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  ینیدهاي  ت ارزشیج به تربیار يرویکردها
  یرد اسالمیکبا رو هاآنۀ سیو مقا

  ***یبین خطیحس/  **يابوالفضل ساجد/  *محمدجواد زارعان
  چكيده

ج يرا يجهان يردهايكرو ةنقادان ياوكصدد واي درليتحل – يفي، با روش توصپژوهشن يا
 يرد جـامع يكم رويسو تر يت اسالميو مقاصد ترب يبا مبانة آنها سيها، مقا ت ارزشيدر ترب

ـ را يردهايكاست. رو »ينيد يها ت ارزشيترب ياسالم يالگو«نهادن  بنا يبرا ـ يج دي و  ين
ـ  اند؛ ردهكه كيت منش مطلوب تيسته و تربيرت شايبر آموزش سمدار،  يلتفض يفلسف  يول

ـ    ارزش ينييو خـودتب  ييوفاكبر خودشي، نيرديج غيرا يردهايكرو ورزنـد.   يهـا اصـرار م
ـ كردها، تفاوت يكن رويم بر اكوالر حاكت سيذهن ياوكاه و واخاستگ ةمطالع  نگـرش  يل
  سازد. يروشن م ين را به خوبيد رد اسالم بهيكبا روآنها 

ـ و امي، نيو د يعقل يها ارزشزمان؛  يت هماسالم به ترب يقيرد تلفيكرو ـ ان، بلك ه وقـوع  ك
ـ بـه ترب  يرد اسالميكرو يديلك، تفاوت يو عقالن ينيت ديترب يهماهنگ هـا بـا    ت ارزشي

ـ امل عقل و دكه به تعامل كج است يرا ينيد يردهايكرو ـ ي ـ  ةن در هندس اسـالم   يمعرفت
ـ يرد اسالميكدر رو ينيد يها گردد. ارزش يبرم ، اعـم از  يانسـان  يهـا  ارزش ة، جامع هم
ج، وقف يرا يگرا لتيو فض ينيد يالگوها يه همت اصلك يحال؛ دراست يو اجتماع يفرد
بـه  آنهـا   ها در ت ارزشيو بوده، قلمرو تربيكرت نيو آموزش س يقاخال يها ت ارزشيترب

  شود. يمحدود م يو شخص يفرد يها حوزه
ـ يكن، رويبه د يرد عقالنيكبه عقل، رو ينيرد ديكروها:  كليدواژه بـرال بـه   يوالر و لكرد س

 يپـرور  رد منشيكها، رو ارزش ينييا خودتبي ييوفاكش رد خودارزشيكها، رو ت ارزشيترب
    .يآموز رتيا سي
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  مقدمه
 يبـه الگـو   یابیران، دسـت یـ مسـلمان ا  ۀجهان اسالم و جامع یتیترب ۀن دغدغیتر امروزه، مهم

 یاسـالم  يمهـم از الگـو   ین الگـو، بخشـ  یـ اسـت. ا یآن به دن ۀو عرض ینیت دیترب یاسالم
یـن  به ا یابیبود. دست خواهد یبر جوامع انسان ینید يها ت ارزشیمکحا يربنایشرفت و زیپ

جـامع، در   يردیکـ خـاذ رو یـج و ات را يالن به الگوهاک یاول مستلزم نگاه ۀدر مرحل الگو،
 يدیـ لکواژگـان   یشناسـ  ها، متفرع بر مفهوم ت ارزشیترب یردشناسیکسه با آنهاست. رویمقا

آن مانند ارزش و تربیت ارزشی است و در واقع، از مبادي تصوري شناخت رویکردها بـه شـمار   
یسۀ رویکردهاي رایج بدون شناخت مفهـومی و مصـداقی واژگـان    بندي و مقا رود. دسته می

موجب خلط و مخفی ماندن زوایاي پنهان آنها و در نتیجه، افتـادن در دام مغالطـات    مرتبط،
  شود. ترین مقدمات هر بحث منطقی شمرده می شناسی از مهم رو، مفهوم خواهد شد؛ ازاین

 ۀاز رابطـ اسـت و   یفلسـف  یـۀ ت ثاناز معقـوال ي و اعتبـار  یدر اصطالح، مفهوم »ارزش«
ار، عناصـر  یـ ت و اختیـ مطلوب 1.شود یبا هدف مطلوبش انتزاع م ياریان فعل اختیت میمطلوب
 یقیمصـاد  ۀمفهوم ارزش شـامل همـ  ین اساس، بر ااست. ف ارزش یموجود در تعر یاساس

. شـوند  یسب مکاو  ياریبا فعل اختاست و  یمطلوب و مقصود آدم ینوع ه بهخواهد شد ک
هـا   ت ارزشین لحاظ، تربیبددارد. ق آن را به دنبال یمصاد یارزش، گستردگ یشمول مفهوم

، یتیری، مـد ی، اجتمـاع ي، اقتصـاد یاسـ ی، سی، عقالنـ یعلمـ  يهـا  ارزش ۀشامل آموزش هم
  بود. خواهد یو اخالق ي، اعتقادینی، دیستیز

اسـت.   یخاصـ   هـاي  برداشـت  يآن، دارا یرغم شمول مفهـوم به ها،  ت ارزشیتربة واژ
 يهـا  در دهـه  نـد، یها ارزش آموزش و یاخالق تیترب زیتما به قائل در غرب، يا هرچند عده

و یی ارزش فقـط اخـالق،   گـو و  افتـه یل تنز 3یت اخالقیبه ترب 2ها رزشت ایترب ةواژ ر،یاخ
ن فراتـر  یپا از ا یارشناسان غربکاز  یبرخ 4ت.اس یت اخالقی، منحصر در تربیت ارزشیترب

ت یـ ترب یخیر تـار یسـ  5اند. دانسته یت مذهبیترب يمعنا را به یو ارزش یت اخالقیتربنهاده، 
و ی، ت اخالقیدر ترب یت ارزشیز تربک، تمریت ارزشیبه ترب ینیت دیها، در تبدل ترب ارزش
و  ینـ یت دیـ شود. امـروزه ترب  یوالر خالصه مکبه اخالق س یت اخالقیل تربیت، تنزدر نها
  والر داده است.کبه اخالق سی و در واقع، اخالق تیخود را به ترب يجا یارزش

ه از آن به است ک، موجب شده ینیاخالق دت یترب فرایندبر  6یسنت يها ت روشیمکحا
 شـامل  را و ارزشی تربیت اخالقی طور کلی، اندیشمندان غربی، یا به 7تربیت سنتی نیز تعبیر شود.



   ۱۱ با رويكرد اسالمي هاهاي ديني و مقايسة آن ي رايج به تربيت ارزشرويكردها

تربیـت   ۀزیرمجموعـ مشـمول و  را  آنعکس، یـا بـر   دانسـته، داراي ماهیت دینی  مذهبی وتربیت 
اند. نکتۀ کلیدي در ایـن نـزاع آن    به شمار آورده تربیت دینی اساساً آن را مقابل و یا 8انگاشته دینی

  .هاي رایج در غرب و عمدتاً مسیحیت است است که منظور از دین در ذهن منازعین، دین
در اوج ظهـور   یعنـ ی ،ستمیب از آغاز قرن ،یو اخالق ینیت دیترب 9يانگار دوگانه  ۀشیاند

 هردکـ را بـه خـود جلـب      شـمندان یتوجه اند، یراسکدمو برالیت لیمکوالر و حاکاتب سکم
گـزین تربیـت دینـی     جـاي را تربیـت اخالقـی   ، گذشـته  ن در سـدة بسیاري از مربیااست و 

و  سـازي  فـردي ۀ که مبلّغ اندیشـ  مهاي فلسفی قرن هفده در اندیشه ، انگاري این دوگانه .اند دانسته
ن ینخسـت  10»والرکسـ  اخالق« ۀاندیش ریشه دارد. ،است در باب قلمرو دین بوده نگرش حداقلی
 11.ت و دنبال شدیحما هلبرگکلورس  م وکیل دوریام همچون یانیبار توسط مرب

هـا بـه    دولـت  ۀدال بـر عالقـ   يشـواهد  ۀبـا مالحظـ  ، یت اخالقـ یـ ان تربیـ از مرب یبرخ
ن و یـ ونـد د یبـر ضـرورت پ   ،یت اخالقـ یاز تربآنها  ییجدا يامدهایو پ یمذهب يها ارزش

