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ای و استفاده از استنتاجات عقلی و دینی درصدد این پژوهش با استنتاج از منابع کتابخانه: چکیده

موزش و پرورش یکی آ. استپذیری آموزش و پرورش از اصول کلی اسالم و لیبرالیسم نحوه تاثیر بررسی

های اصلی دوام و قوام بشری است. استحکام و عملکرد نظام آموزش و پرورش هر جامعه، وابسته از مولفه

رو، مطالعه مکتب کلی هر جامعه و  نقاط ضعف و حاکم بر آن جامعه است. ازاین کارگیری مکتببه به

ها، گام مهمی در تبیین ساختار آموزش و پرورش در جوامع مختلف است. هدف این نوشتار، که قوت آن

های کیفی است، بررسی تطبیقی مقوله آموزش و پرورش در دو مکتب فکری اسالم و از نوع پژوهش

ر گردیده، شناسی لیبرالیسم بر پایة اومانیسم استوااز آنجایی که مبانی نظری انسان لیبرالیسم است.

های بنیادین این مکتب هایی چون فردگرایی و آزادی فردی، برابری، تساهل و دموکراسی از ارزشارزش

کرامت »و « عقل ورزی»، «فطرت»شناسی آن، بر پایة شوند. در مقابل، در اسالم، که انسانمحسوب می

ل، تساهل و مدارا و هایی چون خدامحوری، آزادی اجتماعی و معنوی، عد، بنا شده، ارزش«ذاتی

در اسالم  اصول کلیرچه در مواردی بین برخی گشود. های بنیادین آن محسوب میتئوکراسی، از ارزش

گرایانه لیبرالیسم، شود، اما ماهیت خداگرایانه اسالم و انسانهایی دیده میو لیبرالیسم مشابهت

 .به وجود آورده است بین این دو مکتب آموزش و پرورشهای عمیقی را در حوزه افتراق

 آموزش و پرورش . تربیت اسالمی،اسالم ، لیبرالیسم،کلید واژه :
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 مقدمه

ها، نهادهای فرهنگی و تربیتی و آیند. از این رو، معموالً افراد، خانوادههااز عوامل مؤثر در نگرش و رفتار انسان به حساب میارزش

های کاذب کنی ارزشکنند. در مقابل، برای طرد و ریشهبرای گسترش آنها تالش میدانند و های مرجح را مقدس میها، ارزشحکومت

پذیرد. به ها، انجام میاین کوشش، بیش از همه با توسل به نظام تعلیم و تربیت به مثابه فراگیرترین و موثرترین ابزار ترویج ارزش .کوشندمی

های های اجتماعی سعی بر حفظ و تقویت ارزشکنیم؛ دنیایی که در آن، گروهزندگی میهای متعارض ویژه آنکه، امروزه ما در دنیایی از ارزش

 ( .8731همایون، ) این وضعیتی است که در برخی موارد، حتی موجَب مناقشه و جنگ شده است .خود و شناساندن آنها به دیگران دارند

های جامعه اندکاران تعلیم و تربیت، به شناختی عمیق از ارزشبنابراین، شایسته است که اعضای هر جامعه، به ویژه مربیان و دست 

ی تطبیقی خود دست یابند تا بتوانند به درستی از آنها دفاع کرده، در راه حفظ و انتقال آنها گام بردارند. به همین دلیل، هدف این نوشتار، بررس

رسی تطبیقی، اوالً درک بهتری از عمق و اعتبار نظام ارزشی این دو است تا در سایه این بر 8ها در دو مکتب اسالم و لیبرالیسممقولة ارزش

 .گرددمکتب حاصل شود و ثانیاً، مبانی تربیت اخالقی مورد نظر اسالم با دقت بیشتری تبیین 

 لیبرالیسم متاثر ازآموزش و پرورشگذری بر جايگاه 

معتقد است که کلیه معرفت شناسی و آموزش و پرورش  درباره( است. 8371-8372) 2یک از بنیانگذاران مکتب لیبرالیسم جان الک

های تجربی برروی آن ثبت یا کاغذ سفیدی است که داده 7گیرد. به هنگام تولد ذهن، لوح نانوشتهمعرفت انسان از اداکات حسی سرچشمه می

اند و محصول فعالیت قوای ذهنی ما هستند که ما را قادر اند یا مرکب. در صورتی که مرکب باشند، نسبی و اضافیها یا سادهاین ایده می گردند.

تمسک انحصاری به سنت، آداب و و رسوم، و مرجعیت ها را مقایسه، مقابله و تجرید کرده، به خاطر بسپاریم. نظریه الک می سازند تا ایده

های فطری از علمی تاکید داشت. انکار وجود ایدهمبتنی بر اصول نخستین الیتغیر را منتفی تلقی می کرد. تجربه گرایی او بر کاربرد روش 

ن از جانب الک و تصور او از ذهن به مثابه لوحی نانوشته، اشاره دارد به اینکه شخصیت انسان از راه تجربه شکل می گیرد. اما با وجودی که ذه

 .(8717)لوین،  های فطری خالی است، افراد مختلف استعدادهای بالقوه متفاوتی دارندایده

شناسد: هدف ( چهار عمده برای آموزش و پرورش باز می1( در اثر دیگر خود )افکاری چند درباره آموزش و پرورش8737)الک 

کشی است که از رفتار هیجانی جلوگیری کرده، متنع وسوسه می شود. پرورش عادات پرهیزگارانه راه است که متضمن ریاضت 5نخست فضیلت

