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 های مقابله با و شیوه آسیب شناسی

 ی سکوالر در عمق نظام آموزش و پرورش شده عقاید نهادینه
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 2سامیه شهبازی

 

 

 :چکیده

 

از جهالت جامعه خودی استفاده نمووده     ،ای فریبنده های مهاجم با چهره عقیدهی مرکزی  عنوان هسته به ،سکوالریسم

صوتت  ، مقالوه این است.   های آینده ایجاد نموده در نسلرا الزم برای نفوذ دشمن  معبر    رفته  دینی ما پیش تا عمق نظام تربیت

 ،دیگرسونن  داند. بوه  نرم دشمن می جنگ دینی دربرابر یتمنفعالنه نظام ترب های نگرش  ی را نتیجه تتلیل نموده   آناین ادعا را 

دلیل عودم   تدریج   به داند که به را نوعی اعتقاد عمیق سکوالریسمی در نظام تربیتی می دین در نسل آیندهدلیل نهادینه نشدن 

 -ر ش توصویفی  تتقیوق بوه  نرم کارگر افتاده است. این  عنوان ابزار پیشتاز دشمنان اسالم در فرآیند جنگ ها به هوشیاری خودی

یابی مشکالت موجود در آمووزش   پور رش    انواع عقاید سکوالر به ریشهمنتصر ضمن بررسی با هدف شناخت دشمن، تتلیلی، 

متتووای  فعالیتهای هدفمند پر رش دینی، ر یکردهای سکوالریزمی در کارهایی ازجمله جایگزینی  درپایان راهپردازد    فعلی می

 کند. را پیشنهاد می استقالل فکری   هویت دینیمطابق با    های تربیت قرآنی ر شکتب، ر ش تدریس   نظام ارزشیابی، با 

 

 تربیت دینی، سکوالریسم نظام آموزش   پر رش،جنگ نرم، : های کلیدی واژه

  

                                                           
1

  مدرس دانشکده مطالعات  ، ایرانمعارف قرآن کریم قمدانشجوی دکتری الهیات گرایش تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم    

) تطبیقی قرآن کریم شیراز assadi.ahmad@yahoo.com) 
2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تفسیر دانشگاه یزد، ایران   مدرس دانشگاه پیام نور شیراز )  yamahdi6062@gmail.com) 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 دومین کنگره بین المللی  فرهنگ و اندیشه دینی

Secound International Congress On Religious Culture and Thought 

2 
 

 

 

 

 

Pathology and ways to deal with the in-depth institutional secular ideas of 

an education system 
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Abstract 

 

Secularism, as the core concept of aggressive opinions, made use of the ignorance of our 

society, and goes forward up to the depth of our religious educations and has created the necessary 

passage for influence of enemy in the next generation. This article analyzes the validity of this claim 

and knows this as the result of passive attitudes of religious education in front of the enemy’s soft war. 

In other words, this article knows a deep belief in secularism in the educations system as the main 

reason of not institutionalizing religion in the next generations. This belief slowly and due to the lack 

of awareness of insiders, became a leading tool for enemies of Islam in the process of fighting. This 

study in an analytical method by the goal of recognizing the enemy, briefly reviews the, secular ideas, 

and then tries to fine the roots of current problems in the educational system. At the end it proposes 

some solutions including replacement of secular approaches by the Qur’anic education methods 

which are in accordance with intellectual independence and religious identities. The replacement 

should be happen in the targeted activities of religious education, also in the content of the books, 

teaching methods and evaluation system. 
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 مقدمه:

دنبال آن هستیم که نوع نگرش نظام آموزشی کنوونی   حول متور عقاید سکوالریسمی ، به ،با توجه به تعاریف صاحبنظران

دهیم. سوال اصلی این است که با  جود تاکید حداکثری قورآن     ساز اسالمی مورد نقد قرار آموزشی آیندهایران را به عنوان نظام 

در مودارس موا   کوه  باعث شده اسوت   ر یکردهایی، چه شدن اخالق در عمق جامعه  شعائر اسالمی   تاثیر آن بر نهادینهسنت بر 

چورا   قبالی نسولهای آینوده قرارگیورد    ا ورد کمم ،ر بر  باشیم   دینزدگی  با نوعی دینخصوص در مدارس د ره متوسطه د م  به

بازدارنوده از بودیها      ،معیار پذیرش بقیه اعمال   مرز بین کفر   ایمان   طبق نص صریح کوالم خودا  عنوان  که بهنماز نسبت به 

بوین عمووم   موداری     اخوالق  پایبندی خاصی به ستون خیموه  مهمترین هدف بعثت نبی خاتم است،که   اخالق  پلیدیها است،

نباید دانسته یا جاهالنه قودم در مسویری    ،ندارد  حال که تربیت این نسل بر عهده متولیان این امر استهای آینده   جود  نسل

 گذاریم که بر پایه تسامح   تساهل بنا شده است. 

این اصول از دیدگاه اسالم  نقدبه  ،یریسمسکوالای از انواع عقاید  خالصه تتلیلی، ضمن ارائه -ر شی توصیفی بااین مقاله 

 دهد.      می ارائهبرای مقابله را  راهکارهایی نظام آموزشی،در عقاید این  با تتلیل مصادیق   پرداخته

از یک طرف در زمینه سکوالریسم   تاثیرات آن در جامعه اسالمی   از طرف دیگور   یمقاالتدر زمینه پیشینه این تتقیق، 

شوده، اموا درموورد  اکوا ی نقوش عوامول سکوالریسوم در         نوشته به دینآموزان   دانشجویان  درخصوص مشکالت جذب دانش

ین مقالوه نیوز بوه دلیول متود دیت      هرچند ا خورد. کمتر منبعی به چشم میهای مقابله،  ارائه شیوه  نسلهای آینده گریزی  دین

 کند.   برای حل این مشکل بسنده می ها تنها به بیان سرفصل به تفصیل موضوع نپرداخته  صفتات 

 

  1سکوالریسم

این »است   در اصطالح به  «زمان حاضر»   «حاال»به معنای    Saecularumیا  Saeculumسکوالریزم از ریشه التین

اصوطالح     به شود که گرایش به امور دینی نداشته باشد به کسی گفته میسکوالر اشاره دارد    «جهان ابدیت»درمقابل  «جهان

  (20،ص0936 )قدردان قراملکی،.زندگی کند ،در این مرتبه از  جود در این زمان   د ران  

پرسوتی، ییرمقودس،    شودن، دنیوا   گرایوی، عرفوی   در زبان فارسی برای سکوالریسم معادلهای زیادی آ رده شده مانند: گیتی

 در (01،ص0930پایگوانی، گلجوداانگاری دیون   دنیوا اسوت.)ربانی      ترین معوادل فارسوی آن   رایج ییرر حانی، همنوایی با دنیا  

جوودایی بوورای آن ترجمووه شووده اسووت.   گریووزی   دیوون دنیووامتوری، دیوون معادلهووای دنیویووت، دنیامووداری، ،فرهنووگ هووزاره

 (0930شناس، )حق

    ت، دنیوا   آخورت، ییوب   طبیعو  تفکیک طبیعت   ما راء مانند است. های اساسی استوار شده فکیکسکوالریسم بر پایه ت

(   در حقیقوت سکوالریسوم   00ص ،0933، های دینی از نهادهای دنیوی)برقعی  اعتقاد،   تفکیک نهاد  حی، علم    شهود، عقل

 اندازد.   نظامی است که بین د  جنبه ر حانی   دنیوی جدایی می

 معنا یا کاربرد برای اصطالح سکوالریسم آ رده است: 0شاینر 

دهند   درنتیجه راه  حیثیت   اعتبارشان را از دست می ،ی مذهبی پیشینها بدین ترتیب که نهادها   آموزه :( ز ال دین0

 شود. برای جامعه بد ن دین باز می
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دمها از عوامل فراطبیعوی منفوک شوده   بوه     آهان توجه به این معنا که در این ج :( سازگاری هرچه بیشتر با این جهان 2

 شود. ی زندگی دنیوی   مسائل آن جلب میضر رتها

شود  نشیند   منتصر به زندگی خصوصی می در این کاربرد دین به قلمر  خاص خودش عقب می :( جدایی دین   جامعه9

 دهد. زندگی اجتماعی ازدست میهای  هریک از جنبه کند   تسلطش را بر   خصلتی یکسره در نی پیدا می

ایی کوه زموانی مبتنوی بور     رفتار نهاده ،در این معنا :جای با رداشتها   نهادهای مذهبی ( جایگزینی صورتهای مذهبی به4

شوند   در اینجا با دین انسوانی شوده    ی انسان   تتت مسئولیت ا  تبدیل می های آفریده به پدیده ،نددش ی تصور میقدرت خدای

 شویم. ر بر  می

شووند.   موضوع تبیین عقالنوی موی   ،یعتدهد   انسان   طب جهان خصلت مقدسش را ازدست می: ( سلب تقدس از جهان5

 در این جهان نیر های فراطبیعی هیچ نقشی ندارند.