ت یـ وشـند ترب ک یه مـ ک یشمندانیدسته از اند  آن ن افراد،یاز نگاه ا .اند دهکر ياخالق پافشار
ود کـ ر ین حوزه را به نوعیا ناخواسته ایخواسته  جدا بدانند،  نیل از دکرا به هر ش یاخالق
از  یت اخالقـ یـ ترب يجـز جداسـاز   يزیبه چ ن،یاخالق از د یدگیبر .اند واداشته  یلیو تعط
 ییگوهـا و بـه گفـت   ،یت اخالقیقلمرو ترب انجامد و از آن پس، یاخالق نم یعمل  يها جنبه
ه خـود را  کـ  يو نظر یذهن يها دگاهین دیب یا مشاجراتی اخالق، يا هیفرض يمعماها  ةدربار
 12.محدود خواهد شد دانند، ین اصول اخالق مییتب یمدع

  ها ت ارزشيج به تربيرا يردهايكور -بخش اول 

  ها ت ارزشيبه ترب ينيد يردهايكرو) الف
 یـی گرا بـر واقـع   یگـرا و مبتنـ   لتیفضـ  یفلسـف  يردهـا یکاز رو یو برخ ینید يردهایکرو

اند  یاخالق يها ارزشبه ویژه ها،  ت ارزشید، معتقد به لزوم تربیجد ییگرا و واقع ییارسطو
در  یمـذهب  يهـا  شیوجود گرا 13اند. دهکررا اتخاذ  »يزآمو رتیا سی يپرور منش«رد یکروو 

ات یـ بر نظر ید مبتنیجد يها روش و در تضاد با ینیتلق يها روش يریارگک رد، بهیکن رویا
 خوانـدن و گـوش  لـزوم   مقدس و متون حفظ بر دکیتأ ،ین آموزشینو يها يو فناور یعلم

یکـرد  به رویکرد، ن رویگاه از ا هاند ک موجب شده از آن متون، ینید يل نهادهایبه تأودادن 
  14.ر شودیز تعبین یتسن
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 بـدون  کـه  يا گونـه  به ها، ارزش ساختن درونی براي یمترب به کمک یعنی، منش پرورش
ـ ا 15هـا باشـد.   ت ارزشیـ بـه رعا  راغـب  و قادر نیز گرانید حضور هـاي   ارزش رد،یکـ ن روی
، يپرور هدف از منش 16ند.ک یم میرا ترس یاخالق زندگی داده، راه پرورش را معینی یاخالق

 مانندی، تربیت میعمدتاً مستق هاي روش با استفاده از ها، ارزش کردن انتقال هنجارها و درونی
  17الگودهی است. آموزش و
ـ یـ ت رایدر اصطالح و ذهن ینید تیتربو  يپرور منش  نیالقـا و تلقـ  «تـراز   هـم  ،یج غرب

 »یاخالقـ  و ینـ ید تیـ ترب« گـر  یداعتو  ،ارزش يو القا لیتحممفهوم و متقابالً  18»ها ارزش
 قیجز از طر به ی،نید تیه تربکاست  نیفرض بر ا م بر غرب،کحا يرکف يدر فضا 19.است

 دیـ اسـت، با  نابخردانـه ناعادالنـه و   ن،یو تلقـ  لقااه ازآنجاکنیست و  سوریورانه مکورک يلقاا
ـ   را متوقف سـاخت.  ینید تیترب  ۀفلسـف  معـارف الةریدادر » Indoctrination« ۀمؤلفـان مقال
  20.اند دانسته تیحیمس يها آموزش و یدر قرون وسط م رامفهو نیا ۀشیر، تیو ترب میتعل

در قرون وسـطی بسـیار   و  گرایی یونانی در انزوا قرار گرفت عقل ،مسیحیت تیمکبا حا
ن یدر تـد  21ردنـد. ک آویختگی عقـل معرفـی مـی    صلیب ه ایمان را بهکاي  گونه به شد؛رنگ  مک
 22.اسـت ان تربیت دینـی  کتلقین و تحمیل از ارندارد و هیچ جایگاهی  يورزخرد ،ییسایلک
 تـا  اسـت  رضاي عقول آدمیان نیامدهامسیحیت براي که  گرایان این دوره عقیده داشتند ایمان  

یمـان،  ه جـز بـا ا  کـ  خردسـتیزند ی، نیدهاي  ترین آموزه مهم. شود در پرتو عقل و منطق فهم
  ستند.یننی فتریپذي وانهادن عقل، معنا به

شـدت مخالفـت    بـه  ،دخالت در مشیت خداوند ۀبه بهانبا علوم تجربی نیز  در این دوره، 
م باستان، فـرد بـراي جامعـه یـا دولـت تربیـت       وبرخالف یونان و ر، ها در این سده  .شد می

لیسـا بـه   ک يحتـی آبـا   رستگاري در جهان دیگـر بـود.    ،زیرا نهایت اهداف تربیت ؛شد نمی
ه آگوسـتین وجـود دولـت را تـوهین بـه خـدا       کـ تا جایی  ؛بدگمان بودند دولت و سیاست

بـه تربیـت بـدنی،    و  هبهبود جامعه از لحاظ اخالقی و دینی بـود  ،هدف تربیت  23دانست. می
هـاي محـض در قـرن وسـطی      گرایی ی از ایمانیاه اینها نمونه شد.  نمیتوجه ري و هنري کف

  24.قرار داردن کترین حد مم در پایین، زاداندیشینقادي و آ کل از تربیت، در این ش . هستند
، خودشـکوفایی  ییو قـرون وسـطا   ییسایلک ینیرد دیکنش به روکدر وارویکرد لیبرال، 

هـا را   و آمـوزش ارزش  يآمـوز  رتیپـروري، سـ   منشها را تنها راه حفظ عقالنیت، و  ارزش
که خـود را متعهـد بـه     سایلکاند. ارباب  ر انتقادي دانستهگر عقالنیت، خالقیت و تفکسرکوب
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ایـن چـالش، راه سـکوت و تأییـد ضـمنی      برابـر  دانسـتند، در   ها می آموزش و انتقال ارزش
  ش گرفتند.یپ منتقدان را در

ه کـ ن تفـاوت  یبا اها، عمالً رویکردي سکوالر است؛  ج به تربیت ارزشیرویکرد دینی را
ا را به عقل و عقـال  یدن ةادارو گیرد  میداران را  نین و دیجانب دیا، ن از دنیردن دکدر جدا 

 یمنطقـ بـا قواعـد    نیدپذیرش وجوهی از  يمعنا به، ردیکن رویمان و تعبد در ایسپارد. ا یم
ان یـ از عقـل بـه م   یسـخن  ،جیرا ینیرد دیکاگر در رو ارزیابی و سنجش نیستند. اثبات،قابل 

منقـاد در برابـر   ع و یـ عقل مطنیست؛ بلکه منظور  یو برهان فلسفی، منطقی د، منظور عقلیآ
د به یمق نداشته،ت آزادانه را کقدرت حر ،عقالنیت دینیاست.  ینیعقل دي، ریا به تعبین ید
یـن  در ا يگونـه نقـد  روشن اسـت کـه هر  است.  ير انتقادکتف ةنندکدیه تحدکاست  یمانیا

  .یمنطق يها كبر مال یو مبتننقد واقعی نه خواهد بود، گرایانه  جزمدانه و فضا، نقد متعب

  ها والر به تربيت ارزشكس يرويكردها) ب
ق یمصـاد در خصوص آن  ین فلسفییارزش، تب یمصداق یو گستردگ یرغم شمول مفهوم به
 یـک بـه  آنهـا،   در قبـال آمـوزش   يآموز ان ارزشیمتصد یتیرد تربیکو روی، نیردیو غ ینید

، لـزوم  هـا  ارزش 26و ثبـات  25تیـ مدار، بـر واقع  لتیفضفیلسوفان و داران  دینست. یمنوال ن
در مقابـل،   27د داشـتند. کیـ تأ يرت رفتـار یت مـنش و سـ  یو ترب یاخالق يها آموزش ارزش