یعنی آن شعور ژرف و عملی است که انسان را قادر  3هموار می کند. هدف دوم تعلیم و تربیت، پرورش خرد را برای زندگی تحت رهبری خرد

است که  3می سازد تا امور و دارایی خویش را با موفقیت اداره کند و در مسائل انسانی دوراندیش باشد. هدف سوم، شامل مبادی آداب بارآوردن
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شود و به است که باالخص به اخالق و سیاست مربوط می 1ود هدایت می کند. چهارمین هدف، یادگیریانسان را در انجام تکالیف اجتماعی خ

 .(3،8713)گوتک پردازدجامعه مدنی، حکومت، قانون و تاریخ می

 به عنوان مظهری از نظریات جان الک و خاستگاهش یعنی عصربه طور کلی لیبرالیسم خرد و آموزش و پرورش در لیبرالیسم:

ابزار نیرومندی برای  قدرت تعقل حل، و بهبود زندگی و اجتماع صحه می گذارد.گری، برقدرت خرد آدمی برای حل مشکالت، ابداع راهروشن

تغییر شکل و بازسازی نظام کهن در اختیار انسان قرار می دهد. لیبرالهایی همچون جان دئویی استدالل می کردند که روش علمی را می توان 

-می کند پسشمار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و تربیتی به کار بست. آنچه خرد آدمی را مخدوش درباره زندگی و مسائل بی ادبی تحصیلی

های خرافه و جهل است. به محض آنکه موانع پژوهش کنار نهاده شوند، خرد آدمی می تواند آزاد شود. جیمز میل که لیبرال مومنی بود مانده

ت می تواندد به موازات شواهد پرداخته و آن را در تصمیم گیری راهنمای خود قرار دهند. وی که بر قدر های عاقلادعا می کرد که انسان

 (.8718الریجانی، ) "کنندبدرستی قضاوت می "اکثریت تاکید می کرد، معتقد بود که اکثر چنین افراد خردمندی 

غیر رسمی باید برای دسترسی  تاکید لیبرالیسم بر خرد و بر کارآیی روش علمی پیامدهای تربیتی روشنی دارد. در آموزش و پرورش

ها که عقاید خود را بدون ترس از تنبیه بیان کنند. لیبرال ی بیان و اجتماعات به افراد اجازه می دهدبه اطالعات، آزادی وجود داشته باشد. آزاد

گونه که جان استوارت میل ادعا می کرد، آزادی بیان، مطبوعات و اجتماعات رقابت ورزیدند که سانسور مطبوعات برداشته شود. هماناصرار می

. در آموزش و پرورش رسمی یعنی در مدارس نیز تاثیر تکیه لیبرالیسم بر خردورزی انسان دارای چنین کندها تامین میرا در بازار اندیشه

های یونانی و التینی قدیم را بر برنامه درسی مورد انتقاد پردازان تربیتی قرن نوزده، همچون هربرت اسپنسر، استیالی زبانوضوحی است. نظریه

 .(8337، 87)روزنتال نامه درسی تجدیدنظر به عمل آید تا بر معرفت و روش علمی تاکید شودقرار دادند و اصرار داشتند که در بر

واضح است که گرایش لیبرالیسم متوجه پیشبرد آزادی و توسعه فردی بود. در تعلیم و آزادی و آموزش و پرورش در لیبرالیسم:

ها کردند. برخی از لیبرالفردی را قربانی نیازهای گروهی یا اجتماعی نمیشان معطوف فرد و پیشرفت او بود، نیازهای ها که توجهتربیت، لیبرال

بر  مانند هربرت اسپنسر تعلیم و تربیت را به مثابه عاملی برای آماده ساختن افراد برای دنیای رقابت تلقی می کردند؛ دیگران، همچون دیویی

-آموزش و پرورش را تاکید آنان بر افراد، نیازها و رشدشان تشکیل میهای همکاری و مشارکت گروهی تکیه می کردند. فصل مشترک لیبرال

توان به شناسند. تغییر را میتکاملی می 88کند که تغییر را به مثابه بخشی از فرایندرا ترغیب می از طرف دیگر لیبرالیسم آن دیدگاه عقالنی داد.

گردآوری آمار، تحقیق درباره مساله،   سنتی قانونگذاری برای تحول شاملیند آصورت اصالحات گام به گام قانونی مورد حمایت قرار داد.فر

های بلندپروازانه خصیصه روی، توازن و فقدان طرحاطالعات، و شواهد و باالخره توصیه وضع قانون برای اصالحات است. کار تدریجی، میان

گذاری برای تحول، فرایندمدار هستند. اثربخشی فرایند ا روش قانونها در تقید خود به روش علمی یلیبرال دهند.روحیه لیبرال را تشکیل می

اندرکاران، به آن احترام گذارند. در درازمدت اهمیت فرایند به نتیجه غایی آن وابسته نیست؛ بلکه به تمایل به کاربرد مستلزم آن است که دست

رسی و تدریس، مربیان لیبرال، بویژه در ایاالت متحده آمریکا، بر آموزش آن و اعمال نتایج حاصل از آن است. به همین دلیل، در برنامه ریزی د

اند. روش پروژه دیویی و هم کیلپتریک نقش فرایندهای دموکراتیک را در آموزش و پرورش ستودهاند. هم جانو پرورش فرایندمدار تاکید نهاده
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تنها مسائل ویژه را حل یژه به صورت گروهی کار کنند. دانش آموزان نهکیلپتریک به این منظور طراحی شده بود که کودکان برای حل مسائل و

 (.8313، 82نمودند )باریمدار را نیز تجربه میبرآن، همزمان راهکارهای دموکراتیک گروهمی کردند، بلکه عالوه