کند    به ارزشها   عملکردهای سنتی را رها می اش به این ترتیب که جامعه هرگونه پایبندیی دنیوی:  حرکت از جامعه (0

 ,Shiner,Larryدهود.  گرایانه انجام موی  ی تصمیها   کنشهایش را بر یک مبنای عقالنی   فایده ضمن پذیرش دگرگونی ، همه

p.200)) 

 

 گروههای سکوالر و نقد آنهاانواع  

آ رنود     دانند   ارزش آنرا تا حود افسوانه پوایین موی     دین را باطل   خرافی می ،از طرفداران این مکتب یگر ه یکم: گر ه

داننود.   فایده موی  اعتقاد به چنین اموری را باعث بوجود آمدن مشکالت در جامعه دانسته   در نتیجه دین را امری بازدارنده   بی

هاست )مارکس( از نتایج این افکار است. درخصوص این افوراد بایود    )نیچه( یا دین افیون ملت "خدا مرده است"سننانی مانند: 

تتریف شده دین یهود   مسیح بسنده کورده   بوه    هری   ییر قابل اعتماد مثل تعالیمبی خود به مصادیق ظاگفت اینان در ارزیا

دانند. در حالیکه جویندگان حقیقت باید مصادیق متعودد   موورد    دلیل مواجهه با خرافات دراین ادیان، همه ادیان را خرافی می

 (03ص،0930ی آملی،اعتماد را بررسی کرده   از آنجا قضا ت کنند. )جواد

اما دخالت آن در مسائلی همچون حکومت   سیاست   اقتصاد  .... را قبول  ،گر ه د م: گر هی که اصل دین را قبول دارند

هوم   ،آ ران دینوی  پیوام  ،در تموامی ادیوان   درحالیکه دانند. فردی   اخالقی می به مسائلمتد د گونه افراد دین را  این کنند. نمی

ادی وجوابگووی جوامون نیسوت. )جو       عموالا  عقوالا  ،اند. پس این طرز فکر رهبران مذهبی   هم رهبران سیاسی   اجتماعی بوده

 (16ص،0930،آملی

پذیرند، اموا معتقدنود مودیر یوک      در امور فردی   اجتماعی می را دخالت آن وم: گر هی دیگر دین را حق دانسته  گر ه س

معصوم بوده   از خطا   اشتباه در رهبری مصون باشد. پاسخ بوه ایون شوبهه را بایود در عقول   نقول       جامعه اسالمی باید فردی 

اجورای ایون    وقف نشوده   عصر)عج( اجرای احکام   تعالیم دینی مت بررسی کرد. عاقالنه آن است که در زمان ییبت حضرت  لی

تدا م دین در عصر ییبت برعهده نایبان آن جنواب   فقیهوان    دهد به افراد آگاه در دین سپرده شود. ر ایات نیز نشان می ،احکام

 (19ص،0930شناس است. )جوادی آملی، عادل   اسالم

دانند، آلوده شدن آن به امور دنیوی را باعث از دسوت رفوتن قداسوت آن     : این گر ه که دین را امری قدسی میگر ه چهار

شوود. در جوواب ایون     ارزش موی  ر ایشان بیآن بدبین شده   دین درنظ مردم به ،دانند   معتقدند با ازبین رفتن قداست دین می

پس باید میان دین   برداشت موردم از آن تموایز قائول     نه نقص دین. ه باعث آلودگی است جهل مردم است؛گر ه باید گفت آنچ
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نقوص   عیوب    ،خدا نود اسوت  دانند، باید توجه کنند آنچه از طورف   شد. این گر ه که دین را امری مقدس   ازطرف خدا ند می

 (15ص،0930برداشت یلط ایشان از دین است.)جوادی آملی، ،شود باعث بدبینی مردم می درآن راه ندارد   چیزی که

 .دهند یک شبکه معنایی تشکیل میبیان شده،  های گر هبا منتلفی در نظام یرب، دارای عقایدی هستند که  های نگرش  

   کنیم: همراه بیان مصادیق آنها در نظام آموزشی کشور بیان می هریک را بهضمن ارائه خالصه هرکدام، نقد 

 

 1ساینتیسم -1

 تعریف -1-1

انود. پوس از    داده های طبیعی را به خرافات نسبت موی  ا لیه به دلیل ضعف علمی، علت بسیاری حوادث   پدیده های انسان

، نظوام   درزمینه ریاضیات، نجوم   فیزیک، که از زمان دانشمندانی مثل گالیلوه   کپلور شور ع شود        پیشرفت ظهور علم جدید

 ،کر سوکوپی های جدید میکر سوکوپی   ما  جایگزین این خرافات شده   بشر سعی کرد با اتکا به یافته ،جدید علت   معلولی علم

هر پدیده علتی پیودا کورد   جوایی بورای خودا درنظور        ،معلولیهای طبیعی پیدا کند. در این نظام علی    علتی برای این پدیده

 گرفته نشد.  

شود( با هر دینی که شالوده مابعدالطبیعی داشته  ساینتیسم یا مکتب اصالت علم، )که مکتب اصالت فیزیک هم خوانده می

تیسم به بشر امکوان مهوار کوردن عرصوه     داند. ساین اعتبار می ناسازگار بوده   ساختارها   مفاهیم متافیزیکی    دینی را بی ،باشد

اخوالق     کم جرات پیدا کرده   این تصرفات را به حوزه سیاسوت،  طبیعت   تسلط بر امور طبیعی را داد   این باعث شد بشر کم

تالش کند مفاهیم مذهبی را هوم مثول مصونوعاتی از قبیول رادیوو، کوامپیوتر   ... از خوود بسوازد.          حتی مذهب هم  ارد کند  

 (3ص،0933،مدرنها حتی حقیقت را هم باید ساخت )سر ش جایی رسید که در اعتقاد پست نجام کار بهسرا

سوی تسولط هرچوه بیشوتر بور      ت تالش آن بهها بوده   در حقیق هدف ساینتیسم تربیت متنصصانی ماهر در تمامی رشته

 ته است. دنیای خارج است   شناخت   تسلط بر دنیای در نی انسان را بکلی نادیده گرف

چیز قابل تجربه   آزمون است. عالمان تجربی فقط برای چیزهایی ارزش  جوودی   همه ،اصالت ماده در ساینتیسم   مکتب

 اند که ابزارآالت تجربی خودشان قابل سنجش باشد. قائل

 

 از دیدگاه اسالم:   (علم گرایی) ساینتیسم نقد -1-2

 پذیر است:  امکان   متد دیت علوم بشری نقش علم ،موضوع علل مادی سهگرایی در اسالم بر پایه  نقد علم

هوای طبیعوی رد نکورده اسوت. در قورآن   ر ایوات        دین نقش علول موادی را در بوجوود آمودن پدیوده     : الف: علل مادی

طبیعوی بود ن دخالوت    هوای   بیت)ع( نه تنها نقش عوامل مادی رد نشده، بلکه صراحتا آ رده شده که خدا ند از ایجاد پدیده اهل

( پس اگور  033صق،0462، )کلینی «ابی اهلل ان یجری االمور اال باسبابها: »میفرماید )ع(صادق امام  رزد. علل مادی خودداری می

این  ،آیند های طبیعی بوجود می اعتقاد به این مسئله دارد که عوامل مادی بد ن دخالت پدیده ،انسانی عادی یا شنصی خرافاتی

 (90ص،0930تعالیم دین ندارد.)جوادی آملی، اطی بهمسئله ارتب

ها که همان ذات اقدس الهی اسوت   توجه انسانها را به علت نهایی تمامی این پدیده ،دین در کنار تایید علل   عوامل مادی

 قْنَاکُمْ فَلَوْلَا تُصَد ِّقُونَنَتْنُ خَلَ»  گیاهان اشاره دارد:  نکند. همانطور که در آیات سوره  اقعه به علت نهایی آفرینش انسا جلب می
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)ما شما را آفریدیم؛ پوس چورا )آفورینش مجوداد را( تصودیق       (53-51/) اقعه«أَأَنتُمْ تَنْلُقُونَهُ أَمْ نَتْنُ الْنَال قُونَ أَفَرَأَیْتُم مَّا تُمْنُونَ

دهیود یوا موا     ریزید آگاهید ! آیا شما آن را )در د ران جنینى( آفرینش )پى در پى( مى اى که در رحم مى کنید ! آیا از نطفه نمى

)آیوا   (05-09/) اقعه «لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَکَّهُونَ  ارِعُونَأَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَتْنُ الزَّ أَفَرَأَیْتُم مَّا تَتْرُثُونَ»آفریدگاریم !( 

ر یانیم ! هر گاه بنواهیم آن را مبدال به کاه در  ر یانید یا ما مى اید ! آیا شما آن را مى کنید اندیشیده هیچ درباره آنچه کشت مى

 کنیم که تعجاب کنید!( هم کوبیده مى

زمانیکه علم سلسله علت   معلوول را دنبوال    های دین بیانجامد. های مادی باید به تقویت پایه کشف علت : علمب: نقش  

نهایتا باید به جایگاهی متکم متصول شوود. ایون جایگواه متکوم بایود جایگواهی        ، کند، این سلسله هرقدر هم که گسترده باشد

به انتراف رفته اسوت.   ،اگر به این نتیجه نپرداختهتی هستند. پس علم مستقل   متمایز از موجوداتی باشد که هرکدام معلول عل

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَیِِّنَات  فَرِحُوا بِمَا ع ندَهُم م ِّنَ الْع لْمِ  َحَاقَ بِهِوم مَّوا   »آ رده شده:  کریم درباره این گر ه طور که در قرآنهمان

[ از دانش کوه نزدشوان      چون پیامبرانشان دالیل آشکار برایشان آ ردند، به آن چیز ]منتصرى) (39/یافر )«کَانُوا بِه  یَسْتَهْزِئُونَ

 (93ص،0930)جوادی آملی، .«رفتند آنان را فر گرفتگ [ آنچه به ریشنند مى بود خرسند شدند،   ]سرانجام

 

ن آهای  های علم که به مراتب از یافته یافتهاز نا ،های علمی خود از یافته دلنوش ،بشر امر ز :ج: محدودیت علوم بشری

درحوالی کوه    نمود  اقعوی ایون مسوئله اسوت.     ،گرایی قت گرایش افراطی ا  به مکاتبی مثل علمییافل شده   درحق ،بیشتر است

از هور  تر است. درمیان علوم یافته شوده ، علووم انسوانی     از هر شنص دیگری بدیهی ،بودن این علوم برای خود این عالمان نسبی

گرایوی از اصوول پرطرفودار علوم در شواخه       علم دیگری بیشتر در معرض اختالف نظر اسوت، بطووری کوه امور زه اصول نسوبی      

هدر خواهودداد. ایون    گرایی به انسانی است   این درحالی است که انسان عمر متد د خود را در آزمودن مسیرهای یلط علم علوم

 (46ص،0930آملی، )جوادیدهد. شکارتر نشان میخود را آ ،گیرد بعد از مرگ قرار می متد دیت علم بشر زمانی که دربرابر عوالم

 

 :ساینتیسم در آموزش و پرورش -1-3

در نظام آموزش   پر رش کشور، شواهد   قرائن عمومی گواه است که پیر ی عمیقی نسبت به مکتب اصالت علوم  جوود   

تجربی   ریاضیات، اهمیت حداکثری ایون علووم در کنکورهوای  ر دی دانشوگاهها        العاده به المپیادهای علوم دارد. اهمیت فوق

آزمونهای  ر دی مدارس از این دست است. ممکن است ایراد گرفته شود که طبیعی است که علووم ر ز بور پایوه هموین علووم      

ها باید از مواد همین در س باشود. در   رای تتصیل در این رشتهتجربی بنا نهاده شده است   بدیهی است که آزمونهای  ر دی ب

آموز قبل از این علووم بایود    اند که دانش پاسخ باید گفت بوجود آ رندگان این سیستم آموزشی در یرب، امر ز به این دست یافته

نهایی پیامبران   امامان  تربیت شهر ندی شود. حقوق شهر ندی همان چیزی است که در اسالم هدفاخالق را آموزش ببیند   

سووره  «) َ ل کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُض ویَ بَیْونَهُمْ بِالْق سْوط   َ هُومْ ال یُظْلَمُوونَ.     »نامیده شده   آن عدالت اجتماعی است. 