 يا قهیو سـل  30ینسـب  29،یرا ذهن یو اخالق ینید يها ارزش 28 ،برالیلوالر و کس يردهایکرو
ن گروه، یا نند.ک یقلمداد م یعقالن يها مخالف ارزشرا  ینید يها آموزش ارزشدانند و  می
م بـر  کحا ینید يها تیمحدودبند شان از یا يآزاد ،انکودکحفظ حقوق را ومت کح ۀفیوظ
ل بـه  ئقادانند و  میانسان خودگردان مستقل و رشد  ۀنیآوردن زم دیو پدی، مذهب يها طیمح

  31ند.ی آنهاین شخصییها و تب ارزش ییوفاکخودش
 يهـا  ارزش تیـ زم و تربیوالرکبـه ظهـور سـ    ت،یعقالن و عتیشر و، مانیا و عقل نزاع

هـا   هیـ سـتم و عصـر نظر  یبـه قـرن ب  ی سـکوالر،  تـ یترب يردهـا یکرواج روانجامید.  والرکس
دنبـال   بیسـتم، بـه   قـرن  اواسـط  تـا  نـوزدهم  قـرن  گردد. در دورة مدرنیسم، به ویژه از اواخر برمی

فلسـفۀ تحلیلـی،    گـرا، همچـون   گـرا و انسـان   پیدایش امواج فلسفی و فرهنگی سـکوالر، نسـبیت  
، وجـودگرایی  گرایـی،  گرایی، پیشـرفت  گرایی، عمل ابزارگرایی، تجربه گرایی،پیامد ی،سپدیدارشنا
سـم،  ینیسـم و فم یدیسـم، فرو ینی، دارویـی گرا ، شخصییرگراتکث ،ییگرا ، تحصلییرفتارگرا

  32آن را گرفت. يجا يدیمتنوع جد يردهایکروو  ه رفتهیبه حاش يپرور هنِ منشکرد یکرو
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ه کـ  بـود  يآموز د ارزشیجد يها ردیکاز رو یکی، یرشد اخالق یذهن يها جنبه بر دکیتأ
رد یکـ بـه رو ی، لـ کطـور   و بـه ی کلبرگ، رد تحول شناختیکرو 33،یانتکنو ،يا اژهیپ يبه الگو
 يها هیر نظرید، تحت تأثیجد يردهایکرو ۀز مانند همیرد نیکن رویمعروف است. ا یشناخت
 يا ان تـازه یـ نـود جر  ۀاز ده چندید آمد. هرگرا پد تیوالر و نسبکس یشناخت و روان یفلسف

، اسـت  به راه افتـاده  یثابت اخالق يها سته و ارزشیرت شایت منش و آموزش سینفع ترب به
ت بـا  یـ مک، هنـوز حا یتیکـرد کهـن و سـن   رو يش رویپ يها چالشن ل حل نشدیبه دل یول
  34والر است.کمدرن و س يردهایکرو

و در نقـالب علمـی،   کوالر، عصـر نـوزایش و ا  د سـ یـ جد يردهـا یکرو یخاستگاه اصل
مـات و  در برابر آن قیـام کـرد، توه  واکنش به نهاد دینی غرب بوده است. دینی که رنسانس 

و دانشـمندان مخـالف آن را   خوانـد   مـی  دینآن را خرافاتی بود که کلیساي قرون وسطایی 
فکـران   شـدن روشـن   بـه جـدا  و  زندگی نبـود شایستۀ کرد. چنین دینی  شکنجه و اعدام می

شدن معنویت، اخالق و عقل غیرابـزاري از   جدااشکال، نیست. اشکالی وارد ز آن اروپایی ا
  35علم و نظام سیاسی و اجتماعی است.

و  37غیردینــی 36،متجــددهــایی  خــروش عقــل در برابــر کلیســا، ظهــور دانشــگاه ۀنتیجــ
 سـتم یقـرن ب  ۀمین از 39ها، ارزش ینییرد خودتبیکش و رواج رویدایدر غرب و پ 38آزاداندیش

الت مراکـز  کا، مشـ یکـ در آمربه ویـژه  نود، گروهی در همان دیار،  ۀالبته از حدود ده 40.بود
باید دانشـگاه سـنتی، دینـی و    که معتقدند دانستند. آنان ن ینو يعلمی را ناشی از رویکردها

و آمـوزش مـنش    یرد مذهبیکدار رو طرف 41گرایان و بنیادگرایان، تسن. ردکتبی تأسیس کم
  42اند. یینوالر و خودتبکو آموزش اخالق س ینیردیرد غیکدار رو و تجددطلبان، طرفیک، ن

 ز بـه یـ نآنهـا   جـامع  ینـوع  ه بـه ـ کها   ت ارزشیبه تربي سکوالر، ردهایکن رویتر از مهم
تـوان در   خـوبی مـی   را بـه برال یل یآموزش يها ارزش 43برال است.یرد لیکروـ   رود یشمار م
 آزادياز اسـت  عبـارت  اي لیبرالیسـم،   یه. سه ارزش پاکردجو و لیبرالیسم جست يها ارزش

لیبـرال در تسـاوي    یسیاست آموزشـ  46.ت و حرمتیثیح تساوي و 45ایپا عقالنیت 44،يفرد
طبقـات اجتمـاعی، بـر اسـاس      و مقابله با تبعیض نژادي، جنسیتی، ملیتی، دینی و ها فرصت
 ۀقادانـ رنیرفتن غیم و پـذ کـ ، تحتیـ بر اسـاس ارزش عقالن  47شود. ریزي می پایهسوم ارزش 

ــ  هـایی همچــون   ارزشردود اســت. مـ ی، انیــو وح یشخصـ  يهــا قـدرت  یاعتقـادات جزم
، اخالق مستدل، احترام به عقایـد و  یآموزشخودگردانی شخصی، نقدپذیري، استقالل نظام 
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 یهمگـ  زیـ ن یبها و طرد هر تعریـف شخصـی از خـو    شارز يالقا ق مختلف، پرهیز ازیعال
، کراتیکهاي دم دات اخیر تعلیم و تربیت لیبرال بر ارزشیکأتاند.  ارزش اول و دوم مبتنی بر

حامیـان تعلـیم و تربیـت     ان نیز بر همین پایه استوار است.کودکحقوق شهروندان و حقوق 
ه بـه  تاآنجاکـ ؛ انـد  قابل حمایت و توجیـه دانسـته   یتربیت ردیکروتنها  رد راکلیبرال، این روی

  48علیم و تربیت لیبرال است.در واقع همانا ت تعلیم و تربیت، ایشان ةعقید
م در کحـا  يهـا  ارزش، دنبـال آن  و بـه  سـم یبرالینهفته در ل يها و ارزش یبر مبان يمرور

بـه   قیاتهـام تشـو   بـه  سم،یبرالیل دیاز د نیه دکته است کن نیا يایگو ،برالیل تیترب و میتعل
 ثابـت و  يهـا  ارزشي القـا  ت،یـ وب عقالنکسـر  49،و قـدرت  ومـت کاز صـاحبان ح  يرویپ
ـ با هـا،  دهیـ هـا و ا  ارزش گریدبرابر و عدم تسامح در ي، مغز يشوو شستغییرناپذیر، ت د از ی

 یتـ یدر نظام تربی، نید تیترب رو، ینااز. زدیپرهب ت جامعهیریمد و یامور اجتماعدر  دخالت
آمـوزش  اسـت و   يفـرد  ةحدودمدر  نید يآزادسم، یبرالیاز نگاه ل 50ندارد. یگاهیجا برالیل

ی و خـودگردان  ینشـدن، رشـد عقلـ    يمغـز  يشـو و حـق شسـت   ،يآزادا ، بآن در مدارس
ز یـ پره ینـ یدر امـور د آموزشی از دخالت نظام  برال،یل یتیرد تربیکبود. رو خواهدناسازگار 

 ارزش رد خـود یکـ رو«رواج  51ده،یمطلق عق يچون آزاد ییها بر ارزش يپافشار ۀجینتدارد. 
یـک  و در ی، نـ ید يهـا  بـه ارزش  نسـبت و تساهل  یطرف یبی، ت اخالقیدر ترب 52»ییوفاکش

  بوده است. 53ونیزاسیوالرکتحقق سکلمه، 
تعهد به ، تعلیم و تربیت، برالیل یرد آموزشیکبر اساس رو: توان گفت یطور خالصه م به