کاربستن گذاری و بهاستنکته جالب توجه در نظام ایدئولوژی لیبرال این است که سیفرايند و آموزش و پرورش در لیبرالیسم:

( اینکه قدرت باید در 8فرایند تربیت اغلب فرایندی کند و ناهموار است. این امر بویژه با مالحظه رهنمودهای دوگانه لیبرالیسم واقعیت دارد: )

یکا مسئولیت قانونی آموزش و ( نیاز به برقراری کانونی حیاتی یا وضع متعادل. هرچند در آمر2نظامی مبتنی بر موازنه قوا گسترده باشد؛ و )

گذاری آموزشی توسط دولت فدرال و شورای آموزش و پرورش نیز صورت می گیرد. بویژه، سنت پرورش به عهده ایالت است، ولی سیاست

 گذاری که به مراجع متنوعهای آموزشی که تحت نظارت محل است حمایت می کند. بنابراین فرایند سیاستتاریخی آمریکا از سیاست

هایی که به صورت متمرکز تحمیل گردد و نیز اصالحات سریع، است. پراکندگی قدرت، مدرسه را از سیاست وابستگی دارد، کند و ناهموار

-های مختلف برای صورتبندی سیاست دستورکار دارند. این سازمانها، گروهها و انجمنمی دارد. در آموزش و پرورش عمومی افراد، گروهمصون 

همچون انجمن ملی آموزش و پرورش، فدراسیون معلمان آمریکا، انجمن اولیاء و مربیان، انجمن ملی صنعتگران، لژیون آمریکا و  های متنوعی

ها به هسته مرکزی گرایش داشته باشند و های تربیتی غالباً متعارض این بوده که سیاستگیرد. نتیجه این دستورالعملامثال آن را دربر می

 (.8333، 87های کامالً متفاوت سوق داده نشوند)اسمیت و لوکودولتی در جهتکم در بخش ددست

اند های آموزش همگانی دست یازیدهبه تاسیس نظام های لیبرالجوامع و حکومتای با آموزش و پرورش عمومی: تحقق جامعه

ای و تخصصی را های ویژه شغلی، حرفهمدارس، آموزشمند از آموزش و پرورشی همگانی است. در حالی که ای بهرهکه هدف آن پرورش جامعه

ها پردازند، با این اعتقاد که انجام برخی از مسئولیتکنند، در مقطع ابتدایی به آموزش و پرورش بنیادی، مخصوصاً سوادآموزی مینیز تامین می

-دار باشند. آموزش متوسطه این فرایند را به پیش مینظیر شرکت در انتخابات، نیازمند شهروندانی است که از آموزش و پرورش همگانی برخور

های آموزش و پرورش کند. سیاستای از موضوعات مانند ادبیات، تاریخ، ریاضیات و علوم فراهم میراند و زمینه را برای فراگیری مجموعه

انان مربوط های هایی که به مشاغل و حرفههایی سوای تخصصشوند تا در زمینههمگانی بر این فرض مبتنی است که شهروندان فراخوانده می

دلیل دیگر که در  سازد.گیری عاقالنه فراهم میگیری بپردازند. آموزش و پرورش مبنای شناختی الزم را برای تصمیممی شود، به تصمیم

گیری کنند. غرضانه تصمیمی تحصیلیوجود شهروندانی است که بتوانند بی ادبشود ناظر بر نیاز بهحمایت از آموزش و پرورش عمومی اقامه می

ها آن را منبعث از خردورزی در غرضانه برای حفظ روح عینیت که لیبرالگیری بی ادبی تحصیلیمیل معتقد بود که تصمیماستوارتجان

یل کرده باید به مسائل و ها معتقدند که جامعه شهروندان تحصهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تربیتی می دانند، الزم است. لیبرالموقعیت

ها مرتبط با فرایندهای انتخاباتی و پارلمانی که برای حل این مسائل موضوعات اجتماعی عالقه عامی داشته باشند و دربه کار بستن روش

نسبت به حمایت مالی از  ها عالیق ویژه نیز دارند. مثالً ممکن است معلمانبراین عالقه کلی، افراد و گروهشوند متعهد باشند. عالوهطراحی می

توانند نسبت به ای کلی داشته باشند. در رویارویی با مسائل عام، افراد میهای بازرگانی و انرژی عالقهای ویژه، اما در قبال سیاستمدرسه عالقه

-که جماعتی از شهروندان بی ای می توان انتظار داشتای نداشته باشند(. در خصوص هر مسالهباشند )عالقه ویژه طرفبیها حل و فصل آن

 (.8332، 81طرف بتوانند با موضوع برخوردی عینی داشته باشند )لوسکی

                                                           
12 - Barry 

13 - Smith & lockwood 

14- Loski 
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تصور لیبرال مبنی بر اینکه زندگی را بویژه از نظر سیاسی و اجتماعی باید برمدار راهکارهایی که  راهکارهای محیط مدرسه :

یا برنامه نهان مدرسه دارای ارتباط خاصی است. هم آموزش پیش دبستانی و  فرهنگی ها اتفاق نظر وجود دارند، ادامه داد، برای فضایدرباره آن

های هم دبستانی محتمالً عاداتی عملی نظیر محترم شمردن متعلقات دیگر کودکان، مراعات نوبت، و منظر ماندن برای استفاده از اسباب بازی

د مقررات اداره و عملکرد خویش را برقرار سازد نیز پدیده لیبرالیستی است که در کند. این تصور که گروه خود بایمعینی را تثبیت و حمایت می

که بر اساس رضایت و وفاق همگانی پدید گونه انضباط آن است که چنین مقرراتی در صورتیها مرسوم است. فرض بنیادین اینبعضی کالس

ها، های ایالت متحده آمریکا، انواع متعددی از سازماندر دبیرستان شود.تر مورد پذیرش و پیروی اعضای گروه واقع میآمده باشد، سریع

)آربالستر،  کنندها وجود دارند که هرکدام دارای کارگزاران مشخصی هستند که جلسات را طبق تشریفات پارلمانی اداره میها و انجمنباشگاه

8733). 

