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 در اسالم و ليبراليسمها ارزشبررسي تطبيقي 

 آن تربيت اخالقيهاي و داللت
 ***راضيه امامي/  **زينب اعرابي / *حسين حيدريمحمد

 چکيده
هر  نظام اخالقياستحکام دوام و قوام جوامع بشري است. اصلي هاي اخالق يکي از مولفه

و بررسي نقاط  هاارزش مطالعهرو، . از اينبه نظام ارزشي حاکم بر آن استوابسته  ،جامعه

اميع تربيت اخالقيي در جوو ضعف و قوت آنها، گام مهمي در تبيين ساختار نظام اخالقي 

ة هاي کيفي است، بررسي تطبيقي مقوليکه از نوع پژوهش، هدف اين نوشتاراست. مختلف 

کيه مبياني نظيري  يياز آنجيااسيالم و ليبراليسيم اسيت. در دو مکتي  ککيري  هاارزش

اييي و يي چيون کردگرهياارزش اومانيسم اسيتوار گردييد ،ة شناسي ليبراليسم بر پايانسان

 ي بنييادين ايين مکتي  محسيو هياارزش آزادي کردي، برابري، تساهل و دموکراسي از

و  «عقيل ورزي»، «کطيرت»ة آن، بير پاييناسيي شکه انسانسالم، شوند. در مقابل، در امي

دل، يي چون خدامحوري، آزادي اجتماعي و معنيوي، عيهاارزش ، بنا شد ،«کرامت ذاتي»

ر گرچيه دشود. گفيت  هاي بنيادين آن محسو  مياز ارزشتساهل و مدارا و تئوکراسي، 

د، اميا ماهييت شوي ديد  مييهادر اسالم و ليبراليسم مشابهتها ارزش مواردي بين برخي

و  هياارزش هياي عميقيي را در حيوز گرايانه ليبراليسم، اکتراقخداگرايانه اسالم و انسان

 آورد  است.تربيت اخالقي بين اين دو مکت  به وجود 

 .خالقيي ليبراليستي، تربيت اهاارزش ي اسالمي،هاارزش شناسي،ها  ارزشکليدواژ 
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 مقدمه
آينـد  از ايـر رو، معمـو   مي نگرش و رفتار انسان به حسابثر در ؤاز عوامل م« هاارزش»

ي مـرح  را مدـد  هـاارزش هـا،ها، نهادهاي فرهنگي و تربيتـي و حوومتافراد، خانواده

ي هـاارزش كنيبراي طـرد و ريشـهكنند  در مدابل، دانند و براي گسترش آنها تالش ميمي

بـه ماابـه بـه ناـام تعلـيم و تربيـت  بـا توسـل اير كوشش، بيش از همه 1 كوشندكاذب مي

پذيرد  به ويژه آنوـه، امـروزه مـا در مي ، انجامهاارزش فراگيرترير و موثرترير ابزار ترويج
احتمـاعي سـعي هاي كنيم؛ دنيايي كه در آن، گروهمتعارض زندگي ميهاي ارزش دنيايي از

اير وضعيتي است كـه   خود و شناساندن آنها به ديگران دارندهاي ارزش بر حفظ و تدويت

 2 ب مناقشه و حنگ شده استحتي موحَموارد، در برخي 
علـيم و تبه ويژه مربيان و دست انـدكاران بنابراير، شايسته است كه اعضاي هر حامعه، 

سـتي از آنهـا انند به درحامعه خود دست يابند تا بتوهاي ارزش تربيت، به شناختي عميق از
شتار، بررسـي ، هدف اير نودليلهمير به ال آنها گام بردارند  در راه حفظ و انتددفاع كرده، 
 رسي تطبيدي،در دو موتب اسالم و ليبراليسم است تا در سايه اير بر هاة ارزشتطبيدي مدول

مبـاني  ي اير دو موتـب حاصـل شـود و ثانيـا ،او   درک بهتري از عمق و اعتبار ناام ارزش
 گردد يشتري تبيير تربيت اخالقي مورد نار اسالم با دقت ب

 جايگاه انسان در ليبراليسم  گذري بر
خواه يا طرفدار آزادي، كه از يعني آزادي« ليبرال»در لغت يعني آزادي خواهي و « ليبراليسم»

رود  البتـه مـي نيز به همير معنا به كار« فري دام»به معناي آزادي است  « ليبرتي»واژه  تير 
در حـوزه  احتماعي و از واژه دوم، كه تدريبا  معادل بـا اختيـار غالبا  در مباحثة اول، از واژ

 3 شودفلسفي استفاده مي
طـي چهـار قـرن »كه از ديـد بسـياري از انديشـمندان اما تعريف اصطالحي ليبراليسم، 

زيـرا ؛ كار بسيار دشواري اسـت 4،«هاي برحسته تمدن غرب بوده استگذشته يوي از آموزه
، (1921 -2002)5حان بوردن رالـزنار كافي وحود ندارد  آن اتفاقهاي اصلي لفهؤميعني در 

داند كه هر تدرير، بر بخش خاصي وحود تنوع و توار در ليبراليسم را بر حسب تأكيدي مي
 گويد:مي رالزدارد  ي رايج در اير موتب روا ميهاارزش از مجموعه باورها و

تعريف دقيق بسياري از عناصر  بر هاي مختلف ليبرال گرچهواقعيت اير است كه قرائت
هاي و باورهاي ليبرالي توافق و اشتراک نار ندارند، امـا آنهـه آنهـا را از ديگـر ايـدئولوژي
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پاي آنها را به نـوعي  اي از عناصر و باورهاست كه ردّكيد آنها بر پارهأكند، ترقيب ممتاز مي

تـوان از با تسـام  مياير بابت، حو كرد  و از وتوان حستهاي ليبراليسم ميدر همه قرائت

سياسـي،  هـاي مـدني وي مشترک ليبرالي ياد كرد؛ اموري ناير آزاديهاارزش عنوانبهآنها 

 6 بازارآزاد و مالويت خصوصي ،استدالل فرد
ليبراليسم در ذات خود بر اير باور است كه انسان آزاد است، اما اير آزادي در بنابراير، 

هـاي متضـاد شود  از اير رو، معناي عملي ليبرالسيم دركنار واژهميبرابر اضداد خود، معير 
گرايي، اقتصـاد ارشـادي و حمـا بـاوري سا ري، حوومت مطلده، دولـتخود مانند استبداد، يوه

شـمارد، بـه نحـو قابل دريافت است  در واقا، اير واژه با تعيير آنهه ليبراليسـم مـردود مي
دهد؛ يعني طرد فشارها و قيودي كـه ليبراليسم را نشان ميفصل مشترک همه اشوال  سلبي،
 7 كندمي بيروني با هر خاستگاه و غايتي به مناور خناي كردن تعينات فردي اعمال قدرت

هـا محـور و ارزش آزادي و استدالل فرد براي بسـياري از ليبرالتوان گفت كه: پس مي
ه و تمـام امـور مربـوه بـه زنـدگي اير ارزش بـودة زير شاخ هاارزش سايربنيادير است  

گذاري ناام و دولـت ليبـرال، سسات و سياستؤشخصي و احتماعي فرد و كليه نهادها و م
اگـر بـراي سوسياليسـم  8،كيمليوابايد تحدق بخشيدن هرچه بيشتر اير آرمان باشد  به تعبير 

 9 شودمي باصل برابري ارزش بنيادير دارد، براي ليبراليسم آزادي ارزش بنيادير، محسو
شناسـي ترير ارزش ليبراليسـتي را بايـد در انساناما خاستگاه آزادي بـه ماابـه محـوري