هـا را   آن، باید ي آموزش و رشد عقالنیت در کودکانبرا .متر و نه بیشترکعقالنیت است، نه 
اي را انتقـاد و تحـول عقالنـی بداننـد و      ه هر عقیدهک اي گونه  به؛ بار آورد  منتقد و آزاداندیش

هـا بـه     ارزش يانتقـال و القـا  ، ردیکـ ن رویـ ا هیچ امري را حقیقت آخر نپندارند. بر اسـاس 
داران  برخـی طـرف  ، برال پذیرفته نیست. بر همین اساسان در مبانی تعلیم و تربیت لیکودک

صـدد رشـد اسـتدالل اخالقـی و قـدرت      نها بایـد در تربیت اخالقی تکه لیبرالیسم معتقدند 
  54د.نپردازل اخالقی یفضا عنوان هاي معینی به معرفی ارزش بهانتخاب باشد و هرگز 

 انکـار   اسـاس  از یـا   ج، دیـن یرا ینید يها با ارزش برالیل يها ارزش يل ناسازگاریبه دل
 شـود  مـی   تأویـل  و تفسیر  اي گونه  به یا د ویآ یمارکسیسم به وجود م و  ماتریالیسمشود و  می
 و  اجتمـاع  ۀصـحن  از  دیـن   نهـادن  کنـار  و  سکوالریسـم  باشد. سازگار  لیبرالیستی تفکر با  که
 يمعنـا  ن، بهیه راندن دیه به حاشکروشن است  55.از راه دوم است يا شیوه ت جامعه،یریمد
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ــدان ارزش و اخــالق و ن ــفق ــدی ــود اموختن آن نخواه ــبل؛ ب ــهک ــا ه ب ــتغ يمعن ــدل  ریی و تب
آمـوزش و عـادت    فرایند »یت اخالقیترب« ،یراسکدمو برالیج لیرادر نگرش هاست.  ارزش

در برابـر آنهـا   بیایـد  نـار  ک ین اجتمـاع یه بـا مقـررات و قـوان   کـ  است يا گونه شهروندان به
  باشد.  داشته 56اقو انطب يسازگار

 ،يعمـل فـرد    يزادآ ۀنیزم كو تدار یجاد نظم عمومیا ،یتین نظام تربیدر ا ییهدف نها
 58اسـت.  57رشـهروند سـازگا   تیاز راه ترب، یگرانبا د يریش و درگکشمک بدون بروز تمانع،

 يمبنـا  يه داراکـ اسـت   یتـ یترب يها آن دسته از نظام يدیلکت یشهروند سازگار، الگو و غا
  انیـ مرب هـا،  ن نظامیاۀ یصبنا به تو اند. یات اجتماعیت اهداف و مقتضیا اولویجامعه   اصالت

م و یاهتمـام، سـه  با ول،ئمس یتیشخص يه داراکنند کت یهدا يا گونه وشند افراد را بهکد بیبا
ت یـ بـا ترب  بـاً یتقر، یـن نگـرش  در ا یت اخالقـ یـ ترب 59.باشـند  یاجتمـاع  ۀحاضر در صـحن 

  مترادف خواهد بود. 61ي،ساز یا اجتماعی يریپذ جامعه فرایندا همان ی  60یاجتماع
 و  گرایی نسبیت برال دریجوامع ل  شدن اجتماع و غرق ۀصحن ن ازینار رفتن دکامروزه با 

متفرقـه،    از اجنـاس  یمعجـون  بـا  خـود را  یخأل روحکوشند  میکننده، مردم   کسل  شکاکیتی
 ۀفلسـف  از  نـوعی ،  خالصـه  و  گرایـی  علـم  ، گري اخالقی پرستی، زیبایی مسلکی،  همچون دین

جهـان   62.نندکپر  دنیاست، ۀنقط هر از  ناموزن  متعرفان و حک  گونه همه  پذیراي  که  التقاطی
 جیـ را يردهـا یکرو است. یو عقالن ینید يها ت ارزشیجامع به ترب يردیکرو ۀتشن ی،نونک
سـم  ینیفم و 63سمیسکمار مانندید، جد یفلسف يردهایکاز رو یو برخ یکاتولکژه یو ه، بینید

  64روند. یبرال به شمار مید لریکرو ةتندرو، از مخالفان عمد
رد یکـ ز از مخالفان روین ریاخ يها دهه ةشد رد شناختهیکعنوان رو به ،مدرن پسترد یکرو

امـا   65؛اسـت  گذاشـته  يجـا  به یو ارزش یاخالق، ینید تیترببر  یر فراوانیتأثو  برال بودهیل
 ،یت خـارج یهو یکعنوان  مذهب به میتعل آن، معاصر يها و نهضت یستیمدرن پست ۀفلسف
 یمحلـ متنوع د یاعمال و عقا ،رسوم ،عنوان آداب بهسنن  ۀعبه مطاله را شد نهینهادمند و  نظام

 یشناسـ  هـا، روان  سـت ینرمد از پسـت  یبه اعتقاد برخـ  66ت.اس داده رییتغ یشخص یا مذهبی
 توانـد  یمـ  زیـ ن ینید يها تجربهاز  است، یروان يها تجربه نییتب ه قادر بهک گونه همان مدرن

 67.ارائه دهد یتجرب لیتحل
نهـاد  گـر  یدهـد، د  یتنـزل مـ   نسنآموزش را به  ینید تیتربسم یمدرن ه پستک یمهنگا

بـه   هـا  و تنـوع سـنت   رسـوم  اختالف، ینید ۀتجربنخواهد داشت؛ بلکه وجود  ینید مقتدر
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رد یکـ رو شـد.  خواهنـد متعـدد  ، یاخالقـ و  یارزشت یترب يردهایکروخواهد آمد و وجود 
 ۀبه مطالعرا  یو ارزش یت اخالقیقلمرو ترب مدرن، پست يردیکعنوان رو به 68عجام يریادگی

ل تنـز  يفنـاور و  ی، علمـ ي، هنـر یخی، تـار ي، اقتصادیاسی، سیفرهنگ يها افتهیها و  ارزش
  69راند. یع و باز سخن میرد وسیکاز رودهد و  می

  ها ت ارزشيبه ترب يرد اسالميكروـ  بخش دوم
عقـل و  هـاي   یشناخت معرفتبخشی به  ج در تعاملیرا يردهایکرو یبا توجه به چالش اصل

و  ینـ ید يهـا  ت هماهنـگ ارزش یـ ترب يجامع بـرا  ییالگو ۀاز ارائ یجه ناتوانیو در نتین، د
هماهنـگ   يالگو ۀو ارائ ،نیرد جامع اسالم به عقل و دیکن رویین بخش به تبی، در ایعقالن

  م.یپرداز یم یو عقالن ینیت دیترب
گـردد:   دو امر بـر مـی  به  ،یسنت و ینید يردهایکرو به والرکس يردهایکد رویترد ۀشیر
ن و یـ د میدرست مفـاه  نییتب عدم و یاخالق و ینیت دیترب قلمرو ابهامات موجود دریکی 

 فهـم  جـاد یا توان ردها،یکن رویا بودن اثربخشمسائلی همچون  در دیترددیگري و ، اخالق
 ویرنـدگان،  ادگی ازهـا و حقـوق  ین ق،یعال بای آنها آموزش يها روش تناسب ن،ید از یعقالن

رو،  یـن ااز 70یآموزشـ  دیجد يها روش ن وینو يها ي، فناوریات علمینظر باآنها  يسازگار
و  ی، عقالنـ ینـ ید يهـا  ت ارزشیـ ن، اخـالق و ترب یـ رد اسالم به عقل، دیکرودرست ن ییتب

چـالش   ةننـد کگر، هموارید ياز سو  ين نسبت آن با علم و فناورییو تعسو،  یکاز  یاخالق
  بود. خواهد یو عقالن ی، اخالقینید يها ت هماهنگ ارزشیج در تربیرا يردهایکرو

 يردهـا یکاسـت؛ امـا نـه جـامع رو     71جامع يردیکروها،  یت ارزشرد اسالم به تربیکرو
هاي انسانی. دین اسالم، تربیت عقالنی، اخالقی و ارزشی را قابـل جمـع    دیگر، بلکه جامع ارزش