  (41یونس/

بینند. اما اسالم پا را ازاین فراتور   می در س دانشگاهی یرب را در دبیرستان آموزشما، نظام آموزشی آموزان در  لذا دانش 

کنود     کوریم ایجواد موی    ای متکم براساس فطورت   قورآن   صادق)ع(، ابتدا ایجاد شالوده گذارد   در نظام آموزشی مکتب امام می

گیورد. فرامووش    راه را گم ننواهند کرد، شرایط  ر د را آزمون می ،تجربی سپس برای آنان که بیمه شده   با  ر د به  ادی علوم

ایم که یرب پایه این علوم را مرهون همین مکتب اسالم؛ جابربن حیانها، رازیها   خوارزمیها است. امر ز در نظوام آموزشوی    کرده
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آمووز   آ ری داراییهاست. دانش جمن ما درس ریاضی برای متاسبه داراییها بسیار مهمتر از درس دینی برای اندیشیدن به کیفیت

گیورد   در آزموون    ایرانی متوجه است که اگر در المپیاد علمی مقامی کسب کند، مورد لطف   عنایوت نظوام آموزشوی قرارموی    

جوز   ، لی اگر در مسابقات معارف اسالمی   قورآن مقوامی کسوب کنود     ،شود  ر دی دانشگاه برایش تسهیالتی درنظر گرفته می

طتی چیزی در انتظارش نیست. البته شعاردادن   تظاهرنمودن   برگزاری مراسمات تبلیغی دینی، ممکون اسوت   تشویقهایی س

جامعه د ا ننواهد کورد. تغییور نگورش الزم اسوت   بوه تبون آن تغییور در         ، اما دردی را از گ رِه تربیتیمسکِّنی بردرد دین باشد

آمووز در رشوته    این نظام آموزشی، تمایلی بورای حضوور دانوش    ثر مدارسدر اک مدت   درازمدت. ر یکرد پر رشی   اهداف کوتاه

های ریاضی   تجربوی   آموز اگر توان حضور در رشته شود. دانش در جامعه به آن اهمیت داده نمی دارد. چراکهانسانی  جود ن علوم

نشودن اخوالق کوه مهمتورین هودف       نهاست که نتیجه نهادی انسانی خواهدرفت. بدیهی های علوم نداشته باشد، بعد به سراغ رشته

دانود. مهندسوان      ای است که خود را پرچمدار   پیر  عودالت علوی)ع( موی    بعثت پیامبراسالم)ص( است،  ضعیت کنونی جامعه

. بورای یوک   اسوت  حتی به قیمت فر ختن حیات جا یدان ،بنشی به حیات دنیوی   کیفیت انی که ا لین ا لویت آنها پولپزشک

اسوت از مهندسوان   پزشوکانی کوه نسوبت بوه        مملوو یفه فرزندی مهمتر است یا  ظیفه فنی فرزندشان  جامعه  ظ ،پدر   مادر

اما  ظایف فنی خود را تا حد دی پایبندند. براستی اگور کسوی بوه  ظوایف الهوی       ،کنند تعهدات خود را عمل نمی ، ظایف الهی

عائود   ،است که طی سالها حرکوت فرهنگوی   ای ثمرهاین ماد کرد  گیری به ا  اعت توان در لتظات تصمیم چقدر می ،پایبند نباشد

سوازان را شوکافته      تا عمق نظوام پور رش آینوده    ،عقاید ساینتیسمبا طبق مننظام تربیت دینی کشور شده است. مصادیقی که 

ای تنظیم شده از یفلوت خودیهوا    اما دشمن قطعا با برنامه ،ناآگاهانه  جود داشته باشد ،پیش رفته است. شاید ر یکرد ساینتیسم

 استفاده نموده است. 

 

 1یا عقل گرایی راسیونالیسم -2

 تعریف   -2-1

عقول   ،ها معتقدند راسیونالیست گرایی است. دادن به عقل   عقل یا اصالت متوری عقلیا  مداری به معنای عقل راسیونالیسم

گذاری کند   نیوازی بوه پیوامبران، کتابهوای آسومانی   دسوتورات الهوی         تواند قانون های دینی می تنهایی   بد ن نیاز به آموزه به

موذهب اصوالت عقول کوه بور ا لویاوت         »  :اند که معتقد اسوت  دانسته م(  0056و   0530)گذار این مکتب را دکارت  نیست. پایه

صول عقل که قووانین اذهوان   شود. ا حاکمیت عقل استوار است، از تعابیر مشترکی است که بر معانی   مفاهیم منتلف اطالق می

عبوارت دیگور، قودر       لق شناسایی نیز معتبر است. بهرای فاعل شناسایی، بلکه برای متعاست، قوانین اعیان نیز هست   نه فقط ب

توان برای شناخت اشیاء به آنها متِّکی بود   برحسب اینکه امری عقالا ضر ری یا ممتنن باشد، آن  اعتبار آنها مطلق است. پس می

 (   033ص،0900فولیکه،) «األمر نیز ضر ری یا ممتنن دانست. ا در اقن   در نفسر

بنوش   بورای      علوم را رهوایی   ریوزی در هموه اموور دیون   دنیوا هسوتند       معتقد به توانایی عقل برای برناموه گرایان  عقل

معیار   میزان سونجش       بدست آ ردتوان در همین دنیا   با کمک تکنولوژی  معتقدند کمال را میدانند.  خوشبنتی کافی می

 .کنند با دین   سنت مقابله   مبارزه می . لذادانند قضا ت اعمال را نه خدا ند، بلکه تاریخ می
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 :  از دیدگاه اسالم (عقل گرایی) راسیونالیسم نقد -2-2

. بشور کوافی دانسوت    تعقل را برای حل تموامی مشوکال   ،ی بر عقل   اندیشه بود، بشرهای علمی که مبتن پس از پیشرفت

پیش برد. هرچند در ابتدا توجه به عقل در تضواد بوا    ، به کمک عقل مسائل رال منتلف، درباره مسائجای دریافت نظرات دین هب

رفته به افراط کشیده شوده   گرایان ا لیه هم به  جود خدا   قوانین اخالق پایبند بودند، اما این اعتقاد رفته دین نبود   همان عقل

   اصل دین   امور ما رایی   نیاز به  حی را زیر سوال برد. 

کنیم. چون تعالیم دین بر حق است با مراجعه به عقل  ، به ارتباط میان عقل    حی اشاره میگرایان عقل این اعتقاد  در ردا 

هدایت رهوا   کند که بشر در عالم خلقت تنها   بی اقتضا می برد.   باز همان عقل توان به  جود خدا   ضر رت  حی   نبوت پی می

رای انجوام  بو در پاسخ به این سوال که آیوا عقول    ایفی نسبت به خدا   دیگر موجودات داشته باشد.ظنشده باشد   از طرفی هم  

هموه در حود کلیوات بووده   جزئیوات را دربور        ،های عقلوی در زمینوه  ظوایف دینوی     باید گفت که دریافت ، ظایف کافی است

 (40ص ،0930آملی، )جوادی.گیرد نمی

هایی که عقل توان نظردهی مستقل درباره آنها  در حیطهپس عقل فراتر از داشتن ارتباط با  حی به آن  ابسته هم هست. 

البته این ناتوانی عقل در نظردهی درباره این مسوائل بوه معنوای     .شود دار بیان تمام جزییات آن موضوع می را ندارد،  حی عهده

ای که درباره آن نظر ندارد هرگز معنا نداشته   ثانیوا نواتوانی    منالفت عقل با این احکام نیست چون ا ال منالفت عقل در حیطه

کنود   بوه ایون     نها را تایید موی شود   پس از ارائه  حی عقل هم آ عقل از درک این مسائل به پیش از نظردهی  حی مربوط می

 شود.   ترتیب عقل توسط  حی شکوفا می

هایی که شهوت   البته آنچه درباره عقل گفته شد مربوط به عقل سلیم   انسان حقیقی است   نمیتواند درمورد عقل انسان

 (52ص، 0930ملی،. )جوادی آباشد اند مصداق داشته نها مسلط شده   از انسانیت خود د ر شدهرذائل نفسانی بر آ

 

 در آموزش و پرورش )عقل گرایی( راسیونالیسم -2-3

داند، راسیونالیسم نیز عقل را برای رسویدن بوه قووانین     در امتداد نگاه اصالت علم که بشر را متد د به تجربه   فیزیک می

توجهی بوه   ریزد. نتیجه این نوع نگرش، بی داند   لذا آنچه جنبه ما رائی   ییر قابل تسلط عقل باشد را د ر می فیزیکی کافی می

به راستی چه عملی مهمتر از نماز در احکام اسالم  جود دارد. مگور سوتون دیون   مایوه     است.  احکام عبادی اسالم در قدم ا ل

شوود    موی  بوا اقاموه نمواز در مودارس     شستشوی چندین مرتبه ر زانه مسلمانان نیست  حال به تبن همین عقیده چه رفتواری 

گردید. امر ز اکثور مودارس    اد حداکثری برگزار میشد   در راهر  یا حیاط، نمازی با تعد ر زگاری در مدارس زیراندازی پهن می

اما نمازخوان ندارد. اقامه نماز در بسیاری از سطوح متیطهای آموزشی از مودیران توا معلموان نهادینوه      ،ما دارای نمازخانه است

را از دسوت  برایان  یلسون معتقد است در فرآیند سکوالرشدن، فعالیتهای دینی   نهادهوای موذهبی اهمیوت خوود     نشده است. 