 شودليبراليستي حستجو كرد؛ حايي كه انسان موحودي كامال  آزاد و مستدل در نارگرفته مي
كفاست؛ موحـودي خودمختـار، داراي كه در شناخت سعادت خود و راه رسيدن به آن خود

يـد آن را باهاي ديـدگاهي كـه ريشـه 10،آزاد از هرگونه توليف و الزام بيرونيقدرت مطلق و 
يابي كـرد كـه از پـس از رنسـانس در عصر روشنگري ردّدر تفور اومانيستي و پس از آن، 

 است وحود آمده ه درحهان غرب ب
ليبراليسـتي، در شناسي به ماابه مبناي اصلي انسانها پس از پذيرش اومانيسم، ليبراليست
را مطـر  كـرده و بـر  «راسيوناليسـم، اصالت عدل انسان»نيز، بحث شناسي مباحث معرفت

 خودكفايي و استدالل عدل انساني در شناخت خود، هستي، و نيل به سعادت واقعي، صـحه
ترير استعدادي كـه فـرد بايـد دارا باشـد تـا خـود را بـا براي انسان ليبرال، مهم 11 گذارندمي

 12 و خودگرداني سازگار كند، قدرت عدل ورزي استالگوي استدالل وحودي 
در تفوـر ليبراليسـتي، هـيق اقتـداري بـر انسـان  13،با توحه به پذيرش اصل راسيوناليسم

يق پـس هـ 14 بر عهده خود اوسـتاحتماعي وي تحميل شدني نيست و تعيير آگاهانه رفتار 
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پـذيرش ي مـورد هاشارز د نوعي خاص از رفتارها وينبايک از نهادهاي دولتي يا مذهبي، 
درست ايد با استفاده از قوه عاقله خود، اير انسان است كه ب  خود را بر انسان عرضه نمايند

از بنيانگـذاران  حـان  ک  بر اير اسا ، كندرا از نادرست تشخيص داده و مطابق آن عمل 
ليبراليسم، تمسک انحصاري به سنت، آداب و رسوم و مرحعيت مبتني بـر اصـول نخسـتير 

 15 داند يتغير را منتفي مي
؛ تحدق آزادي است  انسـان آزاد اسـت ةاير اصالت بخشي به عدل و خرد انساني،  زم

شود، اما اير نـه شود  اخالق احتماعي به هيق وحه طرد نميزيرا شايسته آزادي شمرده مي
اخالقي است كه از بيرون بر فرد تحميل شـود، بلوـه فـرد نخسـت در خويشـتر خـويش، 

را در حامعـه آنهـا  شعور وي مسئوليت تضمير كاربسـتس، كند و سپام را كشف مياحو
 16 يدشكمدني به دوش مي

به حاشيه رانـدن و گـاه موحب او،  يه بر قدرت عدالنيت تام و تمام انسان و تويمحور

شـامل سياسـت و حوومـت، گوناگون زندگي احتماعي انسـان، هاي حذف دير در ساحت

يا نگـرش دنيـوي  «سوو ريسم»گردد كه در اصطال  به آن مي زيت نيم و تربياخالق و تعل
كـه ديـر كنـد مي ست را به اير برداشت رهنمـونيبراليدگاه، فرد لير ديگويند  ابه دير مي

توانـد پس انسـان ليبـرال مي 17 است خصوصي ميان فرد و خداوندگار يا كليسايشموضوعي 

كند، اما ايـر امـر تنهـا بـه خـود او مربـوه خود  زندگي احتماعي خود را تابا اعتداد ديني

، دولـت حـق ندوقتي دير و اخالق احتماعي از يوديگر حـدا شـداز سوي ديگر، شود  مي

توانـد ، ميسـميبراليل يسـم بـرايشـه سوو ريدخالت در امور مـذهبي افـراد را نـدارد  اند
اسـت هايي از دلمشـغولي همانا رهايي فـردير آن، تربه دنبال داشته باشد كه مهم ييامدهايپ

در مورد رفتار احتماعي در وي بيـدار كنـد  كنـار گذاشـتر ديـر از تواند ميكه ايمان ديني 

دارد و فرد را از دغدغه انجام امور مطابق احوام الهي فارغ مي احتماعي،هاي عرصه فعاليت

وحـدان  تواند بـدون عـذابدر هنگام نياز به وحود خدا، حهت تسلي و آرامش، انسان مي

كنـار نهـادن موحـب ر، يـر نوع نگـرش بـه ديدوباره به خدا پناه برد  اني، حاصل از نافرما
هاي انجيلي از سازماندهي زندگي مادي و واگـذاري ندشـي فرودسـت بـه ديـر در دريافت

، تيـگـردد  در نهامي بخشي واگذاربه دير ندش تسلياست  در حديدت،  زندگي احتماعي

يي موتب ليبراليسم، با كمرنگ كردن ندش خداوند در اداره حهان، راه دنياگراتوان گفت: مي

 سازد را براي رسيدن به استدالل و خودگرداني فردي انسان هموار مي
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 هاارزش ليبراليسم و
 تند از:هاي ليبراليستي عبار، ارزشبا توحه به كلياتي كه دربارة مباني فلسفي ليبراليسم بيان شد

 آزادي
كه در ليبراليسـم هـيق  يابراي آزادي يا اختيار اهميت وا يي قائل است، به گونهليبراليسم 

آزادي وسـيله رسـيدن بـه يـک هـدف »كنـد: ، با تعهد نسبت به آزادي برابـري نمييتعهد

به بيـان ديگـر، آزادي حدـي اسـت  18« ترير هدف استتر نيست، بلوه في نفسه عاليمتعالي

 19 كه به شأن آدمي تعلق دارد

 د گراييفر
باشـد  بـه ايـر ي ليبراليستي، همانا فردگرايي يا اصالت فرد ميهاارزش تريريوي از بنيادي

معنا كه فرد نسبت به حامعه تددم دارد  اير تأكيد به دليل اهميت با ي مدوله آزادي و خرد 

و است ي توان گفت در ديدگاه ليبراسيتي، فرد ندطه مركزباوري انسان ليبرال است  پس مي

ها و نيازهـاي مير خواستهأو تاو اي در خدمت چرخد، بايد به گونهآنهه حول محور او مي
گويـد: ليبراليسـم اعتدـاد بـه ايـر امـر مي در توحيه فردگرايي ليبراليسـم 20هابهاو او باشد  

 21 شخصي بنا شودة كنندقدرت خود هدايت تواند براست كه حامعه با اطمينان مي

 برابري

هاي اي كه همه حا از انسـانباشد، به گونهشعار برابري ميهاي ليبرالي، ارزش ازديگر يوي 

ها در برخـورداري از اير مفهوم به معناي برابـر بـودن انسـان  آزاد و برابر سخر رفته است

ليبرالي، منزلت انسان بسته بـه درآمـدش نيسـت، بلوـه بـه هاي حق آزادي است  در آموزه
هـاي گران در حدوق شهروندي و برخورداري از حدوق و آزاديداشتر منزلت مساوي با دي

 22 سياسي است

 تساهل
صدر داشتر نسبت بـه اعمـال و سعة در لغت، به معناي سهل گرفتر بر ديگران و  «تساهل»

ة كه مخالف بـا طريدـه مدبولـاي نو و كهنهة مورد هر طريد عدايد ديني ديگران و تحمل در
 23 نوـردن از آداب و اعتدـادات دينـي و مـذهبي ديگـرانخود انسان است، و اظهـار نفـرت 