هـاي بنیـادین و نـه نمـادین      داند. خـردورزي از ارزش  ن میهاي آ با تربیت دینی، بلکه یکی از راه
هـاي   معناي ایمان کورکورانه بـه آمـوزه   پروري در این دین، به رو، منش تربیت اسالمی است. ازاین

  ستیز، پرداختن به اخالق فردي و سپردن ادارة زندگی به دست علم و عقل نیست. عقل
مبتنی بر نوع نگرش او به رابطۀ عقـل و دیـن   هاي دینی،  رویکرد جامع اسالم به تربیت ارزش

است. منزلت عقل در هندسۀ معرفتی اسالم بسیار فراتر از نگرش ابـزاري رویکردهـاي رایـج بـه     
ـ ا انیـ م رویکردهـاي سـکوالر   کـه  سـت ین ینسـبت  دیـن،  و عقل نسبتعقل است.   ارقـر بر دو نی

 يهـا  داده بـا  تضـاد  بلکـه  و الفتخـ  در يا انـدازه  به یعقل يدادها برون غرب، يایدن در. اند کرده
  .ستینآنها  انیم جمع انکامروي  به هیچ هک رنددا قرار تیحیمس نید یانیوح اصطالح به
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 قلمرو کیکتف ةدیا گشت، یم معضل نیا يبرا یحل راه دنبال به هک گاه آنی، حیمس انسان
 را نید و یوح قلمرو آن، اساس برو  ردک یطراح را نید و علم یلکطور به وی، وح و عقل

 هـم ؛ داد قـرار » ها دانش ا ویدن« ساحت را علم و عقل قلمرو و »ها آخرت و ارزش« ساحت
 صـادر  یآخرتـ  امکـ اح هکـ  رفتیپذ علم هم و ندکن دخالت علم قلمرو در هک رفتیپذ نید

 و علـم  و، شرع و عقل انیم يتضاد هرگز ،یاسالم ۀشیاند در هک است یحال در نیاننماید 
  72.میشو دو آن قلمرو کیکتف به ناچار تااست  نبوده نید

آنهـا   گر توجیهنثی ندارد تا عنوان قدسی و تعبدي، ستیز یا خ هاي عقل دین اسالم، گزاره
چـون  اصوالً واژگـانی   بر مبناي عقالنیت و حکمت است.باشد. تقدس و تعبد در این دین، 

و رویکرد اسالمی به رد دیگر دااشتراك لفظی با ادیان  د در اسالم، صرفاًتعقل، تقدس و تعب
است. عقـل در اسـالم،   ج آن یمعناي را تفاوت ماهوي با رویکرد دینی بهداراي ن، یعقل و د

هـاي تربیـت    از روشیکـی  ، قهـراً  یو تربیت عقالنـ است یکی از منابع دینی و حجج الهی 
ه از و اسـتفاد  ی، عرفـان ي، معنویت قرآنیه تربک چنان؛ خواهد بود، نه مانع تحقق آن یاسالم
تـاب،  کن یـ مت بـر ا کت حیمکل حای، به دلیات الهیر آیمانند حفظ و تفسي سنتی، ها روش

  خواهد شد. یعقل يها ارزش ییوفاکو ش یت عقالنیموجب ترب
اسـت.  گوي الهی بوده، تعبد به نقل، بر اسـاس تعقـل    سخن 73در اسالم، عقل مانند نقل،

 حق رسول عقل،«السالم:   أفضل علیه، انیر بیام ةفرمود بهاند.  دو روي یک سکّهعقل و نقل 
ۀ نـه داشـت  ، الهـی اسـت   ةدادی، ماننـد برداشـت نقلـی،    فهم عقلدر این دین،  74».است یتعال

 اسـت.  تنها مزاحم با دین اسالم نیست، که جـزء آن و از ارکـان اثبـاتی آن    بشري. برهان عقلی، نه
  75.»است یرونیب عقل ت،عیشر وی، درون عتیشر عقل،«: نیرالمؤمنیام ةباز به فرمود
 اسـالم  یمعرفتـ  ۀهندسـ  درون ،تجریـدي  و تجربـی  ز، اعم ازیعلوم ن عقلی يها فراورده

 اگـر  پـس  .دنگرد می دینن یا رفامع ترسیم دار عهده ،نقل همراه و نارک درشوند و  می واقع
 تعارضـی ، دیـن  و علـم  میـان  هرگز و است نقل و علم میان ،شود تصور تعارضی و چالش

 ۀفرضی و خیال و وهم نه، باشد علم اگر علم، یرد اسالمیکدر روطورکلی،  به 76.بود نخواهد
 و اسـرار  از و زنـد  می ورق را الهی تکوین کتاب که علمینخواهد بود.  غیراسالمی هرگز محض،

 غیراسـالمی  و اسـالمی بـه   کـه  نـدارد  معنا و خواهد بود اسالمی، ناگزیر دارد برمی پرده آن رموز
 حتمـاً  خـدا  ارکـ  تبیـین  واسـت   الهی فعل و خلقت تفسیر، صائب علمچراکه  شود؛ تقسیم

  77.پندارد طبیعت را خدا خلقت و درنیابد را حقیقت این، فهمنده گرچه؛ است اسالمی
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بـه  نیفتـادن  و  یت اخالقیآن با ترب ۀن رابطیی، تعینید يها ت ارزشیگر در تربیچالش د
ن و یـ د و در واقـع ی، و اخالقـ  ینـ یت دیـ ترب  ۀا عدم رابطیرابطه والر است. کدام اخالق س

ام کـ هـا و اح  ارزشر یدر تفسـ  ،یاخالقـ  ۀو فلسف تبکه هر مکاست  ییبسته به مبنا اخالق،
از  ياریه بسک اند ینیعناو ،یکو رفتار ن يرستگار مال،کگرچه سعادت،  78رد.یپذ یم یاخالق

ن و اخـالق،  یـ د یسـنج  سبته در نک یمهم ۀتکاما ن نند،ک یدعوت مآنها  به یاتب اخالقکم
  79م است.ین مفاهیا یان مصداقیب ننده است،ک نییتع

اوج   ۀنقطـ ، یجهـان  نیـ و ا يمـاالت مـاد  کبـه  دسـتیابی  ، صـرفاً  ياتـب مـاد  کاز منظر م
را  يمـاد  يها از ارزش یخود، ارزش يبند تیبر اولو بنااست و هر کدام،  یانسان يها ارزش

ي، مـاد  یمبـان ه بـر  ک يماد یاخالق يها نظامن، یبنابرا 80اند. دهکرمطرح  ییمال نهاکعنوان  به
چ یهـ  ،اند شده بنااصالت جامعه و  اصالت وجدان ،ییسودگرا  اصالت اصالت لذت، همچون

مـاالت  کبـه  دستیابی و قرب به خداوند ، ینید ینیب اما بر اساس جهان؛ دندارن  نیبر د یتوقف
ه کـ ن اسـت  یـ دباشـد.   مـی انسان  یقیو حق یینها مالک ،يخروآو  يویو دن يمعنوو  يماد
  ند.ک یان میب يو معنو يخروادن به سعادت یرس يبرارا الزم  يدهاید و نبایام و باکاح

یـت روح در  محور، ي بودن انسـان رش دوبعدیپذ مال و هدف، منوط بهک ير معنویتفس
ناگزیر  گر،یدر جهان د یزندگ ةندریپذاست.  گریمعاد و جهان د مبدأ و و اصل اعتقاد به، او

 ینـ یت دیترب ۀبودن اخالق و رابط ینیپس د زند. یوند مین پیرا به د یمحور استمرار اخالق
  دارد. یرد او به انسان و جهان بستگیکتب و روکم یک ینیب ، به جهانیو اخالق

 آنحاصـل از   ییمـال نهـا  کو  يارین افعال اختیب ۀرابط از ،یاخالق يها ه ارزشازآنجاک
ه از خواهد بود ک يری، بسته به تفسیاخالق يها ارزش یشناس ، مصداقدنینما یرفتارها رخ م
 اخـالق،  ۀن فلسـف یتـدو  در هـم ، نیـ دین، شود. بنابرا یارائه م ییمال نهاکو  یاهداف اخالق

ت یـ نیت بـه ع یـ لکمـا از   يراهنمـا  ،یاخالق يها ارزش یابی مصداقو  ین اهداف اخالقییتب
ـ ا  بـه  ياریدام رفتار اختکه ینکا نییو تع یاخالق يدهاید و نبایام و باکو هم در اح است ن ی

