباحث برجسته يژگيگفت و توانيو م سازديسارتر مبرهن م سمهاياليستانسيدر غرب از جمله اگز

 ،يو درس يآموزش زانيبرنامهر استگذاران،يبراي س توانديم كه و كاربردي بودن آنهاست يجنبه تعقل ت،يو ترب نيد ونديپ

 .سودمند واقع شود تيوترب ميتعل اندركاران پرورشكاران، معلمان و دست
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