معناسوت   این بلکه به ،دهند ر ند یا عالقه به دین را ازدست می دهند. این به این معنی نیست که مردم سراغ دین جدیدی می می

در اعتقادات الکمون نیوز بوه    ( 312،صBowker J,،0331 . )دهد های اجتماعی ازدست می که مذهب عملکرد خود را درنظام

 (056،ص0932)توسلی،مذهب آشکار است، فردی شدن اعتقادات مذهبی است.رسیم که آنچه از  این نتیجه می

دهد به استراحت پرداختوه   نمواز    ترجیح می ،کند دبیر که برای ساعت حضور خود حقوق دریافت می ،ای  قتی در مدرسه

چه توقعی از نسلهای آینده که الگویشان نسلهای قبلی است داریم  یکی از مهمترین کارکردهای ا لیای مدرسوه   ،را فرادا بنواند

الگو بودن است. سوال این است که چرا با  جود اذعان نظوام آموزشوی بوه نقوش الگوبوودن دبیوران،        ،که خواه ناخواه  جود دارد
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شود  بارهوا ایون جملوه را در نظوام آموزشوی       وص نماز جماعت ایجاد نمیخص الزامی برای حضور اینان در مراسمهای مذهبی به

حضورت   قرآن کریم بهاند.  ر نق کرده ایم که نماز اجباری نیست. با همین ابزارها دینمان   شعایر آنرا در نظام آموزشی کم شنیده

)سوره طه/   یْها ال نَسْئَلُکَ رِزْقاا نَتْنُ نَرْزُقُکَ  َ الْعاق بَةُ ل لتَّقْوىأَهْلَکَ بِالصَّالةِ  َ اصْطَبِرْ عَلَ َ أْمُرْ : »کند ختمی مرتبت)ص( خطاب می

دهویم   عاقبوت    طلبیم، ما به تو ر زى مى ات را به نماز فرمان بده   خود نیز بر آن شکیبایى  رز؛ از تو رزقى نمى (  خانواده092

»  ارد شده است:  53 -50یزى است که در سوره ذاریات آیه در حقیقت این تعبیر شبیه همان چ« نیک براى پرهیزکارى است.

 اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُ  الْقُوَّةِ الْمَت ینُ. من جون     َ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ  َ الْإِنْسَ إِلَّا ل یَعْبُدُ نِ ما أُرِیدُ م نْهُمْ م نْ رِزْقٍ  َ ما أُرِیدُ أَنْ یُطْع مُونِ إِنَّ

خواهم طعوامم دهنود، خدا نود ر زى دهنوده      طلبم،   نمى مگر بناطر اینکه عبادتم کنند، من از آنها ر زى نمىانس را نیافریدم 

گوردد.  در     به این ترتیب نتیجه عبادات، مستقیما به خود عبادت کننودگان بواز موى   «. همگان است   صاحب قدرت مستتکم

مانود   سورانجامش مفیود       (.آنچه باقى موى  .) َ الْعاق بَةُ ل لتَّقْوى« ا استعاقبت   سرانجام نیک از آن تقو»کند  پایان آیه اضافه مى

)مکارم تقوایان متکوم بوه شکسوت.   همان تقوا   پرهیزکارى است، پرهیزکاران سرانجام پیر زند   بى ،بنش است سازنده   حیات

  رزق در هر د  آیوه موذکور اسوت کوه      ایجاد ارتباط معنایی بین نماز ،آنچه جای تفکری شگرف دارد (944ص،0914شیرازی،

استفاده شوده    « کردن امر»سوره طه از فعل  092از طرفی در آیه  داند. پیشرفت در علوم   رزق را مرهون عوامل ییرمادی می

 م   اهمیت موضوع دارد.ن   یا هر عبارت دیگری متفا ت است   نشان از تتکِّردبدیهی است که این فعل با دعوت ک

نگرشهای کامال مادی   فیزیکوی در هموه    ،بعد از قدم ا ل که کم توجهی به مناسک عبادی است، قدم بعدیبدیهی است 

داند   این تفکور در بدنوه آمووزش       را درس خواندن می رهای زندگی است. کسی که شرط الزم   کافی برای قبولی کنکو جنبه

لهی در ا   جود ننواهد داشت. حال آنکه درس خواندن فقط شرط گردد، دیگر توقعی برای نگرش ا آموز القا می پر رش به دانش

 دید بدهد.   افقِ ،آموز الزم است   عوامل ما رایی سنتهای الهی، به عنوان شرط کافی مطرح است که باید به دانش

بواقی   هایی چون برکت   توفیق در درجوه شوناخت   ازطرفی  قتی همه چیز را در دست خود بدانیم   عوامل معنوی    اژه

مانده   به با ر   اعتقاد تبدیل نشده باشد، چگونه توقن است کوه ایون عوامول را در نسول بعودی نهادینوه کنویم  هموین نگواه          

ای درکودام مکتوب بوه     آموز است. به راستی چوه  اژه  بستر مناسب برای ایجاد استرس   فشارهای ر حی در دانش ،گرایانه مادی

 کند  ایجاد آرامش   نشاط می ،معنای  اقعی آن دراندازه  اژه توکل 

 

 1دئیسم -3

 تعریف -3-1

ها معتقدند خدا ند پس از آفرینش جهوان   قووانین موجوود در     گرایانه دارد. دئیست دیدگاهی عقل ،دئیسم، نسبت به دین

یوک سواعت کوه قطعوات در ن     نده گونه دخل   تصرفی در آن ندارد. درست مثل ساز آن، جهان را به حال خود رها کرده   هیچ

این مکتوب خدا نود را    این،سازد   پس از آن دیگر دخالتی در کارکرد آن ساعت ندارد. بنابر با نظم   قوانین خاص خود می را آن

آ ری پیوامبران بورای هودایت     کند  لی  جود هرگونه  حی، دین، برنامه زنودگی   پیوام   جهان تصدیق می این به عنوان آفریدگار

توانود   انسان   کل جهان را آفریده   به انسان عقل داده   این عقل بشر موی  ،کند. این مکتب اعتقاد دارد که خدا رد می انسان را

ای  ونوه گ بوه  ،بنوابراین در اعتقواد دئیسوم هوم    آنچه را برای یک زندگی سالم دینی   اخالقی الزم دارد در اختیوار ا  قورار دهود.    

 گرایی جریان دارد.  عقل
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 دئیسم در آموزش و پرورش: -3-2

ای جودایش بوه معنوی فنوا      در مکتب اسالم همه موجودات همانگونه که در پیدایش نیازمند ذات هستند در بقا نیز لتظه

ای همه انترافوات بعودی    عدم توجه به حضور دائمی خدا   نهادینه نشدن این موضوع، عامل ریشه ،است. در نظام تربیتی کنونی

باشد. در نظام پر رشی یرب، کنترل جوان از طریق ایجاد ترس از مکانیزمهای کنترل کننده مدنی بوجوود   یم انان   جوانننوجو

شود که از نظر اسالم حجت صغری است. حجت کبری  آید. این باعث عدم انتراف   رعایت حقوق تعریف شده شهر ندی می می

جالوب  کند.  کنترل کننده در خفا   آشکار با شنص همراهی میبرانگینته نمودن نفس لواامه یا  جدان است که به عنوان عامل 

را تولیود   انسوانی  ،دهنود   ایون   رسالت خود را به کفایت انجام نمی ،اینجاست که در نظام تربیتی ما نه حجت صغری   نه کبری

دهود.  ضوعیت    اسوخ نموی  بلکه به ندای تقوای فطری خوود نیوز پ   ،کند کند که نه تنها از قوانین دین   شهر ندی پیر ی نمی می

انضباطی اجتماعی، عدم رعایت قوانین حقوقی   شرعی دیوده   های آینده در عدم رعایت حقوق شهر ندی که در بی عمومی نسل

 شود به دلیل همین نوع نگرش دئیسمی است که در آن خدا فراموش شده است. می

 

 1اومانیسم -4

 تعریف -4-1

ی رأ ،قل متد د نشد. بلکه گاهی انساندهد به علم   ع جای دین    حی الهی قرار می هکه انسان ب  هایی ها   جایگزین بدل

باعوث   ،گرایوی  گرایی   علم دهد   این طرز فکر در عصر عقل   نظر   سود شنصی خود را متور   مبنای اصلی همه امور قرار می

   مداری یا ا مانیسم شد. بوجودآمدن مکتب انسان

معنوی   بوه  divinitasکوه در مقابول لغوت    است  به معنی خاک یا زمین اخذ شده Humusاز  اژه التینی  ا مانیسم  اژه

ا مانیسوم   »در تعریوف ا مانیسوم آ رده شوده:     .ر د کار موی  ، بهگرفت هایی از معرفت   فعالیت که ازکتاب مقدس نشأت می حوزه

سرشت انسانی   حد د  ،عبارت دیگر دهد. به میچیز قرار ا را میزان همهنهد     ای است که ارزش یا مقام انسانی را ارج می فلسفه

 (Paul ,0310) .«گیرد   عالیق طبیعت آدمی را به عنوان متور درنظر می

نشاند. بنابراین در تضاد با خدامتوری اسوت    جای خدا می را به کرده   آن این مکتب انسان را یگانه حقیقت آفرینش فرض

 ،عنوان مالوک   فرموانر ای عوالم    کند. با فرض بشر بهرا انکار می هرگونه اندیشه متافیزیکی مانند  حی الهی اشدر شکل افراطی

کند. ا مانیسم در  اقن به معنای پرستش انسان است نه انسوان  بت جدیدی به نام انسان اختراع کرده   پرستش آن را تر یج می