 81.شود یم یمال منتهک

  جيرا يردهايكرواسالمي با  رويكرد ةسيو مقا يبند جمعخاتمه ـ 
نزدیکـی   یرد اسـالم یکـ و رو يپـرور  رد مـنش یکـ ان رویرسد، م یدر برداشت اول به نظر م

رد یکـ رو ارید بسـ کیـ تأشـود،   ین تصـور مـ  یـ ش ایدایـ چـه موجـب پ  زیادي وجـود دارد. آن 
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ت یـ ترب يبـرا  يردیکشتر به رویه بک يا گونه بهاست؛  یل اخالقیسب فضاکبر ي، آموز رتیس
  83.ینیت دیترب يبرا يردیکماند تا رو یم 82ویکرت نیبه س یابیو دست یاخالق

انون توجـه خـود   کـ را در  یاخالقـ  يها آموزش ارزش یدر حالي، آموز رتیرد سیکرو
اسـت و  ت یـ رت و عقالنی، اسـاس ارزش و مـنش، بصـ   یسـالم رد ایکـ ه در روکـ داده  قرار

 یه بـر مبـان  کـ شـوند   یلت انسـان مـ  یموجب فض یزماندر این رویکرد،  یاخالق يها ارزش
زان شـناخت و  یـ را بـا م  يدار نیـ استوار باشـند. اسـالم، ارزش د   یمعقول و معتقدات منطق

گـوهر   ،وفانه از دیـن فیلسـ برداشـت  اندیش یا  داري معرفت در دینسنجد.  یمعرفت افراد م
  85.استبر تعقل  یمان مبتنیو افهم  ت دارد،یاهمآنچه  84است وایمان از سنخ شناخت 

، در مقصد، محـدوده و مبنـا،   یرد اسالمیکبا رو يپرور رد منشیکرو یاساس يها تفاوت
و  ی، اخالقـ یو برهـان  ی، قرآنـ یو عقالن ینیت دیبه تربآن دو ه کاست  ینوع نگاهبه ویژه 

ار یبسـ ی، نـ یت دیـ رد اسـالم بـه ترب  یکـ ن دارنـد. رو یـ عقـل و د  ۀو در واقع به رابط یعرفان
 ۀبـه همـ   ینـ یرد جـامع د یکبر رو یو مبتن 86ی،اخالق يفرد يها از آموزش ارزشتر  گسترده

 يهـا  حـوزه  ۀرا در همـ  یو عقل یعلم يها امل ارزشک ییوفاکشاست و  یزندگ يها حوزه
، یتربیـت اسـالم   يدیـ لکهـدف   87.کنـد  مـی  یخود معرفـ  یهدف اساسی، و اجتماع يفرد

  88عقلی انسان است. يها ها و ارزش و نمایاندن گنجینه یفطرت اله یی وفاکش
هـدف  رو،  نیـ اشـود؛ از  یاش خالصه م یمال انسانکدر رساندن انسان به یت، ت تربیاهم

شـتر در برابـر   یز بـه طاعـت ب  یـ ن یمال انسانکرشد . استامل کت انسان یترب یت اسالمیترب
ت و یـ عـالم، اقـرار بـه عبود   آفـرینش  هدف از یل، ن دلیبه هم. داوند سبحان وابسته استخ

ت یـ ه اهتمام بـه ترب کابد ی یتحقق م یخدا در صورت یبندگ 89در برابر خداوند است. یبندگ
بنــابر  90رد.یت واحـد انسـان انجـام پـذ    یـ در قالـب موجود ی، و روحـان  ی، عقالنـ یجسـمان 

وفایی عقلی کانسان، شآفرینش ، هدف از مسلمان يماکح دیدگاهو  91میرکقرآن  يها آموزه
و رویکـرد عقالنـی بـه     یعقل يها جز تبلور ارزش يزیچ تربیت اسالمیرو،  نیااز 92؛اوست

تنها به آنچه  ت انسان،یترب يبرا قرآن، عالمه طباطباییة به فرمود 93بود. تربیت دینی نخواهد
 ۀه در همـ کـ ی کـ ادرا ةو بـه نحـو  است یابد، فراخوانده  حسب عقل فطري خود درمی به يو

ثر ؤها از اثر به م ه انسانکاست  كادرا ةبا همین نحو . استکرده ها وجود دارد، اعتماد  انسان
ـ  ةچهر 94.برند می و از ملزوم به الزم پی ب و رسـاند کـه تعصـ    ۀ اسـالم مـی  سراسر حکیمان

  ت عقل و برهان است.فشاري در این دین، تنها بر حاکمیپا
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و و پرورش اخـالق، عمـدتاً   یکرت نیآموزش س یۀبر پاي، آموز رتیرد سیکرو در مقابل،
آورد، نـه   ید مـ یـ را پد »ینـ یا عقل دیبه عقل  ینیرد دیکرو«است و استوار ي، فرد ةدر حوز

 و ياعتقـاد  يهـا  ارزشمحـدود بـه   ی، اسالمت یترب .»نیبه د یرد عقالنیکو رو ین عقلید«
، یاسی، سیابعاد فرهنگ ۀهمرا در  یآدم نش و منشیبنیست و  95يبعد کت ا اخالقی يمعنو

ت یشخصـ له و کشا کل ،لمهک یکدر د و ریگ می بردر یجانیو ه ی، عاطفی، اجتماعياقتصاد
نـه  یانـه،  گرا واقـع  يدیـ ن اسالم بـا د ید 96.دهد یم پوششطور کامل و هماهنگ،  بهانسان را 

نـه   97،یبخشـ  یبصیرت و آگـاه  بر اساسدارد و انسان نظر  يمتعصبانه، به تمام ابعاد وجود
 98.پردازد ها می ، به آموزش ارزشیم مذهبیمفاه ۀورانکورکد و حفظ یتقل

  
انـت و اخـالق   یت و معرفت، رویکردي جـامع و قابـل جمـع بـا د    یرویکرد اسالم به عقالن

و  يرکـ امل فک يها ه نویدبخش ارزشکپذیر  اي عقل فرد با چهره است. رویکردي منحصربه
اسـت. رویکـرد اسـالمی در     یهاي تربیـت عقالنـی و اخالقـ    چالش ةرکنندو همواي، معنو

داراي قابلیـت  و هـاي تربیتـی جوامـع     ل اجـرا در نظـام  ، قاب»رویکرد جامع«عنوان  تربیت، به
بـا  نظر خـردورزان جهـان اسـت.     ةنندک نیتأمچرا که شدن به رویکردي جهانی است؛  تبدیل

ن را یــه انتظارشــان از دکــ یشـمندان یدم بــر جهــان، هســتند انکحـا  ینــونک يفضــاوجـود  
. کیک کننـد ، تفینیت دین و تربیان تلقیماند  دانند و کوشیده می یبخش و معرفت يخردپرور

تربیت ارزش هاي اسالمی

ارزش هاي زیستی، 
اجتماعی اقتصادي

ارزش هاي 
اخالقی، هنري، 

سیاسی
ارزش هاي عقالنی
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ن دسـته از  یـ مفقـوده ا  ۀ، حلقیو عقالن یاخالق يها و ارزشیا، ن و دنیبه د یرد اسالمیکرو
  است.اندیشمندان 

دین و توجـه صـرف بـه     ۀبر پوست یهکت گرایی،ظاهر 99،یشمندان غربین اندیاز هم یکی
و  دانسـته  ینیت دیبه ترب یرد عقالنیکاز روتر  نییپا یجایگاهدر  را، ینید کها و مناس آیین

کـرده  یـد  کأت 100ـندک یاد می ینیرت دیه قرآن از آن به بصـ کن  یدبر بینش و معرفت بنیادي 
عقلـی و معرفتـی    ۀانخویش پشتو کدار براي انجام مناس فرد دین، یرد عقالنیکدر رو است. 
اي و کـ ریا، بنـابراین دارد؛  وامـی  کاو را بـه انجـام آداب و مناسـ    ،اش درونـی  ةانگیزدارد و 