مابت، يک ارزش اخالقي و سياسي  عنوانبهفته شد، تساهل در موتب ليبراليسم، بنابرآنهه گ
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تلويحا  به معناي زندگي كردن با ديگران و سازش با عدايد آنان و احترام به حـق آزادي هـر فـرد 

وشيدن و مواردي ناير آن است؛ ارزشي كـه در در انتخاب دير، اعتداد، مليت، شيوه لبا  پ

 ست حهت تحدق بخشيدن به آرمان آزادي و خود مختاري فردي به وحود آمده ا

 دموکراسي
زيـرا دموكراسـي ؛ ستا هانزد ليبراليست هاارزشدموكراسي يوي از بحث برانگيزترير 

 24،توكويـلآزادي سياسـي نيـز بـه قـول سياسـي اسـت  ترير نمودهـاي آزادي يوي از مهم
ارائه شده است، بـا  يدموكراس يبرا يف مختلفيرباز تعاريست گرچه از دهاارزش با ترير

كه مطابق با اصول حاكميت مردم، برابـري توان دموكراسي را شولي از حوومت، مي تسام 

 25 ف كرديسياسي، مشورت با همه مردم و حوومت اكاريت سازمان يافته است، تعر

 گذري بر جايگاه انسان در اسالم 
 را بـهآنـان ها عرضـه گشـته تـا دير مبير اسالم، آخرير شريعت الهي است كه بـر انسـان

 ةبرنامـداراي   به دليـل ايـر خاتميـت، اسـالم سازدسرمنزل سعادت و خوشبختي رهنمون 
يي هـارزشا اي مبتني بـربرنامهها است؛ ها و در همه دورانزندگي براي تمامي انسانحاما 

ه انسـان از نوع نگاه اسالم بآگاهي درک بهتر آنها،  يمطلق، هميشگي و حهان شمول كه برا

ي در شناسـو معرفت يشناسـمدو ت انساندر اينجا ر مناور، ي  بدي استو معرفت ضرور

 گردد اسالم به احمال بيان مي
م، از اهميـت بـا يي لگاه او در عايانسان و حا يستيرامون چيپ در تفور اسالمي، انديشه

از  يوـيخدا شناسـي، قرابـت بسـيار دارد و ة زيرا شناخت انسان با انديشبرخوردار است؛ 
را يوـي شناسي قرآن كريم خودوند قرار گرفته است  از سوي ديگر، مددمات شناسايي خدا

اينوـه، بـه عـالوه  26 كنـدميثير شدن ضاللت ديگران معرفي أتهدايت آدمي و بيهاي از راه
شناخت انسان ارتباه تنگاتنگي با مباني اعتدادي، اصـول اخالقـي و نيـز احوـام احتمـاعي 

ان و رازگشايي از حديدـت مرمـوز شناسايي هويت انسدارد  از ديدگاه اسالمي، براي  اسالم
وحي در اختيار او قرار داده شده،  كه توسط پيامبران و از راههاي الهي، بايد از راهنماييآن، 
 27 تفاده شوداس

انسان موحودى اسـت مركـب توان گفت: ، مياسالميشناسي در بحث انسانبه احمال، 

دهـد و مـرگ رو  او به حيات خود ادامـه مـ  اني،از حسم و رو ، كه پس از مرگ حسم
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كه ، آفرينش انسان، آخرير مرحله آن راانسان به معناى فناى او نيست  قرآن در بيان مراتب 

آنگاه او را موحـودى »: كندبا اير حمله ياد م  پذيرد،كالبد وى صورت م رو  در  ةبا نفخ

 اير بهره گيري انسـان از رو  الهـي، منجـر بـه ايـر بـاور (14: مؤمنون«)ديگر قرار داديم 

اى كـه اگـر بـه شـود، بـه گونـهپاک و توحيدى آفريده م  28هر انسان  با فطرتكه شود مي

  ح  او را منحرف نونند، راه حق را خواهد پيمودهمير حالت پيش برود و عوامل خار
عدـل پـس از  ةيعن  در پرتو قو 29،انسان موحودى است مختار و انتخابگراز سوي ديگر، 

انسان به حوم اينوـه از نـور   گزيندم  بررس  حوانب مختلف فعل، انجام يا ترک آن را بر

اسـت: مسـئول در برابـر خـدا، در  30خرد و موهبت اختيار برخوردار است، موحودى مسئول

 هاى ديگر و در برابر حهان  برابر پيامبران و رهبران اله ، در برابر گوهر انسان  خويش و انسان

ان  بر ديگرى مزيـت و برتـرى هيق انساسالمي، شناسي در انساننوته مهم ديگر اينوه، 
مزيت و برترى نيز تدوا  بارزترير مالک، كما ت معنوىبرخورداري از مگر از طريق ، ندارد

 حغرافيـاي  و خصوصـيات نـژادى و، بنـابراير 31 و پرهيزگارى در همه شئون زندگ  اسـت

 برترى طلب  و تفاخر نيست  ةماي، نااير آن از ديدگاه اسالم
كه مسـجود اي به گونهاز كرامت  ويژه برخوردار است،  اسالمانسان از ديدگاه همهنير 

عـزت  با توحه به اينوه اسا  زندگ  انسان را حفظ كرامـت و 32 فرشتگان قرار گرفته است
دار سـازد از ناـر دهد، انجام هرگونه كارى كه اير موهبت اله  را خدشـهنفس تشويل م 

گـرى و سـلطه پـذيرى نـاروا، ممنـوع نـوع سـلطهعبارت ديگر، هر اسالم ممنوع است  به 
زيرا برتـرى ؛ اوستحيات عدالن  م، اما شايد بارزترير ويژگي انسان از منار اسال باشد م 

در ، رويـروى خـرد او اسـت  از ايـرو مالک امتياز انسان از ساير حيوانات به قوه تفور و ن
  آيات بسيارى از قرآن كريم، بشر به تفور و انديشه ورزى دعوت شده است

؛ ردهايي وحود داو تفاوتها نيز، بير اسالم و ليبراليسم مشابهتشناسي در باب معرفت

  ليبراليستي و اسالمي، تويه دو موتب بر اهميت عدـل ورزي اسـتشناسي مشابهت معرفت

شناسي ليبراليستي بر عدل گرايي محـ  و اصـالت عدـل بشـري اما چنانوه كه گفته شد، معرفت
 گردد مي استوار است  معرفت حاصل از تفور عدالني به ماابه معرفتي غيرقابل تشويک مطر 

اعتنايـان بـه ايـر ر، بيورزي و تـدبّها بـه انديشـهكنار فرا خواندن انسانقرآن كريم در 

برنـد، نمي موهبت الهي را به شدت توبيخ كرده و حتي كسـاني را كـه از عدـل خـود بهـره

ترير حنبندگان خوانده است  در اير كتاب هدايت، پيروي كوركورانه از گذشتگان به پست
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گيري صاحبان خـرد دانسـته عبرت و بهرهة ماي شدت نووهش شده و سخنان حويمانه آن،

وه آدميان را به تعبد محـ  و پـذيرش بـي دليـل عدايـد قرآن كريم به حاي آن 33شده است 

دليل عدلي پرداخته و به طور عملي، به كارگيري همير شـيوه ة خواند، خود به اقام ديني فرا

ير گنـاه آدمـي، كـه ترايريشـهسـرانجام،  35و34را به مخاطبان خـويش سـفارش كـرده اسـت