 (26ص،0939آیت قنبری،)سایر ادیان توحیدی است .د ستی یا تکریم انسان که مورد تاکید اسالم   

 

 از دیدگاه اسالم:   (محوریانسان اومانیسم )نقد  -4-2

ا  را در حود حیووان    ،ط شده   با متور قرار دادن طبیعوت انسوان  یکتب ا مانیسم از یک طرف دچار تفره اسالم مااز دیدگ

 کند.  افراط می ،خواست انسان  معیار قراردادن  آ رد   ازطرفی دیگر در میزان پایین می

های طبیعوی   مکتب ا مانیسم، میل   خواست طبیعت انسان را که شامل خوردن، خوابیدن، امیال شهوانی   دیگر خواسته

های ییرمادی ا   متور اصلی فلسفه خود قرار داده است. این در اقن اهانت به انسان   درنظر نگرفتن خواسته ،شود   مادی ا  می

جویی، نیاز به پرستش   ییره است. قرآن درباره این افراد که نیازهای حیوانی را متور  شناسی، کمال بینی، معرفت جهانازجمله 
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سَومْع ه    أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّنَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ  َأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى ع لْومٍ  َخَوتَمَ عَلَوى   » فرماید: می ،کنند هوا   هوس خود پیر ی می ازقرار داده  

پس آیا دیدى کسى را که هوس خویش را معبود خود قورار  .  َقَلْبِه   َجَعَلَ عَلَى بَصَرِه  ی شَا َةا فَمَن یَهْد یه  م ن بَعْد  اللَّه  أَفَلَا تَذَکَّرُ نَ

یا پس از خدا چه کسى ا  اش پرده نهاده است  آ داده   خدا ا  را دانسته گمراه گردانیده   بر گوش ا    دلش مُهر زده   بر دیده

پس چنین افرادی از دیدگاه قرآن دچار عذاب شوده   هرگوز رسوتگار     (22 /)جاثیه «گیرید  را هدایت خواهد کرد  آیا پند نمى

 (50ص ،0930آملی، ننواهند شد. )جوادی

 

 محوری( در آموزش و پرورش  اومانیسم )انسان -4-3

تکیوه  الهوی    شود که رزق فقط در گر  تالش ا ست. ندیودن اثور معنووی       آموز القا می به دانشدر نظام آموزشی امر ز، 

کوریم   شود. حال آنکوه قورآن   آموز القا می انتصاری بر تالش، درست همان اصل اصالت علم آمینته با ا مانیسم است که به دانش

انین مادی بر حیات بشر موثر است. در سوره انفال خطاب بوه  داند که بیش از قو چیز را در گر  سنتهای متافیزیکی الهی می همه

 َ ل یُبْل یَ الْمُؤْم نینَ م نْهُ بَالءً حَسَوناا إِنَّ اللَّوهَ سَومینَ عَلویمَ ]اى        َ لک نَّ اللَّهَ رَمى  إِذْ رَمَیْتَ   َ ما رَمَیْتَ»خوانیم:  پیامبراسالم)ص( می

رتاب کردى، تو پرتاب نکردى، بلکه خدا پرتاب کرد ]تا آنان را هالک کند[   مؤمنان پیامبر![ هنگامى که به سوى دشمنان تیر پ

 (01)سوره انفال/« را از سوى خود به آزمایشى نیکو بیازماید؛ زیرا خدا شنوا   داناست.

نیور ى ایموان کوه    شما نبودید که این کار را کردید اشاره به این است که ا ال: قدرت جسمانى   ر حانى   گوید  اینکه مى

ها بود از ناحیه خدا به شما بنشیده شد   شما به نیر ى خداداد در راه ا  گام برداشوتید   ثانیوا: در میودان     سرچشمه این برنامه

آسایى که درآیات قبل به آن اشاره شده، تتقق یافت که مایوه تقویوت ر حیوه مجاهودان اسوالم   موجوب        جنگ حوادث معجزه

( ایون آیوه شوفافترین    000،ص0914العاده نیز از ناحیه پر ردگار بود.)مکارم شیرازی، د. این تاثیر فوقشکست ر حیه دشمنان ش

خواندن است  لی شرط کافی نیست   نتیجه  آیه در رساندن مقصود توکل است. درست است که شرط الزم برای موفقیت، درس

کَمْ م نْ ف ئَةٍ قَلیلَةٍ یَلَبَتْ ف ئَةا کَثیرَةا »معی قابل توجه است.از طرفی نگرش آیه به حرکت جمن   ایمان جفقط ازآن خدا ند است. 

 (243)سوره بقره،« چه بسا گر ه اندکى که به توفیق خدا بر گر ه بسیارى پیر ز شدند،   خدا باشکیبایان است.  بِإِذْنِ اللَّه

د بوه بقیوه هشودار دادنود کوه نبایود بوه        که ایمان راسخ به ر ز رستاخیز داشوتن  گر هیدهد  این جمله به خوبى نشان مى

را درنظر گرفت، زیرا بسیار شده که جمعیت کم از نظر نفرات، اموا بوا کیفیتوى    « کیفیت»جمعیت نگاه کرد، بلکه باید « کمیت»

انوود.)مکارم  شوودهخوودا بوور جمعیتهوواى انبوووه پیر ز اذنالهووى بووه  بوواال، از جهووت ایمووان   اراده   تصوومیم   متکووى بووه عنایووات 

یلبه جمعیتى اندک بر جمعیتى بسیار امر متالى نیست بلکه »این طائفه ممکن بود درپاسخ بگویند:  (  245،ص0914شیرازی،

تر جواب دادنود،   از حووادثى    ،  لى اینطور نگفتند بلکه براى اینکه طرف را بهتر قانن کنند، قاطن«با اذن خدا امرى است ممکن

 (444،ص0914طباطبوایی، «)ها که بر بسیارها یالب شدند. چه بسیار اندک»ر داده   گفتند: که در جاهاى دیگر اتفاق افتاده خب

عوال ه بور نقود خوود     شود کوه   دیده می  آ رد در آیات منتلفی از قرآن کریم اهمیت جمن   برکاتی که حرکت جمعی بوجود می

 عنایی دارد.اشتراک م در برابر جمن گرایی با سرفصل فردگراییمتوری در برابر خدامتوری 
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   1فردگرایی -5

 تعریف   -5-1

برمبنوای فلسوفه اصوالت    این دیدگاه به تمایالت فردی تاکیددارد   بنابراین برای استقالل فردی ارزش زیادی قائل است . 

در تعریوف   .دارای  اقعیوت عینوی نیسوتند   امووری فرضوی   ذهنوی خواهنود بوود         ،اجتماعی های گر ه   ، حکومتفرد، جامعه

های اجتمواعی، سیاسوی یوا اقتصوادی از طریوق نظوام نگرشوها           به تشریح   تبیین پدیدهدیدگاهی که » فردگرایی آ رده شده:

فردگرایی گویند. فردگرایی در حوزه سیاست، اعتقاد بوه آزادی فوردی دارد ماننود لیبرالیسوم،   در     پردازد را  میاعتقادات افراد، 

کیت خصوصی متکی است، در حوزه ر انشناسوی بوه تشوریح  ضوعیت رفتوار فورد در ارتبواط بوا متویط          حوزة اقتصاد نیز بر مال

 (931کتاب ا ل، ص علیرضا شایان مهر،)«پردازد   درحوزه اجتماعی نیز بر اکنش متقابل افراد توجه دارد. می

 

 نقد فرد گرایی از دیدگاه اسالم: -5-2

مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَوا یَهْتَود ی ل نَفْس وه      »سوره اسرا 05هم برای فرد   هم برای گر ه اصالت   هویت قائل است. آیه  کریم، قرآن

نوین  گیورد، همچ  برای تفکر هر فرد   تصمیم ا  هویت جداگانه در نظور موی   « َمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا یَض لُّ عَلَیْهَا  َلَا تَزِرُ  َازِرَةٌ  ِزْرَ أُخْرَى

که فرد را مسوئول   «  َلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِه  ع لْمَ إِنَّ السَّمْنَ  َالْبَصَرَ  َالْفُؤَادَ کُلُّ أُ لَئ کَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولاا »سوره اسرا  90است آیه 

ده کوه  نمونوه آن را در   داند. در کنار مسئولیت فردی، قرآن برای اجتماع هم هویت دیگری قائل شو  رفتارها   سرنوشت خود می

 َ ل کُولِّ أُمَّوةٍ أَجَولٌ    »اعراف  94، «لَهَا مَا کَسَبَتْ  َلَکُم مَّا کَسَبْتُمْ  َلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا کَانُوا یَعْمَلُونَ  ت لْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ»بقره  040آیات 

بینویم   موی  اسوت کوه  « کولُّ اُموه تودعی إلوی کتابهوا     »جاثیوه  سووره   23   « مُونفَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ ال یَسْتَأْخ رُ نَ ساعَةا  َ ال یَسْتَقْد 

از آیوات   احادیوث    ر هگو ازسوی دیگر، توجه   مسوئولیت در برابور    .استصورت اجتماعی  هها  ب دهنده متاسبه رفتار امت نشان

عنوان یکی از مهمترین  اجبوات اجتمواعی بور هموین اسواس       شود. تکلیف امر به معر ف   نهی از منکر به متعددی برداشت می

 تنظیم شده است.   

 

 فردگرایی در آموزش و پرورش -5-3

بدین معنی که فرد   منافن ا  بر منافن جمن برتری داشته باشد، همان نگرشوی اسوت    ،های منتلف جامعه نگاه کاپیتالی در الیه

باشد مورد توجوه   (043)سوره بقره/ لمی که طبق مصادیق فَاسْتَبِقُوا الْنَیْراتشود. البته رقابت سا که درمکتب فردگرایی دیده می

 َ الَّذینَ جاؤُ م نْ بَعْد ه مْ یَقُولُونَ رَبَّنَا ایْف رْ لَنا  َ ل إِخْوان نَا الَّوذینَ سَوبَقُونا بِالْإیموانِ  َ ال    » قتی ر ح رقابت در آیه شریفه اسالم است. 