شـخص   ،قدس امـور دینـی  صرف تشود و  متر دیده میک، داري دین نوع ظاهرسازي در این
بـا   یمترب ییدر عین آشنا نگرش، نیاساس ا برسازد.  نیاز نمی بی، دار را از معیار و دلیل دین
  101.شود حفظ می زیاو ن يرکفبه آن، استقالل  التزام درسعی  وخاص  یدین

پدیـدآیی برخـی   بر صرفاً تربیتی را که توان  نمی 102ن،ارکن متفیگر از اید یبرخ ۀبه گفت
، دنـ ک مییه کانداز شناختی ت عقلی و چشم ۀبدون ایجاد پشتوان ،اعتقادات و رفتارهاي عادتی

 يرا به خود، هسـتی، غایـت زنـدگی و مـاورا    فرد د یددینی باید  تربیت نامید. تربیت دینی 
مسـاوي بـا   ، هاي دینـی  هدانستن دین و آموز. رفتارهاي او جهت دهدبه اده، طبیعت تغییر د

انـداز   چشمشوند و موجب تغییر نگرش ها  این آموزهه کنیست، و تنها هنگامی تربیت دینی 
ـ با 103گیرنـد.  مـی  تربیت دینی نـام  ،نندکشناختی در فرد ایجاد   يهـا  د بـا اسـتفاده از روش  ی

 د،یـ تقل ،و دوري از تلقـین  لتعقـ  ،رکـ تف ،پـرورش فهـم   موجـب  ،در تربیت دینی خردپرور
  104شد. ینیت دیدر ترب يآموز و عادت سازي اجتماعی ،سازي شرطی

 یو عقالنـ  ینـ ید يهـا  ت ارزشیـ بـه ترب  یرد عقالنیکرو يبرا یشمندان غربیتالش اند
بـه سـنگ    يریـ رسـد، بسـان ت   ین میز دیست عقل يها ه به آموزهکگاه  آن ن،یدن آموزش دکر
یـان،  ن میـ د. در ایـ نما یرخ مـ یشان نیـز  در مقابل اکوالر، س يردهایکچالش روورد و خ می
مانـد.   ینمـ  یشان باقیا يبرا یمنطق يارهایدن از معیشک عقل و دستکردن  ینیجز د یراه

ـ یـ ر نمـودن د یپـذ  عما، در عقـل دن قفل مکرن چالش و باز یحل ا یراه اساس ن یـ د ۀن و ارائ
آوردن بـه  ي جـز رو  یرو، راهـ  یـن اید آن تنها به دسـت اسـالم اسـت. از   لکه کاست  یعقل
  وجود ندارد. يآموز نیدن دکر یعقالن ي، برایرد اسالمیکرو

 دهکـر ها را باز  ن ارزشین و تلقییان تبیفطرت، قفل تضاد م ةدواژیلکن اسالم با طرح ید
برقـرار نمـوده    یآشـت  یو عرفان یو عقالنی، و برهان ی، قرآنیو نقل يرفت شهودان معیمو 
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ـ   یاسـالم  يهـا  ن ارزشیـی عقل، نقل و قلب، تب یاست. بنابر هماهنگ ، بـدون  یتوسـط مترب
 105خواهـد بـود.  آنها توسط مربـی   نیموافق با تلقو ، یانحراف يها شیها و گرا نشیدخالت ب

نیسـت و   یتي سـن هـا  ه بـر روش کیـ م بـا ت ینتقال مفاهمنحصر در ا یت اسالمیرو، ترب ینااز
م و یو مسـتق ی، حیو تلـو  ینـ ی، تلقیتشافکو ا یانتقال يها از روش یب متناسبکیتر«توان  یم

رد یکـ ن اسـاس، رو یـ ار بـرد. بـر ا  کـ آن بـه   یاسـالم  يدر معنا ینیت دیترب يرا برا »یضمن
ـ یـ نامت و اسـ  »ها ارزش ینیو تلق ینییتب يردهایکاز رو یقیتلف«ی اسالم رد یکـ رو«ه دن آن ب

رویکـرد   106بـود.  آن خواهـد  یجهـان ۀ عرضـ  يسـو  به یز و گامیاز تما ی، نشان»جامع ینید
ت دارد رویکردهاي لیبرال و سکوالر مدرن، جامعی ها، هم نسبت به اسالمی به تربیت ارزش

  .ینیو هم نسبت به رویکردهاي سنتی و د

  
  

رویکردها به تربیت 
ارزش ها

دینی

سکوالر فکري؛ 
قائل به تعارض 
عقل و دین و 
ترجیح دهندة 
جانب دین

رویکرد دینی 
رایج و 
منش پرور

قائل به تعامل 
کامل عقل و دین

رویکرد دینی جامع یا 
رویکرد اسالمی

سکوالر

قائل به تعارض عقل و 
دین و ترجیح دهنده 

جانب عقل

رویکرد لیبرال و 
خودارزش شکوفا
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 و هـارمن  چـون  يافراد. بخشد وضوح و کرده نییتب را ها ارزش ،یکالس يها نیتمر و ها يباز قیطر از و باشد،
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 خـود  ریاخ در مقاالت بوم کرشن هوارد که طور همان. دیرس چاپ به )1966( مونیس. یب یدنیس و نیهارم لیمر
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 در بـوم  کرشن توسط ییشنهادهایپ کرد،ین رویا در نظر دیتجد منظور به. است مانده ثابت بتاًنس يمتماد انیسال
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ـ ترب معاصـر  يهـا  فلسـفه « الرود، .يک ایفردر کرد ر.ك.ین رویاز ا یلیتفص یآگاه يبرا .است داشته شیگرا  تی
 .76 - 72 صص معرفت، ن کارآمد،یحس ،»یاخالق
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ت یـ ترب ،شده است. در فلسفه ارسطو یماز آن اراده  یخاص يهر زمان معنا بوده،لیبرالیسم داراي قدمتی طوالنی 
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 ».شود. یاز آن اراده م یت عمومیترب ،امهان عیم
44. Individual Liberty. 
45 Consistent rationality. 
46 Equality of respect. 

  .23، ص 33 ش، معرفت، »برالیت لی، تربینیت دیترب«محمدجواد زارعان، . ر.ك: 47
  .9ص : همان، ر.ك .48

49 Authority. 
  .33، ش معرفت ،»برالیت لی، تربینیت دیترب«محمدجواد زارعان، . ر.ك: 50
 دینبا ،یمدن قانون اما. دهد نظم را اش یشخص یزندگ خود، ینید اعتقادات بنابر باشد داشته حق دیبا کس هر. 51
کند؛ به  نیتضم را یشخص اخالق و یزندگ قلمرو در نید يآزاد دیبا بلکه باشد یخاص نید يها آموزه بر یمبتن

  .يگریماد ش بهیعلل گرا، يمطهر یمرتضنقل از 
52. Values clarification approach. 
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ـ بن ضـد  يکـرد یرو ،یاخالقـ  تیـ ترب به سمیمدرن پست ردکیرو حال هر به دارد. یاخالق تیترب -Anti( ییادگرای

Fundamentalism(، ــرا ــدارگرا ضــد ،)Pluralism( تکثرگ ــ ،)Anti-Authoritarianism( ییاقت ــر یمبتن ــؤول ب  تیمس
 و کردهـا یرو«، يسـجاد  يدمهدیبـه نقـل از سـ    .اسـت  جـامع  يریادگی کردیرو بر یمبتن و) Solidarity( مشترك

 .161و  160 صص ،3 ش ،یکالمی ـ فلسف يها پژوهش ،»یارزش و یاخالق تیربت يها روش
 .159ص  ،3 ش ،کالمی ـ فلسفی هاي پژوهش ،»ارزشی و اخالقی تربیت هاي روش و رویکردها«سیدمهدي سجادي، . 66
  .150همان، ص . 67

68. Comprehensive Learning Approach. 
 ص ،3 ش ،یکالمی ـ فلسف يها پژوهش ،»یارزش و یاخالق تیبتر يها روش و کردهایرو«، يسجاد يدمهدیس. 69

160. 
  .155، ص »یارزش و یاخالق تیترب يها روش و کردهایرو« ،يسجاد يدمهدیر.ك. س. 70

71. Comprehensive Approuch. 
  .)ی(دولت عقالن یت در دولت و حکومت اسالمیگاه عقل و عقالنیبه جا ینگاهاحمد رهدار، ر.ك. . 72
  .سنّتکتاب و . 73
 .272 ح ،غررالحکم ،ياآلمد عبدالواحد. 74