نشـانة سازد، سرپيهي از رهنودهاي عدل دانسته شده و اسباب دوزخي شدن او را فراهم مي
، انديشـيديمداشتيم و يـا ميحسرت دوزخيان چنير گزارش شده است: اگر گوش شنوا مي

 36از دوزخيان نبوديم 

توحه به اير اما   حايگاه عدل در تفور اسالمي بسيار پر اوج و قابل تأمل استبنابراير، 

هايي اسـت كـه ها و محدوديتها، كاستيعدل انسان داراي لغزشگاهنوته ضروري است كه 

ترير خدمات دير، گوشزد كردن اير نداه ضعف و ارائه طريق براي رفـا البته يوي از مهم
ها سـايي، پيوسـته ايـر نارهاي انديشة آدمي دارداي كه به حدود تواناييدير با احاطه 37 آنها است

كند، تا مغرور نشود  بنابراير، قلمروهايي وحود دارد كـه عدـل انسـان، از را به انسان يادآوري مي

 هايطلبد و محـدوديتشناخت آنها ناتوان است  در اير قلمروها، بايد از ابزاري ديگر استمداد 

 است خويش را ميزان نمايد  اير ابزار موثق و عاري از خطا و ناتواني، وحي الهي 
كـه از ي ديـر از زنـدگي دنيوي)سوو ريسـم(، دنيـاگرايي و حـدايشـرايطي در چنير 

هاي ليبراليسـتي اسـت، در اسـالم هـيق توحيـه منطدـي نـدارد  در مدابـل، ديـر ترير ارزشمهم

هاي زندگي انساني، خـود ارزشـي بنيـادير در موتـب محوري، يعني حضور دير در تمام عرصه

 تنهـانيسـت آيد  از منار اسالم، دنيا از اصالت ذاتي و حـاودانگي برخـوردار اسالم به حساب مي

برد تـا مي اي است كه انسان براي مدتي كه خداوند تعيير نموده، درآن به سرانهدرحوم مسافرخ
 گيرد و به مدصد اصلي و نهايي خود، كه همانا زندگي اخروي است، برسد اي برتوشه

 هاارزش اسالم و
 شد،بيان  كسب معرفت اوچگونگي نوع نگاه اسالم به انسان و  ةكه دربار ياتيبا توحه به كل

 عبارتند از:اصلي مورد نار اسالم  يهاارزش

 خدامحوري 
همه شئونات زندگي انسـان اسـت؛ بـدان معنـا كـه  در اسالم، انديشه خدامحوري حاكم بر

همه كائنات در برابر او از وحودي اعتباري او وابسته است مركز ثدل همه هستي، به وحود 
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ان نيـز از ايـر قاعـده برخوردار بوده و اصالت مطلق تنها خاص اوست  درايـر ميـان، انسـ

 مستاني نبوده و وحودش بدون تويه به او ناقص است  

 آزادي

اسالمي دو نوع آزادي قابل بازشناسي است: آزادي احتماعي و آزادي معنوي  هاي در آموزه

در احتماع كه به موحب آن انسـان از قيـد اسـارت و  يطييعني وحود شراآزادي احتماعي، 

 ياهنگـامي آزادي احتمـاعي در حامعـهيگر، د باشد  به عبارت دهاي ديگر آزابندگي انسان
توامل فرد نباشند  ايـر نـوع مانعي در راه رشد و  ير احتماعيحوفرماست كه روابط و قوان

شـهيد ايي در زندگي انسـان برخـوردار اسـت  بـه بيـان خود از اهميت بسزة به نوبآزادي، 
كـريم در قـرآن  38 آزادي احتماعي بوده اسـتيوي از اهداف رسالت انبياء، اعتالي ، مطهري

و  »فرمايـد: آزادي و استدالل افراد وحـود دارد  ميدر نفي استامار و صيانت از  يدستورات

 (64: عمرانآل«)ا بَعضا  اَربابا  مِر دون اهلل تَخِذ بَعضني
 يهاي بشري و موتـب انبيـانوع ديگر آزادي، آزادي معنوي است كه وحه تمايز موتب

شناسـي ر بـه انسان زم اسـت بـار ديگـاست  براي تبيير آزادي معنـوي، آزادي ة مسئل در
دانـد كـه از دو بخـش مـادي و مي انسـان را موحـود مركبـي»حايي كـه اسالمي برگرديم؛ 

( انسان هنگـامي بـه اسـتدالل و آزادي حديدـي يـا 29)حجر:  «ل شده است يروحاني تشو
هاي ها و كششبهحوي خود را از قيد حذو حديدت يابد كه فطرت خداگرامعنوي دست مي
دـي گيرند، برهاند و در مسـير حديسرچشمه مي« مر مادي يا حيواني»كه از مادي و دنيوي، 

حـدال و كشـموش نيروهـاي ة وحود هر انساني، عرصخويش قرار دهد  به عبارت ديگر، 
حهتي متمايـل سـازند و او را  است كه دائما  در تالشند تا افوار و رفتار انسان را به يطانيش
يابـد كـه قسـمت روحـاني و تحدـق مي يخود كنند  در اير ميان، آزادي معنوي زمـانة بند

 39 انساني فرد از قسمت حيواني و شهواني او آزاد باشد

 عدل
در تنها ي دير حنيف اسالم، نه هاارزش فضيلتي فردي و احتماعي، يوي ازة عدالت، به مااب

ر ميدان عمل احتمـاعي اسـت و اقامـه قسـط از اهـداف مهـم حامعـه حيطه ناري، بلوه د
عـدل الهـي و عـدل انسـاني تـر، عدل به دو دسـته كليدر فرهنگ اسالمي،  40 اسالمي است

هايي قابـل تدسـيم اسـت: عـدل ها، خود به زيرشاخهو هريک از اير شاخهشود  تدسيم مي
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و عـدل انسـاني نيـز بـه نوبـه  الهي از دو شاخه عدل توويني و عدل تشريعي تشويل شده

 41 باشدشامل عدل فردي و عدل احتماعي ميخود، 

ولـي گوناگوني از عدل و عدالت ارائـه شـده اسـت، گرچه در فرهنگ اسالمي تعاريف 

هـاي قبلـي ايـر اسالمي ارائه شده در بخششناسي و معرفتشناسي با انسان فارابيتعريف 

تعادل سه قوه در نفس و مدينـه »دالت را به معناي ع فارابيدارد  نوشتار، همخواني بيشتري 
 كند مي تعريف 42«و سپردن راهبري نفس و مدينه به خرد و خردمندان

تدـواي فـردي و »در مواردي نيز تعريف عدالت كامال  حنبه اعتدادي يافته و بـه معنـاي 

در ، عـدل رحـاله شـود  بـهمي تعريف43«احتماعي و همسازي با نام الهي حاكم بر طبيعت

ي بنيادير اسـالمي بـه هاارزش تحدق حدوق سه گانه )نفس، نا  و رب( ازمضمون كلي، 

 رود مي شمار

 تساهل و مدارا
مدارا  ارزشي دارد  -معنايي كامال  اخالقي، به مفهوم مابت و اسالمي آن، «مدارا»و « تساهل»

تي در مدام نار يددع -بندي نمود  تساهل فوريتوان تدسيمو تساهل را از ابعاد مختلف مي
اهل تسـرش هرنوع فور و انديشه مخـالف اسـت  كه ناظر بر آزادي افراد در پذيو انديشه، 