 :های لیبرالیستی عبارتند ازیسم بیان شد، ارزشبا توجه به کلیاتی که دربارة مبانی فلسفی لیبرالبه طور کلی 

ای که در لیبرالیسم لیبرالیسم برای آزادی یا اختیار اهمیت واالیی قائل است، به گونه و آموزش و پرورش در لیبرالیسم:آزادي

ترین هدف لکه فی نفسه عالیتر نیست، بآزادی وسیله رسیدن به یک هدف متعالی»کند: هیچ تعهدی، با تعهد نسبت به آزادی برابری نمی

 (.8713)گوتک،  به بیان دیگر، آزادی حقی است که به شأن آدمی تعلق دارد؛است

باشد. به های لیبرالیستی، همانا فردگرایی یا اصالت فرد میترین ارزشیکی از بنیادی و آموزش و پرورش در لیبرالیسم:فردگرايی

توان گفت این تأکید به دلیل اهمیت باالی مقوله آزادی و خرد باوری انسان لیبرال است. پس میاین معنا که فرد نسبت به جامعه تقدم دارد. 

ها و نیازهای او ای در خدمت او و تأمین خواستهچرخد، باید به گونهدر دیدگاه لیبراسیتی، فرد نقطه مرکزی است و آنچه حول محور او می

تواند بر قدرت خود د: لیبرالیسم اعتقاد به این امر است که جامعه با اطمینان مینویگدر توجیه فردگرایی لیبرالیسم می. برخی باشد

 (.8713)گوتک، کنندة شخصی بنا شودهدایت

ای که همه جا از باشد، به گونههای لیبرالی، شعار برابری مییکی دیگر از ارزش برابريو آموزش و پرورش در لیبرالیسم:

های لیبرالی، منزلت ها در برخورداری از حق آزادی است. در آموزههای آزاد و برابر سخن رفته است. این مفهوم به معنای برابر بودن انسانانسان

های سیاسی مساوی با دیگران در حقوق شهروندی و برخورداری از حقوق و آزادی انسان بسته به درآمدش نیست، بلکه به داشتن منزلت

 (.8713)گوتک، است

تساهل در لغت، به معنای سهل گرفتن بر دیگران و سعة صدر داشتن نسبت به اعمال و  تساهلو آموزش و پرورش در لیبرالیسم:

مخالف با طریقه مقبولة خود انسان است، و اظهار نفرت نکردن از آداب و ای که عقاید دینی دیگران و تحمل در مورد هر طریقة نو و کهنه

عنوان یک ارزش اخالقی و سیاسی مثبت، تلویحاً به معنای بنابرآنچه گفته شد، تساهل در مکتب لیبرالیسم، به. اعتقادات دینی و مذهبی دیگران

ی هر فرد در انتخاب دین، اعتقاد، ملیت، شیوه لباس پوشیدن و مواردی زندگی کردن با دیگران و سازش با عقاید آنان و احترام به حق آزاد

 (.8713)گوتک، نظیر آن است؛ ارزشی که در جهت تحقق بخشیدن به آرمان آزادی و خود مختاری فردی به وجود آمده است

ست. این ایدئولوژی تاکید خود را خالصه مکتب لیبرالیسم نظامی عقیدتی است که بر تفکر و نهادهای غربی اثر بارزی داشته اطوربه

اند، الت متحده آمریکا عجین شدهابر خردورزی انسان، پیشرفت، و علوم به قرن حاضر منتقل کرده است. این مفاهیم در نظام آموزشگاهی ای

 (.8713)گوتک، چنانچه تاکید بر فردیت و مالکیت خصوصی نیز چنین شده است
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 ازمکتب اسالممتاثر  ی آموزش و پرورشاصول تربیت

ها عرضه گشته تا آنان را به سرمنزل سعادت و خوشبختی رهنمون سازد. به دین مبین اسالم، آخرین شریعت الهی است که بر انسان

هایی مطلق، ای مبتنی بر ارزشها است؛ برنامهها و در همه دوراندلیل این خاتمیت، اسالم دارای برنامة جامع زندگی برای تمامی انسان

شگی و جهان شمول که برای درک بهتر آنها، آگاهی از نوع نگاه اسالم به انسان و معرفت ضروری است. بدین منظور، در اینجا مقوالت همی

 .گرددشناسی در اسالم به اجمال بیان میشناسی و معرفتانسان

باالیی برخوردار است؛ زیرا شناخت انسان با اندیشة پیرامون چیستی انسان و جایگاه او در عالم، از اهمیت  در تفکر اسالمی، اندیشه

های شناسی را یکی از راهخدا شناسی، قرابت بسیار دارد و یکی از مقدمات شناسایی خداوند قرار گرفته است. از سوی دیگر، قرآن کریم خود

تباط تنگاتنگی با مبانی اعتقادی، اصول اخالقی و به عالوه اینکه، شناخت انسان ار.کندتأثیر شدن ضاللت دیگران معرفی میهدایت آدمی و بی