 .1249 ص ،2 ج ،نیالبحر مجمع ،یحیالطر نیفخرالد. 75

 بـه  مشتغلین از اي طایفه دانش و علم اگر: «ینیمنزلت عقل در هندسه معرفت د، یآمل يعبداهللا جواد :ر.ك. 76
 گفته خدا آنچه تفسیر و فهم به علمی يها حوزه در و هستند نقلی ادله بر متمرکز که حوزویان، یعنی شناسی، دین

 میزان همان به است، اسالمی و دینی اند، قرارداده خویش علمی تالش موضوع و محور را خدا قول و اند مشغول
 خـدا  فعـل  فهم و ادراك مصروف را خود همت علمی، هاي حوزه کنار در که اسالمی هاي دانشگاه دانش و علم

 دهد، می دست به را اسالمی علم خدا، قول تفسیر اگر. است اسالمی نیز اند قتخل جهان تفسیر درصدد قرارداده،
 »..شود می محسوب اسالمی علمی نیز خدا فعل تفسیر

  ر.ك. همان.. 77
ن و ید ياعتقاد یو مبان ینیب جهانرابطه اخالق با    صورتدو تواند به  یمز ین نوع رابطه ،بر اصل رابطه عالوه. 78

عقـل   منشأ اخـالق،  کانت، مثال با آن که در مکتب باشد. ین به عنوان منبع قواعد اخالقیو دن اخالق یا رابطه بی
ن نـوع  یا است.  نفس یاعتقاد به وجود خدا و جاودانگ ،یعقل عمل يمعتقد است که مقتضا ياما و است، یعمل

ونـد  ین پیکه اخالق با دصورت مطلق گفت   توان به ین رو نمیاز ا ن از نوع اول است.یرابطه اخالق و د رابطه،
 یمحمـدتق  .میکنـ  یاست که ما در فلسفه اخالق اتخاذ مـ  ییابنن و اخالق، بسته به میشناخت رابطه د ا نه.یدارد 

  .196ص ، فلسفه اخالق مصباح،
ند. ا کدام و حسن ریخ  افعالا ی یاخالق يها ارزشد روشن کند که یبا هر حالبه  ،یاخالق يو الگوک نظام ی. 79

  .197ص ، فلسفه اخالق مصباح، یقمحمدت
قـواي سـه     برخـی دیگـر آن را اعتـدال    ترین هدف تربیت اخالقی را سازگاري با محیط، نهایی  از مکاتب مادي برخی .80

  .197ص ، فلسفه اخالق مصباح، یمحمدتق د.دانن اي این هدف را قرب به خدا می شهویه و عقلیه و عده گانه غضبیه،
ـ از ترب یدن به مدلیرس يدر تکاپو« ،یشامل یعل عباسبه نقل از  197ص ، فه اخالقفلس مصباح، یمحمدتق. 81 ت ی
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 .33و  32، ص 2 ش ،یاسالم تیترب ،»در اسالم یاخالق

82 Good character. 
  .197، ص ها ارزش یبر مبان يدرآمد، ییداحمد رهنمایر.ك. س. 83
 .155، ص ایش آسیب شناسی تربیت دینیمجموعه مقاالت هممحمد عطاران، دو رویکرد در تربیت دینی، . 84
 علـوم  هینشر ،»تعقل بر یمبتن مانیا کردیرو ؛ینید تیترب و میتعل در کردهایرو« ،یاعتصام ير.ك: محمدمهد. 85

  .26 تا 21 ص ،56 ش ،یاسالم معارف آموزش رشد ،یانسان
متخلق شدن به اخالق الهی هدف به معناي  یدهد. تربیت اخالق یت میار اهمیبس یت اخالقیالبته اسالم به ترب. 86

هدف اصلی رسالت خود  شود. پیامبراکرم ترین هدف تلقی می لیبعثت تمام پیامبران بوده، در نظام اسالمی متعا
» انی بعثت التمم مکارم االخـالق «هاي بزرگوارانه معرفی کرده است:  هاي کریم و منش را به کمال رساندن خلق

مندي از سعادت دنیوي  ها یکی از عوامل مهم بهره ها و آراستگی به خوبی زشتی بدون تردید، اخالق نیک و زدودن
 راد، مشـایخی  الـدین  شـهاب  ،دینی تربیت و تعلیم مقاالت مجموعه ،یعلـ  لید اسماعیسع. (ر.ك: و اخروي است

 يا را حاصـل کنـد ب) خشـنود   ین و دنین است که الف) کودك سعادت دیا يبرا یت از نظر غزالیترب )87ص
بـه   ین طوسـ یرالدید. خواجه نصـ یع و اخالق خود را مهذب نمایداوند را به دست آورد ج) نفس اماره را مطخ

ت، درك سعادت یمنظور از ترب يدانست. به نظر و یداد و آن را اساس پرورش م یت میار اهمیبس یت اخالقیترب
 يرا دوست بدارد و از رذائـل دور  ت کرد که فضائلید کودك را چنان تربین منظور، بایدن به ایرس ياست. برا

 .)12ـ11، ص اسالم در تیترب يها روش و اصول ،ياحمد احمد(د و در برابر شهوات ضبط نفس کند. یجو
چه براي به کمال رسیدن انسان الزم است، همه ابعـاد  فعالیتی مداوم، جامع (توجه به همه آن یتربیت اسالم. 87

دي و فرهنگی انسان) و براي همه (فرد فرد جامعـه) و بـراي رشـد و    وجودي و نیازهاي فردي، اجتماعی، اقتصا
تعالی و تکامل انسان و غناي فرهنگی و تعالی جامعه است. تربیت هم نیازي است مستقل و هم وابسته، هم نهایی 

یحیـی  . (ر.ك: اي، هم هدف و هم وسیله، هم زیربنـاي اجتمـاع اسـت و هـم غایـت و مقصـود آن       و هم واسطه
 .)آموزشی ریزي برنامه مبانی فیوضات،

 ثاقیم ستأدوهمیل اءه،یانب همیرسله و واتر ال همیبعث ف«البالغه:  در خطبه نخست نهج به فرموده امیرالمؤمنین. 88
 .».لهم دفائن العقول روایثیو  غ،یبالتبل همیعل حتجواینعمته، و  یمنس ذکّروهمیفطرته، و 

  .56ذاریات:  .89
 .87ص راد، مشایخی الدین شهاب ،دینی تربیت و تعلیم مقاالت مجموعه ،یعل لید اسماعیسع. ر.ك: 90
 .12: طالق. 91

  .160ص  ،مبانی فلسفی آموزش و پرورش ایران فاطمه زیبا کالم، ر.ك. . 92
عقل  هلیوس به« :اند که فرمودهنقل  السالم هیعل یاز امام عل شانیو ا السالم هیعلبن عمران از امام صادق  ییحی. 93

و  ی. با درك معـارف الهـ  گردد یم لینا یانسان به درك معارف الهآمده، به دست  یغامض و بلند حکممطالب 
 ياز نقص به سو ده،یرسعاقل بودن به حد فعل ریاز حد قوه و غ یمعارف حقه، نفس آدم لیو تحص یعقل قیحقا

 ده،یگرد لیمطلوب عقل نا تیغاو آداب حسنه، انسان به  لحهکند. با تخلق و تأدب به اخالق صا یکمال حرکت م
ادب و فرهنگ صالح  يدرست، انسان دارا ریو تدب یعقل عمل يریو با به کارگ دیآ یبه صورت عقل بالفعل در م
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 .)123 ، ص1ج ، یالواف ،یکاشان ضیف: ر.ك( »گردد. یم

 .255 ص  ، 5 ج ،المیزان، یئطباطبا محمدحسین سید. 94
ا فقـط در بعـد   یـ و  يا فقط در بعد فـرد یاند، اما  یت اخالقیترب يز دارایسکوالر ن یو حت ینید يکردهایرو. 95

ـ از کـل د  يا ر مجموعـه یرا ز  یارزش اخالقو  اخالق، شمندان مسلمانیاندکه  ی؛ درحالیاجتماع  متشـکل از  ،نی
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دن بـه  یرسـ  يدر تکـاپو « ،یشامل یعل عباس. (ر.ك: دهند یم ياری یهرحله قرب البه م  یابیو راه ییخودشکوفا
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