ها و آرا  نديشـهها براي بيان يا تبليـ  و اعمـال اعديدتي در مدام احازه دادن به افراد يا گروه
ت، مليـ اختياري، همهون حنس، نژاد،هاي غيرتساهل هويتي، كه ناظر به تساهل در ويژگي

ي رنگ و فرهنگ صاحبان آنهاست و به نوعي منادي همزيستي مسـالمت آميـز افـراد انسـان
 است  تساهل رفتاري، كه به تساهل در رفتارهـاي فـردي و احتمـاعي در عرصـه تعـامالت

 شود مي احتماعي و مناسبات گروهي اطالق
ه بـود كـ امبراسالمتحمل و مدارا با مخالفان و شنيدن عدايد آنها، يوي از رفتارهاي پي

 منـان توحـهؤداوند به مماال، خ عنوانبه  داندميقرآن آن را تأييد كرده و براي حامعه مفيد 
دانـد مي كنـد بـا آنوـهمي شنود و حتي تصـديقمي ها رادهد كه پيامبر بسياري از حرفمي

 (61 گيري كند )توبه:خواهد به شما سختنمي از باب اينوهبرخي از آنها باطل است، 

 تئوکراسي
نـوعي الگـوي  در اينجـا مـرادر لغت به معنـاي يـزدان سـا ري اسـت  د «تئوكراسي»واژه 

و حاري است  حوومت ساري أي اكاريت بلوه قوانير الهي، نه رحوومتي است كه در آن، 
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را، « خداونـدهـاي فرمان»خداست و دستگاه اداري و قضايي آن از حانب در چنير ناامي، 

 44 كندرسيده است، تفسير و احرا مي كه از راه وحي
در تفور اسالمي و به خصوص در كتب شيعه نيز، حاكميتي واحد ارزش است بنابراير، 

النبي اولي بـالمؤمنير »ة گاه از سوي خدا طبق آيه شريفدر اصل، از آن خداوند بوده و آن كه
مـر » به رسول خدا و پس از رسـول خـدا طبـق حـديث شـريف (1)احزاب: 45«مر انفسهم

، و پـس از او بـه امير مومنـان علـيبه  مدام امامت و رهبري «كنت مو ه فهذا علي مو ه
 و در زمان غيبت نيز به فدهاي عادل واگذار شده است  ائمه معصومير

حوومت در تفور اسالمي، حوومت الهي است، نه دموراسي غربي، نـه  ةرو، شيواز اير
حوومـت در  ديگر، مشروعيتعبارت تي فردي  به سوسياليستي شرقي و نه استبدادي سلطن

در هـا حوومتسـاير اساسي اير حوومت بـا تفاوت  46 نه مردميبينش اسالمي، الهي است، 
در حوومت دموراتيک، قوه مدننه طبق خواسته مردم، خود را ملزم است گذاري شيوه قانون

مدننه موظف به فهم  كه قوهت الهي، حووم ةبر خالف شيو  داندبه رعايت خواست آنها مي
 47 قانون خدا و وضا قوانير بر طبق آن است، نه خواست مردم

 ي ليبرال و اسالميهاارزش هاي تربيتي و اخالقيداللت
ــر از مناــر بســياري از صــاحب ــائم ب ــت خــود ق ــت در كلي ــيم و تربي ــي، تعل ناران تربيت

كننـده تعييرود، بـه نوبـه خـها و هـدفها كننـده هـدفتعيير هـاارزش هاست؛ زيراارزش

توان به ارزيـابي مي ست كههاارزش آموزشي هستند  با مالک قرار دادنها راهبردها و روش

 48 عملورد ناام تربيتي پرداخت
ن ي حاكم بر آاز ناام ارزشبرگرفته كه اهداف هر ناام تربيتي اكنون با توحه به اير امر، 
د زشـي مـورد ناام ارمي دست يابيم، بايتعليم و تربيت اسال ةاست، اگر بنا باشد ما به فلسف

ه ناـام يعني ناام ارزشي اسالمي را بهتر بشناسيم  از سـوي ديگـر، امـروزنار حامعه خود، 
ارزشي مأخوذ از موتب ليبرال دموراسي غرب، از سوي كشورهاي غربـي و بـا توسـل بـه 

ردم و گـاه مـوده سـفانه تـأو متشود مي ، به تمام حواما عرضهايابزارهاي ارتباطي و رسانه
ه بـير گيرند  در چنـير وضـعيتي، مطالعـه ارتبـامي ثير آن قرارأانديشمندان حواما تحت ت

توانـد مي هاي ارزشي ليبراليستي و اسالمي با اهداف تربيتي مورد توحـه ايـر مواتـب،ناام
اني بـا توحـه بـه مبـاينجـا تري از اهداف تربيتـي گـردد  در تر و حامامنجر به درک عميق

 گردد بيان ميزشي اير دو ناام فوري، برخي اهداف تربيتي ار
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 اهداف تربيت ليبرالي
 يآموزش و پرورش همگان. 1

منـد از آمـوزش و بهره ياجـاد حامعـهيبـرال، ايدر حوامـا ل ياز اهداف ناام آموزشـ يوي

اسـت كـه شـهروندان  ير فـرض مبتنـيـبر ا ياستير سيچرا كه چن؛ است يپرورش همگان

آمـوزش و ي بپردازنـد  ريـم گي، به تصـمياحتماع يهانهيزمة شوند تا در هميفراخوانده م
د يـكأبا توحـه بـه ت 49 سازدمي عاقالنه فراهم يهايريگميتصم يبرا يشناخت يپرورش، مبناي

شـان، همـه ياز حدـوق اساس يها در برخـورداربرابر دانستر انسان ةدربار يستيبراليتفور ل

  باشـند  ياز تبعـبـدون برابـر و  يت رسميم و تربيد از حق تعليبرال، بايافراد در حامعه ل

 يبرابـر بـرا يهاد فرصـتيهاست، بابراليعدالت، آن گونه كه مورد نار ل ياحرا يپس برا

  شرفت برسند يش را شووفا كرده و به پيخو يهاهمه فراهم شود تا بتوانند استعداد

  يآموزش و پرورش مدن. 2

هـا، براليت اسـت كـه از ناـر ليـبـرال، حوومـت اكاريحامعـه ل ر اركـانيتـراز مهم يوـي

هدف آمـوزش و پـرورش  50 است ياسيس يريگميو تصم يگذاراستيس ةوير شيترمنصفانه
 فراينـدپـس در  51 ينـده اسـتشهروندان آ يو عاطف يسم، رشد شناختيبراليمورد نار ل يمدن

 يهافراينـدكه نهادها و  هاييارزش و يمدن يهاافراد، به پرورش نگرشآموزش و پرورش 

شود تا هر فرد بتواند آگاهانه متعهـد بـه مشـاركت در يبخشد، اهتمام ممي را قوام ياحتماع

 ر احترام بگذارد يحامعه باشد و به قوان ياسيسرنوشت س

 و کاربردي يآموزش عمل. 3

داننـد ميرش يپذ ارزشمند و قابلرا  ي، آموزشحان  کبرال چون يشمندان لياز اند ياريبس

و توانـايي ايفـاي  يفرد يت در زندگيموفد يداشته و فرد را برا يو كاربرد يكه حنبه عمل

كه فاقـد كـاربرد ي عديدتي و ناري، هايريادگير، يبنابرا 52 ندشي مستدل در حامعه آماده كند
 باشد، در اولويت نخواهد بود   يعملي و شغلي در زندگ