های الهی، که نیز احکام اجتماعی اسالم دارد. از دیدگاه اسالمی، برای شناسایی هویت انسان و رازگشایی از حقیقت مرموز آن، باید از راهنمایی

 (.8717ریفی، )یوسفیان و شتوسط پیامبران و از راه وحی در اختیار او قرار داده شده، استفاده شود

توان گفت: انسان موجودى است مرکب از جسم و روح، که پس از مرگ جسمانی، روح شناسی اسالمی، میبه اجمال، در بحث انسان

دهد و مرگ انسان به معناى فناى او نیست. قرآن در بیان مراتب آفرینش انسان، آخرین مرحله آن را، که با نفخة روح او به حیات خود ادامه مى

( این بهره گیری انسان از روح 81مؤمنون: «)آنگاه او را موجودى دیگر قرار دادیم.»کند: پذیرد، با این جمله یاد مىکالبد وى صورت مى در

اى که اگر به همین حالت پیش برود و عوامل شود، به گونهشود که هر انسانى با فطرتپاک و توحیدى آفریده مىالهی، منجر به این باور می

 .ى او را منحرف نکنند، راه حق را خواهد پیمودخارج

از سوی دیگر، انسان موجودى است مختار و انتخابگر،یعنى در پرتو قوة عقل پس از بررسى جوانب مختلف فعل، انجام یا ترک آن را 

ر برابر خدا، در برابر پیامبران و گزیند. انسان به حکم اینکه از نور خرد و موهبت اختیار برخوردار است، موجودى مسئوالست: مسئول دبر مى

 (.8717)یوسفیان و شریفی، هاى دیگر و در برابر جهانرهبران الهى، در برابر گوهر انسانى خویش و انسان

شناسی اسالمی، هیچ انسانى بر دیگرى مزیت و برترى ندارد، مگر از طریق برخورداری از کماالت نکته مهم دیگر اینکه، در انسان

بنابراین، خصوصیات نژادى و جغرافیایى و نظایر آن از  .ترین مالک مزیت و برترى نیز تقوا و پرهیزگارى در همه شئون زندگى استمعنوى، بارز

 .دیدگاه اسالم، مایة برترى طلبى و تفاخر نیست

با توجه به اینکه .ه استای که مسجود فرشتگان قرار گرفتهمچنین انسان از دیدگاه اسالم از کرامتى ویژه برخوردار است، به گونه

دار سازد از نظر اسالم دهد، انجام هرگونه کارى که این موهبت الهى را خدشهاساس زندگى انسان را حفظ کرامت و عزت نفس تشکیل مى

ر اسالم، حیات اما شاید بارزترین ویژگی انسان از منظ .باشدگرى و سلطه پذیرى ناروا، ممنوع مىممنوع است. به عبارت دیگر، هر نوع سلطه

رو، در آیات بسیارى از قرآن کریم، بشر عقالنى اوست؛ زیرا برترى و مالک امتیاز انسان از سایر حیوانات به قوه تفکر و نیروى خرد او است. از این

 .(8718)اخوان کاظمی،به تفکر و اندیشه ورزى دعوت شده است

http://www.joih.ir/


 453-493، ص 5931، شهریور 5، جلد  51علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

 

924 
 

شناسی لیبرالیستی و هایی وجود دارد؛ مشابهت معرفتها و تفاوتشناسی نیز، بین اسالم و لیبرالیسم مشابهتدر باب معرفت

شناسی لیبرالیستی بر عقل گرایی محض و اصالت عقل اسالمی، تکیه دو مکتب بر اهمیت عقل ورزی است. اما چنانکه که گفته شد، معرفت

 .گرددمی بشری استوار است. معرفت حاصل از تفکر عقالنی به مثابه معرفتی غیرقابل تشکیک مطرح

اعتنایان به این موهبت الهی را به شدت توبیخ کرده و حتی ورزی و تدبّر، بیها به اندیشهقرآن کریم در کنار فرا خواندن انسان

ترین جنبندگان خوانده است. در این کتاب هدایت، پیروی کورکورانه از گذشتگان به شدت برند، پستکسانی را که از عقل خود بهره نمی

قرآن کریم به جای آنکه آدمیان را به تعبد محض .گیری صاحبان خرد دانسته شده استشده و سخنان حکیمانه آن، مایة عبرت و بهرهنکوهش 

و پذیرش بی دلیل عقاید دینی فرا خواند، خود به اقامة دلیل عقلی پرداخته و به طور عملی، به کارگیری همین شیوه را به مخاطبان خویش 

سازد، سرپیچی از رهنودهای عقل دانسته شده و ترین گناه آدمی، که اسباب دوزخی شدن او را فراهم میایسرانجام، ریشه. سفارش کرده است

 .(8718)اخوان کاظمی،اندیشیدیم، از دوزخیان نبودیمداشتیم و یا مینشانة حسرت دوزخیان چنین گزارش شده است: اگر گوش شنوا می

اسالمی بسیار پر اوج و قابل تأمل است. اما توجه به این نکته ضروری است که عقل انسان دارای بنابراین، جایگاه عقل در تفکر 

ترین خدمات دین، گوشزد کردن این نقاط ضعف و ارائه طریق برای رفع آنها هایی است که البته یکی از مهمها و محدودیتها، کاستیلغزشگاه

کند، تا مغرور نشود. بنابراین، ها را به انسان یادآوری می، پیوسته این نارساییاندیشة آدمی دارد هایای که به حدود تواناییدین با احاطه.است