تنظیم شده اسوت   بایود سورلوحه نگورش نسوبت بوه        (06سوره حشر/) «ی الًّ ل لَّذینَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّکَ رَؤُفَ رَحیمَ قُلُوبِنا  تَجْعَلْ فی

دیگر جایی برای خودخواهی   خودمتوری   فردگرایی  جود ننواهد داشوت. حوال آنکوه نظوام تربیتوی کوه        ،برادران قرار گیرد

قطعا همنوانی با نگورش مکتوب    ،استهای ناسالم  یا پشت پا کردن   رقابتدر فهم در س به همکالسیها عدم کمک  ،نتیجه آن

های ا مانیسومی   نتیجه القای آموزه ،به هدف پیر ز شدن خود ،اسالم ندارد. تالش برای پشت پا کردن د ندگان در رقابت زندگی

 آنرا به  ضوح در سطح جامعه دید.توان نتایج    فردگرایانه است که متاسفانه به دلیل عدم توجه به آن می

عدم توجیه رابطه صتیح خالق   منلوقی از یک سو   از سوی دیگر توجه افراطی به اراده   خواست انسان، از عواملی است کوه  

درنقطه مقابل ارزشهایی چون ایثار   فوداکاری اسوت.     شود  می گرایی دربرابر خدامتوری   جمن فردگراییباعث خودمتوری   
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کنود،   با ر ح اسالم در تضاد کامل است.  قتی پیامبر اسالم شرط مسلمانی را پرداختن به نیازهای همنوعان اعالم موی رایی فردگ

کسوی کوه صوبح خوود را آیواز کنود   در اندیشوه        »ای شیعه را منطبق با آرمانهای اسالمی داشت   توان توقن جامعه چگونه می

 (009ق، ص0462کلینی،«)ست.رسیدگی به سایر مسلمانان نباشد مسلمان نی

 

   1لیبرالیسم -6

 تعریف   -6-1

ها برای همه افراد اشواره   خواهی است   دراصل بر تسا ی حقوق فردی   برابری فرصت لیبرالیسم در لغت به معنای آزادی

سوازی     شوفاف   متد دکردن قدرت د لتهوا بوسویله  ضون قووانین      تاکید اصلی لیبرالیسم بر آزادی اندیشه، آزادی بیان دارد .

کتوب خواهوان   مآزادی هرچه بیشتر برای فرد است. در تعریف لیبرالیسم آ رده شده که این  ،  هدف اصلی آن آنهاستعملکرد 

 ه آزادی بشر باشد.د لت   یا هر موسسه دیگری است که تهدید کنندآزادی در برابر تسلط 

حاصل یگانه بودن آن بود از بین رفت   سربسته پذیرفتن تقدیس   تجلیل دین که ، که علم در کنار دین ظهور کرد زمانی

 هجایگزین تجلیل شد   لیبرالیسم به معنای نفی قدرتهایی که جامع ،تتلیل شد   های علمی تبدیل منابن دینی به علت   معلول

بر عقل بود ن    تکیهمل ها شا د. اصول فکری لیبرالیستاهان ظهور کرشامل قداست کلیسا یا ش ،آ رده بودندرا در تسنیر خود در

، ا لویت فرد برجامعه   مصولتت فوردی بور مصولتت اجتمواعی     عنوان عامل کافی برای رستگاری،  بهگرایی(  )عقلتوجه به  حی

   گرایوی  گرایوی   رد مطلوق   ی نسوبیت  تساهل در نتیجوه  تسامح ، به منظور متد د کردن قدرت د لت منالفت با تمرکز قدرت

، جدایی دین از د لت )سکوالریزم(، خصوص در اقتصاد به ،تفکیک عرصه عمومی از خصوصی، اعتقاد به زمینی بودن منشاء ادیان

داند   هیچ قدرتی را  چرا که همه انسانها را جایزالنطا می .  زیر بار  الیت   تکلیف نرفتن نفی تقدیس، )ا مانیسم(مداری  انسان

 .داند حق نمی بصاح ،یا تاریخاز جانب خدا 

 

 نقد لیبرالیسم از دیدگاه اسالم:   -6-2

انسوان موجوودی آزاد   منتوار اسوت        ،اصل آزادی   اختیار داشتن در انتناب، در اسالم پذیرفته شده اسوت   از نظور اسوالم   

   فَمَن شَاءَ فَلْیُؤْم ن  َمَون شَواءَ فَلْیَکْفُورْ    َقُلِ الْتَقُّ م ن رَّبِِّکُمْ »فرماید:  سرنوشت انسان به دست خود ا ست. برطبق این آیه که می

توانود   انسوان موی   (23/کهفسوره ).« بگر د   هرکه بنواهد انکار کند [ است. پس هرکه بنواهد حق از پر ردگارتان ]رسیده بگو

اما انسوانی کوه ایموان     ،شدهیرفته ذایمان بیا رد   یا کافر شود اما در برابر این انتناب مسئول است. پس اصل آزادی در اسالم پ

آ رد.  پرسوتی ر ی نموی   هوای ییرمشور ع   هووا   هووس     کند   به آزادی آ رد آزادی خود را درحد د قوانین الهی متد د می می

از بیراهه بنوبى آشکار در دین هیچ اجبارى نیست. راه  لَا إِکْرَاهَ ف ی الد ِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ م نَ الْغَیِِّ» :سوره بقره آ رده شده کهدر

مسئول مسیری است که انتنواب   خود ،یهر فرد ،پس درپذیرش دین هم اجباری نیست اما همانطور که آ رده شد «شده است.

آزادی درمتود ده قووانین    ،از آن   پوس  باید به حد د الهی پایبند باشود  ، رد   تسلیم قوانین الهی شدکه اسالم آ زمانیکند.  می

 ود.  ش الهی مطرح می

دراسالم آزادی به معنای آزادشدن از بندگی   بردگی ییر خدا مطورح اسوت   تنهوا راه رسویدن بوه آزادی  اقعوی را رهوایی از        

 داند. پرستش ییر خدا می
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 لیبرالیسم در آموزش و پرورش  -6-3

القوای عودم  جوود    های قبلی مبنی بر موثردانستن انتصاری عوامل مادی بور سرنوشوت،    در نظام آموزشی کنونی در ادامه بتث

است. عال ه براین، نگرش لیبرالی باعوث   افسارگسینتگی جوان شدهلجبازی   نهایت  موجب ایجاد حس فشار   تنگنا   در ،آزادی

زدگوی     زدگوی   حتوی خوانواده    یجواد دیون  نوعی ایجاد توقن کاذب   درنتیجه، نارضایتی در جود جوان شده که بسوتر اصولی ا  

 است. زدگی گردیده هویت

تور اسوت.    آمد بهتری دارد   خوشوبنت در ،گردد که هرکه رشته بهتری قبول شود آموز القا می در همین نظام آموزشی به دانش

هموه   بعوداز کسی به فکر آخرت  بهتر نیست. بلکه  جود درآمد سرشار، مسکن   خودر    زندگی مرفه هدف عمومی شده است. 

در  . در حالیکوه داننود  را آزاد   منتوار موی   د  در انجام ایون مهوم خوو    کمی هم انفاق خواهد شد اگر مالی زیاد آمد ،این آرز ها

  .ده استبه  فور تاکید شکریم آیات انفاق  قرآن

از مصادیق دیگر لیبرالیسم در مدارس آزادی   اختیاری است که دانش آموز   معلم هر د  در مدارس در برابور انجوام  اجبوات     

أَهْلَکَ بِالصَّالةِ...(( جایی برای اختیار  َ أْمُرْ »مقاله آ رده شد. آیه )) ند   ذیل بتث رایسیونالیسم در اینکن دینی خود احساس می

 انجام  اجبات دینی نگذاشته، اما متاسفانه این مسائل هنوز نهادینه نشده است.در 

 

   1گرایی نسبی -7

 تعریف   -7-1

 ،کند. درحقیقوت نسوبیت   تتلیل می ،اخالق،   ... را ازطریق مقایسه های گوناگون حقیقت، گرایی دیدگاهی است که عرصه نسبی

خووب   بودبودن، حقیقوت       ،مکتوب ن آیود. ایو   موی  حالت یا د  زموان بدسوت  که با مقایسه د  شیء یا د   صفت یا حالتی است

ممکن است در فرهنوگ دیگور    ،داند. مثال رفتاری که دریک فرهنگ بد   یلط است بودن را نسبی می   درست   یلط جازبودنمَ

 خوب   درست تلقی شود.

دانود. یعنوی هرفورد بورای تعیوین درسوت یوا         نگ موی بهترین راه برای درک یک رفتار را قراردادن آن دربستر فره ،گرایی نسبی

بلکه باید رفتار هر فرد را در بستر فرهنوگ هموان فورد     ،نباید طبق فرهنگ خود درباره آن قضا ت کند ،بودن رفتار دیگران یلط

 ،بورای ادیوان  گرایوان   شود که نسبی ازآنجا ناشی میگرایی است  گرایی   منالفت آن با مذهب که نوعی مطلق ارزیابی کند. نسبی

قضوا ت دربواره    گرایوان شوامل   اصول نسوبی  .دانند را دارای منشاء زمینی از انسانهای جائزالنطا می   آن نیستند منشاءالهی قائل

افوراد     کنود    انوه معیارهوای خوود را انتنواب    بایود آزاد  ای است. هر فرد یا جامعوه  شاندیگران بر اساس معیار مورد قبول خود

 د به معیار یکدیگر احترام بگذارند.گر ههای منتلف بای

 

 گرایی از دیدگاه اسالم نقد نسبی -7-2

هوای بشوری    باید گفت چنانچه منشا علم یا اخالق یا حتی فرهنگ   اعتقادات برپایه دریافت ،علم اخالق  گرایی در در رد نسبی

 ،شدن این نظرات با نظریات جدید ....   جایگزین، فلسفی   ر گرفته شود. رد نظرات منتلف علمیظبودن آن درن باید نسبی ،باشد

چنود   ،دهد که خوود  گرایی است. بشری که دائما درحال تکامل است   نظریاتی ارائه می خود دلیلی کافی برای رد اعتبار نسبیت

ن آنچه در قسومت  برایبنا ریزی کند  تواند برای حیات دنیوی   اخر ی خود برنامه کند، چطور می آن نظریات را رد می ،دهه بعد
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گرایی از دیدگاه اسالم نیوز   آ رده شده درخصوص رد نسبیت «نقد ساینتیسم از دیدگاه اسالم» متد دیت علم بشری ذیل عنوان

 صادق است. 