 خودگردانت انسان آزاد و يترب. 4

ي آزاد و هات انسـانيـاست كه تربها باشد، روشر برالير ارزش در نزد ليترمهم ياگر آزاد

 يآزاد ةيكـه بتواننـد در سـا ييهاترير اهداف تربيتي ليبراليستي است؛ انساناز مهممستدل، 
ش عمـل ياسا  اعتدـادات خـوند و برينما يريگميفور كنند، تصمتنهادينه شده در حامعه، 
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ناام تربيتي بايد تربيت فردي را هدف قرار دهد كه با برخـورداري از زمينه، ند  در اير يانم

آزادي كامل و عدم وابستگي به ديگران و بدون اعمال هرگونه تحميـل از حانـب ديگـران، 

 اهداف و روش زندگي خويش را انتخاب نمايد  

 پرورش عقل . 5

مشـوالت و  حلّ يبرا ي، بر قدرت خرد آدميعصر روشنگرهاي سم با تأسي از ايدهيبراليل

از حملـه افـرادي ة تعلـيم و تربيـت ليبـرال، گذارد  فالسفيو احتماع صحه م يبهبود زندگ

 نيـز53«موتـب لنـدن»كه به آنها پرورشواران ، رابرت ديردنو  پل هرست، پيترز ريهاردچون 

بـر عدلگرايـي را مطـر  اي از ليبراليسـم مبتنـي ستم، نحلهيگويند، در قرون نوزدهم و بمي

دارنـد كـه اسـتدالل و آزادي مشهور است  آنهـا تأكيـد  54«عدلگرايي ليبراليستي»كردند كه به 
به كاركرد عدل فرد وابسته است و همه قوانير احتماعي و اخالقـي از طريـق تعدـل فردي، 

 55 فردي قابل وضا و تغييرند

 بسط و توسعه برنامه درسي سکوالر. 6
پرورش  ند تا تربيت ديني را از آموزش وة سوو ريسم، در صددپذيرش ايدها با ليبراليست

برخي از پرورشواران ليبرال مسلک، بر اير باورند كه تربيت دينـي سازند؛ زيرا رسمي حدا 
توحهي به قـوه عدالنـي آنهـا، بيشـتر حنبـه به معني انتدال مفاهيم ديني به نسل حوان، با بي

 56 با رو  آزادي و استدالل فردي سنخينت نداردامر  و ايرگيرد  مي تلدير به خود

 اهداف در تربيت اسالمي
بسياري  اي برخوردار است،اخالق از اهميت فوق العاده ةدر تربيت اسالمي، كه در آن مدول

گيرنـد كـه در مي ي اصيل اسالمي سرچشمههاارزش از اهداف اساسي و بنيادير تربيتي، از

 شوند ميترير آنها، اشاره به شماري از مهماينجا 

 بهيات طيبه ح يابيدست . 1

 به در اصطال  اسالمي، نوعي زندگي است كه انسان در ارتباه با خدا به آن دستيّات طيح

از پليدي بر كنـار خواهـد بـود  در فرهنـگ قرآنـي، ر همه ابعاد وحودي خود، دكه يابد مي
عد حسـماني و سـالمتي، توان به بُمي دارد كه از آن حملههاي گوناگوني حيات پاک، حلوه

 57 ت و اراده و اعمال و رفتار اشاره كردها و هيجانات، نيّانديشه و اعتداد، گرايش
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 ت و قربيبه مقام عبود. نيل 2
سـت  ا ي، عبادت ذات خداونـدينش الهياز از اهداف آفر يوي، يات قرآنيبا توحه با متر آ

بايـد فرد  يت شود تدو يم در برابر اوامر الهيتسل د حسيت اسالمي بايدر تربزمينه، ر يدر ا
توانـد يخداوند است و انسان نمعبوديت در  يواقع يكه فال  و رستگارباور برسد ر يبه ا

سـالمي، قـرب اهداف غايي تعليم و تربيـت ايوي از رو، از ايرمطلق به سر برد   يدر آزاد
 رسد مي است كه انسان به ساحل آرامش يتنها در حوار امر الهالهي است؛ زيرا 

 ه اعتداليپرورش روح. 3
ش و اسـا ، ناـام آمـوزايـر است  بـر  ياسالم هايارزش ريتراقامه عدل و قسط از مهم

 ييهانسـانرو و عادل باشـند  اانهيكند كه م يزيربرنامه ييهات انسانيترب يد برايپرورش با
ت يـرعا ين زنـدگؤوگران و همه شـيرخورد با د ، بيكه اعتدال را در خواب، خوراک، تفر

 آورند مي كنند، خود به خود زمينه تحدق عدالت در حامعه را فراهم

 ت انسان عاقل و عالميترب. 4
گـاه رفيعـي ي، از حايدن آدمـيبه كمال رسـ ي، براي، عدل در كنار اعجاز وحينيدر تفور د

ت شده بـا ياز تفور هدا ينينوع مع ت دارد،ياهم يت اسالميبرخوردار است  اما آنهه در ترب
 58 نور ايمان است؛ چنير تعدلي، بازدارنده از ضاللت است

 مسئوليت پذيري. 5
شود  انسان مي تحت مشيت الهي، بر سرنوشت خويش حاكمانسان در پرتو تعدل و اختيار، 

در تربيت اسالمي، مجبور يا خودمحور نيست، بلوه مولف و مسئول است كـه در تهـذيب 
 انسـان دررو، از ايـراير توليف خدامحوري و عبوديت اسـت   أخويش بووشد  منش نفس

و تنها بايد در برابر او پاسخگو باشد  برنامه آموزش پيشگاه آفريدگار خويش مسئول است  
اي است كه به تناسب هريک از روابط انسان بـا خـدا، بـا خـود، بـا و تربيت اسالم به گونه

كند كه نتيجه آن، تبيير توليـف مي را با ويژگي الهي بودن مطر مسئوليتي  با حهانو  خلق
خانواده، معلم، متعلم، دوسـت، فرزندان در برابر خدا، پيامبر، امام و نسبت به خود، والدير، 

 59 كيش، هموطر، ملت، دولت و حتي حانداران ديگرشهروند، هم

 گيريبحث و نتيجه
رفتارهـاي اعضـاي آن را تشـويل داده و معيـار حاكم بر هر حامعـه، اسـا  و پايـة هاي ارزش

هـا گيرند  بنابراير، شناخت ارزشارزيابي رفتارهاي انساني، از طيف پسنديده تا نووهيده قرار مي
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ها و اخـالق فـردي و احتمـاعي و مباني آنها، به ترويج، گسترش و استحوام هر چه بيشتر ارزش
هـاي ر تالش گرديد تا با بررسـي برخـي گزارهمنجر خواهد شد  با اير پيش فرض، در اير نوشتا

هاي بنيـادير ايـر دو شناسانه مطر  در دو موتب ليبراليسم و اسالم، ارزششناسانه و انسانهستي
 موتب بازشناسي گردد و ارتباه آنها با اهداف كالن تربيتي اير دو موتب، تبيير شود 

 :آزادي

آزادي در »گويـد: مي هـابزشـود  مي ي تعريفآزادي ليبراليستي با نفي فشارها و قيود بيرون
انسان آزاد كسي اسـت كـه اگـر ميـل بـه آن، فددان مخالفت است  بنابراير،  مفهوم صحي 

انجام كاري داشته باشد و قدرت و ذكاوت انجام آن را نيز داشـته باشـد، بـا مـانعي مواحـه 
معمـو   بـه ميزانـي كـه مـر »نويسـد: درتعريـف آزادي مي 61آيزايـا بـرليرهمهنير  60« نشود