های خویش را قلمروهایی وجود دارد که عقل انسان، از شناخت آنها ناتوان است. در این قلمروها، باید از ابزاری دیگر استمداد طلبد و محدودیت

 .عاری از خطا و ناتوانی، وحی الهی استمیزان نماید. این ابزار موثق و 

های لیبرالیستی است، در اسالم ترین ارزشدر چنین شرایطی دنیاگرایی و جدایی دین از زندگی دنیوی)سکوالریسم(، که از مهم

در مکتب اسالم به  های زندگی انسانی، خود ارزشی بنیادینهیچ توجیه منطقی ندارد. در مقابل، دین محوری، یعنی حضور دین در تمام عرصه

ای است که انسان برای مدتی که خداوند آید. از منظر اسالم، دنیا از اصالت ذاتی و جاودانگی برخوردار نیست تنها درحکم مسافرخانهحساب می

 .(8738طهری،)مای برگیرد و به مقصد اصلی و نهایی خود، که همانا زندگی اخروی است، برسدبرد تا توشهتعیین نموده، درآن به سر می

آموزش و ای برخوردار است، بسیاری از اهداف اساسی و بنیادین در تربیت اسالمی، که در آن مقولة اخالق از اهمیت فوق العاده

 .شوندترین آنها، اشاره میگیرند که در اینجا به شماری از مهمهای اصیل اسالمی سرچشمه می، از ارزشپرورش

یابد که طیّبه در اصطالح اسالمی، نوعی زندگی است که انسان در ارتباط با خدا به آن دست میحیات :دست يابی به حیات طیبه

توان به بُعد های گوناگونی دارد که از آن جمله میدر همه ابعاد وجودی خود، از پلیدی بر کنار خواهد بود. در فرهنگ قرآنی، حیات پاک، جلوه

 ( .8717)باقری، ها و هیجانات، نیّت و اراده و اعمال و رفتار اشاره کردجسمانی و سالمتی، اندیشه و اعتقاد، گرایش

ن با توجه با متن آیات قرآنی، یکی از از اهداف آفرینش الهی، عبادت ذات خداوندی است. در ای:نیل به مقام عبوديت و قرب

یت زمینه، در تربیت اسالمی باید حس تسلیم در برابر اوامر الهی تقویت شود. فرد باید به این باور برسد که فالح و رستگاری واقعی در عبود

ها در رو، یکی از اهداف غایی تعلیم و تربیت اسالمی، قرب الهی است؛ زیرا تنتواند در آزادی مطلق به سر برد. از اینخداوند است و انسان نمی

 ( .8717)باقری، رسدجوار امن الهی است که انسان به ساحل آرامش می
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های اسالمی است. بر این اساس، نظام آموزش و پرورش باید برای ترین ارزشاقامه عدل و قسط از مهم:پرورش روحیه اعتدال

هایی که اعتدال را در خواب، خوراک، تفریح، برخورد با دیگران و همه شؤون رو و عادل باشند. انسانریزی کند که میانههایی برنامهانسان تربیت

 ( .8717)باقری، آورندزندگی رعایت کنند، خود به خود زمینه تحقق عدالت در جامعه را فراهم می

در تفکر دینی، عقل در کنار اعجاز وحی، برای به کمال رسیدن آدمی، از جایگاه رفیعی برخوردار است. :تربیت انسان عاقل و عالم

)باقری، ضاللت است اما آنچه در تربیت اسالمی اهمیت دارد، نوع معینی از تفکر هدایت شده با نور ایمان است؛ چنین تعقلی، بازدارنده از

8717. ) 

شود. انسان در تربیت اسالمی، انسان در پرتو تعقل و اختیار، تحت مشیت الهی، بر سرنوشت خویش حاکم می:مسئولیت پذيری

ر تهذیب نفس خویش بکوشد. منشأ این تکلیف خدامحوری و عبودیت است. از مجبور یا خودمحور نیست، بلکه مکلف و مسئول است که د

ای است که به رو، انسان در پیشگاه آفریدگار خویش مسئول است. و تنها باید در برابر او پاسخگو باشد. برنامه آموزش و تربیت اسالم به گونهاین

کند که نتیجه آن، تبیین تکلیف در ن مسئولیتی را با ویژگی الهی بودن مطرح میتناسب هریک از روابط انسان با خدا، با خود، با خلق و با جها

کیش، هموطن، ملت، دولت و حتی جانداران برابر خدا، پیامبر، امام و نسبت به خود، والدین، فرزندان خانواده، معلم، متعلم، دوست، شهروند، هم

 ( .8717)باقری، دیگر

 گیریبحث و نتیجه

های حاکم بر هر جامعه، اساس و پایة رفتارهای اعضای آن را تشکیل داده و معیار ارزیابی رفتارهای انسانی، از طیف پسندیده ارزش

ها و اخالق فردی و ها و مبانی آنها، به ترویج، گسترش و استحکام هر چه بیشتر ارزشگیرند. بنابراین، شناخت ارزشتا نکوهیده قرار می

شناسانه مطرح در دو انسانتربیتی های خواهد شد. با این پیش فرض، در این نوشتار تالش گردید تا با بررسی برخی گزاره اجتماعی منجر

 .های بنیادین این دو مکتب بازشناسی گردد و ارتباط آنها با اهداف کالن تربیتی این دو مکتب، تبیین شودمکتب لیبرالیسم و اسالم، ارزش

کند که با تکیه بر خود و با توسل به عقل بشری، راه درست زندگی را لیبرالیسم، همواره انسان را تشویق میفردگرایی مورد نظر  