 

 گرایی در آموزش و پرورش نسبی -7-3

هوای   متاسوفانه نشوانه   ،دین   اخوالق مطلوق اسوت    ،برخالف آنچه در اسالم مبنی بر مطلق بودن اصول  جود دارد   برطبق آن

گرایی باعث کمرنگ شودن خطووط قرموز       کنیم. این نسبی گرایی مشاهده می فرا انی در نظام تربیتی کنونی در مصادیق نسبی

گرایانه به تواریخ اسوالم، قبوول     خصوص شیعه است. نگاه نسبی عامل اصلی توهین به مقدسات   اصول ییرقابل تغییر اسالم   به

همه از نتایج این نوع تفکر است. ایجاد نگاه ر شنفکرانه یربوی در حووزه    ،ن، گارد باز در برابر شبهات مهاجمعدم عصمت پیامبرا

نیوز از   در مودارس  ک مذهبی   شعائر اسوالمی مانند تفکرات پلورالیسمی در دین از همین دست است. عدم توجه به مناس ،دین

 گرایی است.  نتایج نسبی

 

 1مدرنیسم -8

 تعریف -8-1

هوای قودیمی اسوت. ایون مکتوب درنتیجوه        های نوو   کنارگذاشوتن سونت    مدرنیزم یا نوگرایی به معنای گرایش به سمت پدیده

مدرنیسم معتقد است انسانها باید با بکارگیری توان تجربی   فنا ری در بهبوود   تغییور متویط     .بوجود آمد 03خردگرایی قرن 

آ ردن افکوار نوو،    ای نوظهور است   برای بدست گذشتن از گذشته    ر د به آینده ،نیتههدف اصلی مدرکنند.  اطراف خود تالش

  کند.   های جدید، ابتکار، خالقیت   پیشرفت تالش می ایده

ییب است کوه   ر د که درصدد انکار جهان ما رایی   عالم گرایی می بینی براساس علم   ماده ریزی یک جهان سمت پی مدرنیته به

 کامال در تعارض است. ،اصول ا لیه دینی   شرط ایمانیکی از عنوان  ییب به یته با اعتقاد اسالم به عالماین اعتقاد مدرن

در تموامی عرصوه    موداری  انسان؛ ر ش رسیدن به حقایق جدید ازطریق علم تجربی گرایی به معنی اصول مدرنیسم شامل تجربه

آزادی   اختیوار بورای    باشد؛ لیبرالیسوم بوه معنوی     سیله درک   حل مسائل ،مستقل از  حی ی کهعقل ایی به معنیگر عقل؛ ها

؛ ماشینیسوم بوه   منافن مادی بر دیگر مسائلتقدم  ؛ ماتریالیسم به معنیهای دین   د لت بد ن توجه به متد دیت ،گیری تصمیم

برابری حقوق هموه   کراسی به معنی؛ دمصنعتی  های نو در تولیدات تالش برای رشد صنعت   فنا ری   بوجودآ ردن شیوه معنی

اصالت  تقدم عقیده به گرایی به معنیفرد؛ داری ام سرمایهنها از هرجنس   قوم   نژاد   دین؛ کپیتالیسم به معنی توجه به نظانسا

ن گرایوی بودی   احسواس ینی باشود؛  اعتقاد به اینکه حاکمیت باید در دست فرد علمی   ییر د ؛ سکوالریسم به معنیفرد بر جامعه

منالفت با آداب   رسوم دیرینوه   ستیزی به معنی سنتاست؛   همچنین  احساس تنها منبن قضا ت درباره خوب   بد معنی که

 .می باشد   سنتها   ادیان

 

 نقد مدرنیسم از دیدگاه اسالم -8-2

شود.  از قرآن   ر ایات استنراج می ن با حقیقت عالم است   این حقایقبودن یک رفتار در اسالم، مطابقت آ معیار صتیح یا یلط

های جدید هم منطبق با حقیقوت نبووده      طور که همه یافته توان آنرا نادرست دانست، همان یبودن یک اصل نم به صرف سنتی

                                                           
1
 Modernism 
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ا لز مو  ،نوو  هوای  ای نوظهور با کموک افکوار   ایوده    ها   ساختن آینده تواند صتیح خوانده شود. بنابراین، گذشتن از سنت لذا نمی

های سنتی گذشته ممکن است خطا   اشتباه باشود،   تواند سعادت انسانی را تضمین کند. از دید اسالم همان اندازه که یافته نمی

 توان با اسالم همسو دانست. نیزم را نمیراعتقاد به مد ،هور آینده هم از این خطا مصون نیستند. بنابراینظهای نو یافته

 

 مدرنیسم در آموزش و پرورش -8-3

  منطبق با نظام تربیت  که از اصول جذبمنظم بودن در ظاهر، استفاده از عطر، داشتن چهره پرنشاط در نظام آموزشی کنونی، 

  همین موضوع باعث جذب نوجوان به نیر هایی شده اسوت کوه بوه     شود نمیبسیاری از نیر های مذهبی رعایت  است در دینی

شوتن راه نفووذ بورای ییرخودیهوا اسوت.      عدم توجه خودیهوا   بازگذا  عامل ،یلط نگرشر ز   مدرن باشند. القای این  اصطالح به

 اصل بر تطابق ارزشها با اصول اسالمی است؛ خواه این ارزشها سنتی یا جدید   مدرن تلقی شوند. درحالیکه

اخوالق   خووش    نظوم، حجاب کامل در عین تمیزی  بو بودن، برداشت ما از دین چه بوده است که نظم در اصالح صورت، خوش 

 تورینِ  پووش  خووش  مذهب شیعه؛ امام صوادق)ع( بینیم. مگر مدیر  داری   معنویات می پوشیدن را در تناقض با دین بودن   خوب

ایم کوه   کرده است  از سنت اهل بیت)ع( چه برداشتی داشته نمی ها را پر مگر بوی عطر خاتم رسوالن کوچه اند  زمانه خود نبوده

لذا برداشت یلط از دین   از طرفی مدرنیته زدگی باعوث ایجواد جوو    ایم   میدان جذب نسل جوان به دیگران شدهسپردن باعث 

ر زی مودا م   مسوتمر میساو   یو ر این یک فرهنگ است که تغییر آن تدریجی   با برنامهضدارزش تلقی نمودن ارزشها شده است.ا 

ق نیکو   شاداست که متاسفانه مدرنیتوه ایون ارزشوها را از آن    است. فطرت انسان به سمت رنگهای ر شن، بوهای خوش   اخال

چگونه ممکن است اینها را فراموش یا کمرنگ نموده باشد. توا قتی کوه    ،دینی که براساس فطرت استخود تعریف نموده است. 

ند، ابزار مدرنیته از این هوم  بو نباشند   نمازخوانهای ما بهترین ظاهر را دربین جامعه آموزشی نداشته باش های ما خوش نمازخانه

بایسوتی در ریزرفتارهوای خوود مواظوب اثور منفوی        ،عمیقتر موثر خواهد شد. اهمیت دادن به نماز   شعائر دینی با شعار نیست

 رفتارمان   قضا ت صدها چشم   گوش در مورد کل ماهیت دین باشیم.

 

   تحلیل نهایی:

بد ن توجه به نیازهای  اقعی   بومی کشور، آمووزش     ،ماندگی علمی عقب اقتباس   الگوگیری از مدارس یربی به صرف جبران

) باشوود. ، در عموولپر رشووی را شووکل داده اسووت کووه فاقوود اتکووا بووه فلسووفه مشوونص   اهووداف   ر یکوورد معووین تربیتووی    

 (016ص،0930هاشمی،

یار اساسی اسوت   قصود ارتجواع هوم      لی چالشها بس ،شود همچنان صادقانه دنبال می ،انگیزه احیای نظریه   عمل تربیت دینی

درکار نیست. البته نظریه اموام خمینوی در کشوف االسورار کوانون ر یکورد احیاگرانوه تلقوی شود   هودایت انقوالب را برعهوده             

 (014ص،0930الهدی، )علمگرفت.

علوی   خ عبواس نسبت به آنچه در اندیشه شوی  ،گیری مدارس اسالمی  جود داشت چارچوبی که در اندیشه شهید بهشتی در شکل

بود ن   ،اسالمی   یا مدرسه علوی  جود داشت کامال متفا ت بود. این الگو عمیقتر   مجتهدانه   متناسب با شرایط مکان   زمان

گویود:   به هنگام انتقاد از آموزش   پر رش مدرن می ،گاندی (011ص،0930)ذ علم،نقطه ضعف جدایی از سیاست شکل گرفت.

 Rose) «متود د موی کنود.   « سَور »گیرد  خود را بوه سوادگی بوه     فرهنگ دل   دست را نادیده می ،آموزش   پر رش مدرن»

Nirmal Kumar,0351)  
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حداکثر  ،آموزش   پر رش شیراز در د ره متوسطه د م در بهترین شرایط 0طبق بررسیهای آماری انجام شده در مدارس ناحیه 

دالیل منتلف از جمله جنوگ   رسد نوعی عقاید سکوالریسمی که به نظر می هیابند. ب آموزان در نماز جماعت حضور می % دانش96

تووان اثورات آنورا در     نرم دشمنان داخلی   خارجی اسالم بوجود آمده، تا عمق نظام تربیتی ما نفوذ کرده است. چراکه اکنون می

ن پور رش دینوی اسوت. آنچوه در حوال      های کاربردی مد ا نماز جماعت مدارس یافت. آنچه مورد یفلت  اقن شده، اجرای برنامه

 ،انجام است در بهترین  ضعیت، آموزش دینی است که چون با پر رش همراه نبوده است، عمیق   نهادینه نشده   ملکه رفتواری 

 درپی آن نیست. 