شوم  آزادي دراير مفهـوم شخص يا اشخاص ديگر در فعاليتم مداخله نونند، آزاد ناميده مي
 62 تراشي ديگران عمل كندتواند بدون اشوالاي است كه درآن شخص ميصرفا  حوزه

چـون از پشـتوانه گيـرد؛ مي تر بـه خـودتر و وسـيااما در اسالم، آزادي مفهـومي فربـه
يرونـي بـه برخوردار است  در اسالم، عالوه بر اينوـه آزادي بتري شناختي واقا بينانهانسان

يـا  نوعي آزادي درونـي، شول آزادي فردي و آزادي احتماعي مورد توحه قرار گرفته است
ربيـت بـه ويـژه متوليـان تريف شده و همه آحاد حامعه اسالمي، همان آزادي معنوي نيز تع
و  وهـاست كـه نيرا اياند كه انسان موحود مركب و پيهيدهحه دادهاسالمي، به اير نوته تو

عنـوي مدر اير ميـان، انسـاني واقعـا  آزاد اسـت كـه خـود قواي فراواني در او وحود دارد  
 هاي خود حيواني برهاند  ايـر موضـوع از مـوارد مهمـيو كششها خويش را از بند حذبه

 ساسي بايد مورد توحه گيرد يک اصل ا عنوانبهر تربيت اخالقي، است كه د
ير موتـب و آزادي مطلق مورد نار ادرباره مفهوم آزادي در ليبراليسم، اينوه نوته ديگر 

كنـد مي پشتوانه تبديلمحور قرار گرفتر انسان در همه امور، انسان را به موحودي تنها و بي
يوي كه در اسالم، چيرگي حس دلواپسي بر انسان را به دنبال دارد  در حاليكه در مواردي، 
به آرامشـي اسـت كـه از  تربيتي، نيل -به ماابه هدفي اعتدادي« قرب الهي»از د ئل اهميت 

 دهد مي احسا  نزديوي با خالق بالمنازع عالم به انسان دست

 ييافردگر 

 د و با توسلخو كند كه با تويه برمي انسان را تشويقهمواره فردگرايي مورد نار ليبراليسم، 

 رد:داسه مشول عمده را به دنبال  ةعدل بشري، راه درست زندگي را بيابد  اير ايدبه 



  101هاي تربيت اخالقي آن ها در اسالم و ليبراليسم و داللتارزشبررسي تطبيقي 

هـا نانسان ارگانيسمي پيهيده و رازآلود است كه علـم و عدـل بشـري پـس از قراو  ، 

ر   دتالش و مداقه، هنوز در كشف زواياي پنهان آن به موفديت چنداني دست نيافتـه اسـت

راي بـمتوي باشد كه « خودي»تواند بر مي انسان چگونه ال اينجاست كهؤسچنير وضعيتي، 

بعاد اكه در موتب اسالم، فرض بر اير است كه ناشناخته است  درحالياي او هنوز مجموعه

رو، در هـر فعاليـت از ايـروحودي انسان بدون راهنمايي خالق انسان اموان پـذير نيسـت  
اي نگريست هاست، بايد انسان را از زاويبه ويژه تعليم و تربيت كه محور آن انسان انساني، 

 كه به وسيله انوار وحي الهي روشر شده است 

ي تـرير ابزارهـاثانيا،  ليبراليسم با طر  موضوع فردگرايي، عدل بشري را يوي از مطمئر

عدـل انسـاني هاي كه نسبت به آفات، و كاسـتيكند درحاليمي دسترسي به حديدت معرفي

« يعدـل ورز»ر آنهه از حايگـاه عدـل در تفوـر اسـالمي بيـان شـد، بناباما توحه است  بي
نداشته نشود پ« حايگاهي بدون لغزش»عدل كه  يبه شرطباشد ميهمواره مورد تأكيد اسالم 

ه بـه ويـژ، قا بينانه نگريسته شود  بنابراير، در فرهنگ اسالميهاي آن نيز واو به محدوديت

 تـرير خـدمات ديـر،أكيـد شـود كـه يوـي از مهمدر تربيت ديني، بايد بر اير اصل مهم ت

 كردن نداه ضعف عدل بشري و ارائه طريق براي رفا آنها است بيان
ي اخالقـي هـاارزشثالاا ، چنانهه فردگرايي ارزش و هدف بنيادير در نار گرفته شود، 

 ى اخالقـ ،هاارزش كه در موتب اسالم،نيز حنبه فردي و نسبي پيدا خواهند كرد  در حالي

 و سياسـي، احتمـاع فوـري، اند، و گذشت زمـان و تحـو ت ثابت و حاودانه ييهاارزش

يوـ  را بـا ن زيباي  وفا به عهد و پيمان، يا نيو  شود  ماال سبب تغيير و دگرگون  آنها نم 

ن ، ايـر قـانون اخالقـ  دگرگـوهمواره در طول تـاريخپاسخ گفتر، امرى حاودانه است و 
قـي اخالدر زندگ  احتماع  بشر يک رشـته اصـول  اسالماز ديدگاه  نخواهد شد  بنابراير،

اسـت و رسـالت انسان درهم آميخته معنوي و روحاني وحود دارد كه با طبيعت و سرشت 

 يي در نسل حوان باشد هاارزش آن است كه مروج چنيراصلي تربيت اخالقي، 

 ريعدالت و براب

تأكيد ليبراليسم، برابـري و عـدالت از حايگـاه ي مورد هاارزش همان طور كه بيان شد، بير

ها در رفيعي برخوردار اسـت  در سـنت ليبراليسـم، برابـري بـه معنـاي برابـر بـودن انسـان

 در صورت تحدق،لبته ارزشي متعالي و پسنديده است  برخورداري از حق آزادي است كه ا
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مـا بايـد توحـه داشـت كـه تواند عدالت سياسي و احتماعي را نيز به دنبال داشته باشد  امي

محوريت تام و تمام انسان)فردگرايي افراطي(، به حاكميت اميال و تمنيات انساني بر فور و 

 او منجر خواهد شد عمل 

وعي امـا نـبـا هـم برابرنـد،  ها به واسطه اصـل كرامـت،اما در اسالم، گرچه همه انسان

ها بـر ري انسانتنها عامل برت وانعنبهنيز تعريف شده كه « تدوا»موانيسم خودكنترلي به نام 
سـت  تحدق عدالت واقعـي در حامعـه اكنترل اميال و تمنيات و در نتيجه، يوديگر، ضامر 

در شـود، محسوب مياگر در ليبراليسم، تعرض به ديگران، تنها خط قرمز عدالت و برابري 

 يز شاملگار را نتر است و خود انسان، خلق اهلل و خداوندتر و وسيااسالم اير دايره روشر

يبرالي لتر از تربيت تر و تخصصيشود  اينجاست كه وظيفه تربيت اسالمي، بسيار پيهيدهمي

ة باررلمان دبايد ضمر برشمردن ابعاد مختلف اير حدوق سه گانه، مسئوليت متع؛ زيرا است
در ه عـدالت بايد اذعان داشـت كـرو، از ايراير سه حق را به درستي به آنها آموزش دهد  

م اسالم از حامعيت و رشددهندگي بيشتري برخوردار است، ناام تربيـت اخالقـي در اسـال

 اي عمل كند كه اير مفهموم از عدالت را ترويج نمايد  بايد به گونه

 تساهل و مدارا
ايـر ارزش در دو موتـب مـذكور، مفهـوم بر اسا  آنهه در اير زمينه گذشت بايد گفـت: 