ها تالش و اوالً، انسان ارگانیسمی پیچیده و رازآلود است که علم و عقل بشری پس از قرن: بیابد. این ایدة سه مشکل عمده را به دنبال دارد

تواند بر هان آن به موفقیت چندانی دست نیافته است. در چنین وضعیتی، سؤال اینجاست که انسان چگونه میمداقه، هنوز در کشف زوایای پن

که در مکتب اسالم، فرض بر این است که ابعاد درحالی(. 8332)السکی،  ای ناشناخته استاو هنوز مجموعهمتکی باشد که برای  "خودی"

رو، در هر فعالیت انسانی، به ویژه تعلیم و تربیت که محور آن انسان است، ان پذیر نیست. از اینوجودی انسان بدون راهنمایی خالق انسان امک

 .(8738)مطهری،  ای نگریست که به وسیله انوار وحی الهی روشن شده استباید انسان را از زاویه

کند ابزارهای دسترسی به حقیقت معرفی میترین ثانیا،ً لیبرالیسم با طرح موضوع فردگرایی، عقل بشری را یکی از مطمئن

« عقل ورزی»توجه است. اما بنابر آنچه از جایگاه عقل در تفکر اسالمی بیان شد، های عقل انسانی بیکه نسبت به آفات، و کاستیدرحالی

ای آن نیز واقع بینانه نگریسته هپنداشته نشود و به محدودیت« جایگاهی بدون لغزش»باشد به شرطی که عقل همواره مورد تأکید اسالم می

کردن نقاط ترین خدمات دین، بیانشود. بنابراین، در فرهنگ اسالمی، به ویژه در تربیت دینی، باید بر این اصل مهم تأکید شود که یکی از مهم

 .(8718)الریجانی،ضعف عقل بشری و ارائه طریق برای رفع آنها است
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های اخالقی نیز جنبه فردی و نسبی پیدا خواهند کرد. در نیادین در نظر گرفته شود، ارزشثالثاً، چنانچه فردگرایی ارزش و هدف ب

اند، و گذشت زمان و تحوالت فکری، اجتماعى و سیاسی، سبب تغییر و هایی ثابت و جاودانههاى اخالقى، ارزشکه در مکتب اسالم، ارزشحالی

پیمان، یا نیکى را با نیکى پاسخ گفتن، امرى جاودانه است و همواره در طول تاریخ، این قانون شود. مثالً زیبایى وفا به عهد و دگرگونى آنها نمى

اخالقى دگرگون نخواهد شد. بنابراین، از دیدگاه اسالم در زندگى اجتماعى بشر یک رشته اصول اخالقی وجود دارد که با طبیعت و سرشت 

هایی در نسل جوان ی تربیت اخالقی، آن است که مروج چنین ارزشمعنوی و روحانی انسان درهم آمیخته است و رسالت اصل

 .(8718)الریجانی،باشد

ها در برخورداری از حق آزادی است که البته ارزشی متعالی و پسندیده است. در سنت لیبرالیسم، برابری به معنای برابر بودن انسان

دنبال داشته باشد. اما باید توجه داشت که محوریت تام و تمام انسان)فردگرایی تواند عدالت سیاسی و اجتماعی را نیز به در صورت تحقق، می

 .(8717)یوسفیان و شریفی، افراطی(، به حاکمیت امیال و تمنیات انسانی بر فکر و عمل او منجر خواهد شد

نیز تعریف شده « تقوا»نترلی به نام ها به واسطه اصل کرامت، با هم برابرند، اما نوعی مکانیسم خودکاما در اسالم، گرچه همه انسان

ها بر یکدیگر، ضامن کنترل امیال و تمنیات و در نتیجه، تحقق عدالت واقعی در جامعه است. اگر در عنوان تنها عامل برتری انسانکه به

تر است و خود انسان، خلق وسیعتر و شود، در اسالم این دایره روشنلیبرالیسم، تعرض به دیگران، تنها خط قرمز عدالت و برابری محسوب می

زیرا  تر از تربیت لیبرالی است؛تر و تخصصیوظیفه تربیت اسالمی، بسیار پیچیده شود. اینجاست کهاهلل و خداوندگار را نیز شامل می

رو، باید دهد. از این باید ضمن برشمردن ابعاد مختلف این حقوق سه گانه، مسئولیت متعلمان دربارة این سه حق را به درستی به آنها آموزش

ای عمل کند که اذعان داشت که عدالت در اسالم از جامعیت و رشددهندگی بیشتری برخوردار است، نظام تربیت اخالقی در اسالم باید به گونه

 .این مفهموم از عدالت را ترویج نماید

مورد این ارزش نیز، تفاوت ظریفی وجود دارد که ارزش در دو مکتب مذکور، مفهوم یکسانی دارد. اما در  به طور کلی می توان گفت

توان به تساهل منفی)سلبی( و تساهل مثبت)ایجابی( تقسیم نمود. تساهل منفی دانستن آن خالی از فایده نیست. تساهل را از یک جهت می

تساهل مثبت، حمایت و پشتیبانی از مفهوم  .عبارت است از: عدم دخالت در افکار، عقاید، شیوه زندگی، عالیق فرهنگی و آیین عبادت مردم

)راند، های برابر در جامعه استها، از فرصتهای مردم برای دستیابی به اهداف زندگی و برخوردار شدن آنان، به ویژه اقلیتحقوق و آزادی

، تساهل مثبت معنای تکامل ای فراتر از تساهل منفی)سلبی( است. در حقیقتنکته قابل تأمل اینکه تساهل مثبت یا ایجابی، مرحله(. 8335