رش دهنوده گسوت   پدیده جدیدی در ایران است که نشوان « مومنین مسجد نر % »36درزمینه مراسم جمعی عبادی میزان باالی 

ای از کواهش نفووذ نهادهوای سونتی      تواند نشانه تر نسبت به دین است. این عدم شرکت در مراسم عمومی می نگرشهای شنصی

دین برنسل جدید هم باشد   هرد  را ممکن اسوت بتووان بوه قودرت یوافتن نیر هوای سوکوالرکننده در سوطح جامعوه تعبیور           

 (000،ص0911)سراج زاده،کرد.

در نسلهای آتی، نشانه عدم هنجارمندی یکسان در عرصه رفتارها   نگرشوهای دینوی اسوت   اتنواذ یوک      در اقن این نوع رفتار 

ای  در د ره«  رزی دیون شکلی  بی»فهومی به نام ر یکرد مناسب   جدید را برای تبیین مسایل    ضعیت دینی جوانان در قالب م

 (040ص،0930دارمکی،)آزااست. ساختهناگزیر  ،که دینداری جوانان دچار تتوالت شگرفی شده است

ای که نقشه    اما طایفه»فرمایند:  دینی در  صیتنامه خود می خمینی)ره( در مقابله با این نوع نگرش در ن   یا بر ن حضرت امام

، آنقودر   ا... کریم   سنت رسوول  دانند. باید به این نادانان گفت که قرآن ای دارند   اسالم را از حکومت   سیاست جدا می موذیانه

در سایر چیزها ندارند. بلکه بسیاری از احکام عبادی اسوالم، عبوادی سیاسوی اسوت کوه       ،که در حکومت   سیاست احکام دارند

 (49) صیتنامه امام خمینی، ص«یفلت از آنها این مصیبتها را به بار آ رده.

ه سال   هرسال متناسب با حجوم کتوب درسوی    آ رتر اینکه از مسایل بدیهی نظام آموزشی این است که طی د ازد از این تاسف

همانگونه که ریاضی متناسب با حجم آن، ساعت درسی به خوود اختصواص    ،شود. در این برنامه آموزشی برنامه آموزشی اجرا می

ون در س قرآن   دینی نیز ساعات منصوصی دارند. ر خوانی قرآن از ا ایل راه تا پایان سال د ازدهم، آموزش   آزمو  ،داده است

سوال این است اگر از جامعه آماری نمونه، بیست سوال ریاضی آزمون گرفته شود   در آن از مفاهیم سواده توا پیچیوده     امادارد. 

دهند   در موورد مفواهیم پیچیوده نیوز ممکون       آموزان مفاهیم ساده را به راحتی پاسخ می ریاضی سوال گردد، تقریبا همه دانش

را پیودا کننود    خود بایستی پاسوخ مشوتق   انتگورال   دانند که در کجای کتب درسی  اما می ،دنتوانند در لتظه پاسخ دهن ،است

آمووزانِ   کنیم توا دانوش   ای از قرآن را باز می پرسیم. صفته  مساله را حل نمایند. حال همین سوال را در مورد ر خوانی قرآن می

توانند بد ن یلط   با رعایت آنچه جزء متتوای کتب  فراد میهمان جامعه نمونه، از ر ی آن بنوانند. به راستی چند درصد این ا

آموزشی بوده است، قرآن را بنوانند  حال آنکه درس عربی نیز کمک کننده به این موضوع اسوت. طبوق بررسوی آمواری انجوام      

 ان قرآن را ندارند. درصد، امکان قرائت بد ن یلط   ر 36التتصیالن د ره متوسطه د م، در بهترین شرایط بیش از  شده در فارغ

کند  آیا نظام آموزشی کارا بوده است  آیا مربیان آموزش قورآن از ابتودایی توا دبیرسوتان      ای را بیان می این چه مفهوم   نتیجه

کاری جاهالنه یوا   اند  اگر نه، که عذر بدتر از گناه است. چراکه در تربیت متنصص در نظام اسالمی، کم دارای تنصص الزم بوده

اهمیت بودن القاییِ آموزش دینی در نظام، چه دلیول دیگوری    پس به جز نوعی کم ،اند ای شده است   اگر متنصص بوده نهعالما

تواند داشته باشد   اقعیت این است که هر د  دلیل سهمی در نتیجه دارند. اما ریشه هر د  دلیل یکی است. چه کوم کواری    می

 یم دین.در تربیت متنصص دینی   چه کم کاری در تعل
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 نتیجه گیری و راهکارها:

دهد سکوالریسم   مبانی فکری آن خواسته یا ناخواسته در نظام آموزش   پر رش ریشه د انده   دلیول   تتلیل مسائل نشان می

نشدن نماز، نوعی اعتقاد عمیق سکوالریسمی در نظام تربیتی است که به تدریج   به دلیل عودم هوشویاری خودیهوا بوه      نهادینه

 فتاده است. عنوان ابزار پیشتاز دشمنان اسالم در فرآیند جنگ نرم کارگرا

ریوزی مودا م      تدریجی   نیازمنود برناموه   ،چراکه تغییر فرهنگ .آنچه بیان شد بیان مشکلی است که تدریجا بوجود آمده است

هرجای نسلی تربیت شود که در ،مستمر است. برای مقابله با این نوع نگرش   رسیدن به نظام تربیتی مورد نظر اسالم که در آن

راهکارهای منتلفی  جود دارد که در زیر به برخی از آنهوا   ،ملی برخوردار باشد -کند   از تربیت اسالمیدنیا هویت خود را گم ن

 شود:   اشاره می

مجید است الهام گرفوت. بوا اسوتنراج ر شوهای تربیتوی       بهترین نظام تربیتی اسالم را باید از کاملترین کتاب که همانا قرآن -0

آهنگ بوده   هویت خود را در این دنیوای شولوغ    سانهایی تربیت کرد که با هدف خلقت همتوان ان آ رده شده در قرآن مجید می

تواثیر نظامهوای فکوری یربوی بور       ،چشم امید بوه دسوتا ردهای یربوی داشوته باشویم      ،گم نکنند. تا زمانی که در اصول تربیتی

بلکه هموانطور   ،امل دستا ردهای دنیای علم نیستهای آموزش   پر رش ما سایه خواهد افکند. البته این به معنای انکار ک برنامه

که در متن مقاله اشاره شد پیش از تایید این دستا ردها باید اطمینان حاصل کنیم که تربیت انسانها را در جهوت هودف اصولی    

  قورآن اسوتفاده   از این دستا ردها به عنوان ابزاری در جهت تتقق اهداف تربیتی اسوالم   ،عبارت دیگر . بهایم کردهدنبال  ،خلقت

 شود. 

متتوای کتب درسی از موضوعات مهم هر نظامی است. در نظام آموزشی ما متتوای موجود بایستی اسالمی شود. بدین معنا  -2

مداری  جود داشته باشود   تلقوین شوود. ایون نیازمنود       اسالمی   احکام   اخالق ر ح دین   تعلیمات ،که در همه کتب منتلف

تدریج متتوای کتب را اسالمی ایرانی کننود   متتووای    باشد که بتوانند به ز معلمان متعهد هر حوزه میکارگر ههای تنصصی ا

بومی تولید نمایند. از سوی دیگر متتوای کتب بایستی تعدیل شود. بدین معنا که فرصت کافی برای نهادینه شدن آموزش مهیا 

متتوای کتاب به نسبت ساعت تدریس دارای  ضعیت حداکثری است. بنابراین معلوم همیشوه    ،گردد. اکنون در بسیاری در س

آید. ایون موضووع در    بایستی با حداکثر سرعت تدریس نموده   عموما زمان الزم برای تمرکز بر القای معانی اسالمی بوجود نمی

 اشاره گردیده است. 2-0    0-0بنش راهکارها در سند تتول بنیادین آموزش   پر رش در راهکار شماره 

هوای پیشورفته دنیوا ر ش کشوف   حول       ر ش تدریس در س در نظام فعلی تک متور است. بهترین ر ش تدریس در نظام -9

مساله است که بایستی در نظام آموزشی ما نهادینه شود. دانش آموز بایستی درخصوص نیواز بوه دیون   احکوام آن بوه فلسوفه       

آن هم از نوع همگانی)جماعت(، فلسفه حجاب  ... نکاتی است که اگور بوه ر ش حول مسواله      ،بادتفطری آن پی ببرد. فلسفه ع

برای موفقیت در ر ش تدریس مناسب، تامین نیر ی انسانی باانگیزه   آمووزش  د، از بین بردن آن سنت خواهد بود. ونهادینه ش

 ریزی شود. دیده، مهمترین عامل است که بایستی برنامه

ای تنظیم شود که اهمیت دین به  گونه نظام ارزشیابی است. اگر ارزشیابی به ،ر کل راهکارهای ارائه شده موثر استآنچه که ب -4

دهنده حیات دنیوی   اخر ی مطرح گردد، این نگرش باعث القای ر ح دین در نظام تربیتوی   عنوان بستر همه علوم   ابزار جهت

 خواهد شد.  

های آفرینش ) َ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ  َ الْوإِنْسَ إِلَّوا    باشیم. اگر فلسفه نسلهاباید به دنبال راهکارهایی برای افزایش حب الهی در دل  -5

قورار مالقواتی بوا خداسوت،      ،آموزان بازگو شوود   موثال در سواعت نمواز بداننود      برای دانش  نظام بندگی ل یَعْبُدُ ن(   حب الهی 
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السهای درس را ترک کرده   با ایمان به اینکه قدرتی باالتر از خدا در نظام زندگی آنان  جود ندارد، به صوفوف نمواز   خودشان ک

 پیوندند. جماعت می

دار نموده است، به سومت   اش را رفتار جاهالنه   اشتباه ما، خدشه نام اسالم مظلوم که چهره امید اینکه بتوانیم با  حدت نگاه   به

 ن تربیت   نظام تربیت اسالمی پیش ر یم.افقهای ر ش
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