اير ارزش نيز، تفاوت ظريفي وحود دارد كه دانستر آن خـالي از يوساني دارد  اما در مورد 
ــک  ــده نيســت  تســاهل را از ي ــه تســاهل منفي)ســلبي( و تســاهل حهــت ميفاي ــوان ب ت

عـدم دخالـت در افوـار، عدايـد، دسيم نمود  تساهل منفي عبارت است از: مابت)ايجابي( ت
مابت، حمايت و پشتيباني  شيوه زندگي، عاليق فرهنگي و آيير عبادت مردم  مفهوم تساهل

هاي مردم براي دستيابي به اهداف زندگي و برخوردار شدن آنان، به ويژه از حدوق و آزادي
نوتـه قابـل تأمـل اينوـه تسـاهل مابـت يـا  63 هاي برابر در حامعه اسـتها، از فرصتاقليت

اي تسـاهل مابـت معنـتساهل منفي)سـلبي( اسـت  در حديدـت،  اي فراتر ازايجابي، مرحله
را هـا تساهل اسـت  در تسـاهل مابـت، عامـل تسـاهل، نـه تنهـا اصـل تفاوتة توامل يافت

كوشد و هر نوع انديشه، عمـل و ميآنها  پذيرد، بلوه آن را امر طبيعي دانسته، براي رشدمي
 شمارد مي شود، نادرستها روشي را كه سبب مهار و كاستر اير تفاوت

فتر، مـدارا كـردن، حـوانمردي، صفتي اخالقي به معناي آسـان گـر ةاگر تساهل به منزل

تفاوتي كامل ناري و آزادگي به كار رود، مورد تأييد اسالم است  اما تساهل به معني بيبلند
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هـاي مختلـف، بـه نسـبيت اخالقـي نسبت به باورهـا و رفتارهـاي اخالقـي افـراد و گروه

نـوع بـاور و رفتـار اخالقـي باشـد، و  ي هـرتواند داراانجامد  بر اير اسا ، هركس ميمي

ديگران نه تنها نبايد براي او مزاحمتي ايجاد كنند، بلوه بايد گوناگوني و تفاوت را توصيه و 

 تشويق نمايند  
شاره كرد كـه مـدارا، بـه حركتـي به اير نوته بايد ازمينه در تبيير ديدگاه اسالم در اير 

شـود  در ايـر هاي مغـاير گفتـه ميبـا ديـدگاهد برخورماليم در دار و در عير حال، حهت
برخـورد نخست، حهـت دار بـودن حركـت، و دوم، ؛ دو عنصر اساسي وحود داردتعريف، 

هاي مغاير  حذف هر يک از ايـر عناصـر، مـانا از آن خواهـد بـود كـه ماليم آن با ديدگاه
عنصـر  اسـت، فـراهم گـردد  حـذف تصوير درستي از مدارا، چنان كـه مـورد ناـر اسـالم

تواند تصوير ديگري از مدارا به دست دهد كه مطـابق آن، فـرد، بـا هـر دار بودن، ميحهت
بـر ايـر اسـا ،  64دهد و خود، حهت معيني را دنبال نوند سبک و سياقي همراهي نشان مي

گونـه نگـرد و هيققبـول مية اهل مدارا كسي است كه هر آئير و هر شيوه را بـه ديـد فردِ
ليبراليستي از تسـاهل(  چنـير مفهـومي از تسـاهل و مـدارا در  ندارد )قرائتآنها  تعاملي با

ها را به اطاعت چرا كه اسالم، آئيني ويژه را معرفي نموده و همه انسان؛ اسالم مطر  نيست
اي با مدارا داشتر در تضـاد   البته بايد دانست كه اعتداد راسخ به انديشهكندمياز آن دعوت 

توان انتاار داشت كه مسلمانان بر سـر اصـول و احوـام ير مطلب، نمينيست  با توحه به ا
دير سازش نمايند و از باورهاي خويش دست بردارند؛ چـرا كـه چنـير كـاري معـادل بـا 

در قرآن و روايات به شدت با آن برخورد شـده و دينـداران از كه است  65«مداهنه و مصانعه»
 اند آن نهي شده

هاي مغاير است  با توحه به ايـر عنصـر، با حهتبرخورد  عنصر دوم، برخورد ماليم در
هاي ديگـر، برخـوردي هـا و شـيوهيريبـا آبرخورد فرد اهل مدارا كسي است كه بتواند در 

ماليم با آنها داشته باشد  اير ماليمت هم حنبه عاطفي دارد و هـم حنبـه فوـري  در حنبـه 

حفـظ شـود  از سـوي ديگـر، حنبـه كند كه ادب و وقـار عاطفي، برخورد ماليم ايجاب مي

در  هاي مدابـل نيـزفوري اير نوع برخورد، ناشي از آن است كه نداه قوت و درستي ناريه
دستور به سعه صـدر و تحمـل عدايـد مدابـل و همزيسـتي  66 نار گرفته شده و پذيرفته شود

 از كـارباي در قـرآن، تنهـا نمونـهآنهـا  مسالمت آميز با اهل كتاب و احترام به حان و مال

 باشد  مي ست اير عنصر در مداراا
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اساسـي سـنت هـاي بـه ماابـه يوـي از آموزه، كه «گراييكارت»توان گفت: مي در پايان

وب است و دارد كه هر طر  زندگي، به طور برابر خبر اير نوتة تربيتي تأكيد ، است ليبرال

هاي مـورد عالقـه ف و روشتوانند اهدااحازه ظهور دارند و افراد مي هاارزش همه عدايد و

خويش را در زندگي انتخاب و براسا  تمايالت و منـافا شخصـي خـويش عمـل نمايـد  

اص اسـتوار هاي اخالقي خو ناام هاارزش عدم حانبداري ازة كارت گرايي بر ايدبنابراير، 
اخالقـي  -و تعـاليم دينـي هـاارزش است  بنابراير، ناام آموزش و پرورش بايد از آموزش

د بـر ايـر كيأكند  در اينجا تاحتناب داري كند و از هر گونه اقتدار مذهبي و يا ارزشي خود

 مورد توحه قـرار هاارزش ، با  بردن توان ايضا هاارزش است كه به حاي آموزش مستديم

تربيت  واهداف كالن تربيت ليبرالي، عمدتا  متوحه حدوق فردي است گيرد  به همير دليل، 

 د توحه قرار گرفته است اخالقي كمتر مور
ادت يدن بـه سـعنه كافي بـراي رسـاسالم، انسان از قدرت شناخت  زم، اما از ديدگاه 

 ةسـيطر ونيازمند راهنمـايي الهـي اسـت و تحـت تـدبير رو، واقعي برخوردار است  از اير

قدرت ماورايي)خـدا( قـرار دارد و بـراي رسـيدن بـه سـعادت خـويش، داراي توـاليف و 

شـده اده است كه از سوي خداوند متعال و به وسـيله پيـامبران، در اختيـار او نهـ هاييالزام
ي حـاما، حهـان شـمول، هـاارزش ازاي از اير رو، در فرهنـگ اسـالمي، مجموعـهاست  

 هكـهميشگي و البته منطبق با قرائت واقعي از ابعـاد وحـودي انسـان، قابـل احصـاء اسـت 

 قي از منار اسالم باشد تواند مبناي محومي براي تربيت اخالمي
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