کوشد و پذیرد، بلکه آن را امر طبیعی دانسته، برای رشد آنها میها را مییافتة تساهل است. در تساهل مثبت، عامل تساهل، نه تنها اصل تفاوت

 .شماردها شود، نادرست میهر نوع اندیشه، عمل و روشی را که سبب مهار و کاستن این تفاوت

لة صفتی اخالقی به معنای آسان گرفتن، مدارا کردن، جوانمردی، بلندنظری و آزادگی به کار رود، مورد تأیید اگر تساهل به منز

انجامد. بر های مختلف، به نسبیت اخالقی میتفاوتی کامل نسبت به باورها و رفتارهای اخالقی افراد و گروهاسالم است. اما تساهل به معنی بی

رای هر نوع باور و رفتار اخالقی باشد، و دیگران نه تنها نباید برای او مزاحمتی ایجاد کنند، بلکه باید گوناگونی و تواند دااین اساس، هرکس می

 (.8332)پارخ،  تفاوت را توصیه و تشویق نمایند

مالیم در برخورد با دار و در عین حال، در تبیین دیدگاه اسالم در این زمینه به این نکته باید اشاره کرد که مدارا، به حرکتی جهت

شود. در این تعریف، دو عنصر اساسی وجود دارد؛ نخست، جهت دار بودن حرکت، و دوم، برخورد مالیم آن با های مغایر گفته میدیدگاه
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راهم گردد. های مغایر. حذف هر یک از این عناصر، مانع از آن خواهد بود که تصویر درستی از مدارا، چنان که مورد نظر اسالم است، فدیدگاه

دهد و تواند تصویر دیگری از مدارا به دست دهد که مطابق آن، فرد، با هر سبک و سیاقی همراهی نشان میدار بودن، میحذف عنصر جهت

گونه نگرد و هیچدِ اهل مدارا کسی است که هر آئین و هر شیوه را به دیدة قبول میبر این اساس، فر31.خود، جهت معینی را دنبال نکند

ا معرفی تعاملی با آنها ندارد )قرائت لیبرالیستی از تساهل(. چنین مفهومی از تساهل و مدارا در اسالم مطرح نیست؛ چرا که اسالم، آئینی ویژه ر

ای با مدارا داشتن در تضاد نیست. با توجه البته باید دانست که اعتقاد راسخ به اندیشه .کندها را به اطاعت از آن دعوت مینموده و همه انسان

توان انتظار داشت که مسلمانان بر سر اصول و احکام دین سازش نمایند و از باورهای خویش دست بردارند؛ چرا که چنین به این مطلب، نمی

عنصر دوم، (.37)نصر، اندو روایات به شدت با آن برخورد شده و دینداران از آن نهی شدهکاری معادل با مداهنه و مصانعهاست که در قرآن 

های ها و شیوههای مغایر است. با توجه به این عنصر، فرد اهل مدارا کسی است که بتواند در برخورد با آیینبرخورد مالیم در برخورد با جهت

کند الیمت هم جنبه عاطفی دارد و هم جنبه فکری. در جنبه عاطفی، برخورد مالیم ایجاب میدیگر، برخوردی مالیم با آنها داشته باشد. این م

های مقابل نیز در نظر که ادب و وقار حفظ شود. از سوی دیگر، جنبه فکری این نوع برخورد، ناشی از آن است که نقاط قوت و درستی نظریه

اید مقابل و همزیستی مسالمت آمیز با اهل کتاب و احترام به جان و مال آنها در دستور به سعه صدر و تحمل عق.گرفته شده و پذیرفته شود

 (.8738)مطهری،باشدای از کارب است این عنصر در مدارا میقرآن، تنها نمونه

دارد که  های اساسی سنت لیبرال است، بر این نکتة تربیتی تأکید، که به مثابه یکی از آموزه«گراییکثرت»توان گفت: در پایان می

های مورد عالقه خویش را در توانند اهداف و روشها اجازه ظهور دارند و افراد میهر طرح زندگی، به طور برابر خوب است و همه عقاید و ارزش

های مها و نظازندگی انتخاب و براساس تمایالت و منافع شخصی خویش عمل نماید. بنابراین، کثرت گرایی بر ایدة عدم جانبداری از ارزش

اخالقی خودداری کند و از هر گونه اقتدار  -ها و تعالیم دینیاخالقی خاص استوار است. بنابراین، نظام آموزش و پرورش باید از آموزش ارزش

وجه قرار ها مورد تها، باال بردن توان ایضاح ارزشمذهبی و یا ارزشی اجتناب کند. در اینجا تأکید بر این است که به جای آموزش مستقیم ارزش

)همایون، گیرد. به همین دلیل، اهداف کالن تربیت لیبرالی، عمدتاً متوجه حقوق فردی است و تربیت اخالقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است

8731.) 

راهنمایی رو، نیازمند اما از دیدگاه اسالم، انسان از قدرت شناخت الزم، نه کافی برای رسیدن به سعادت واقعی برخوردار است. از این

هایی است که از سوی الهی است و تحت تدبیر و سیطرة قدرت ماورایی)خدا( قرار دارد و برای رسیدن به سعادت خویش، دارای تکالیف و الزام

شمول،  های جامع، جهانای از ارزشخداوند متعال و به وسیله پیامبران، در اختیار او نهاده شده است. از این رو، در فرهنگ اسالمی، مجموعه

تواند مبنای محکمی برای تربیت اخالقی از منظر اسالم همیشگی و البته منطبق با قرائت واقعی از ابعاد وجودی انسان، قابل احصاء است که می
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