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 های تربیت دینی و غیردینی تحلیل تطبیقی مؤلفه

 *محمدتقی احمدی پرتو

 چکیده
 بندی  تربیت  به دینی و غیردینای ترین مسائل بشری است. در یک تقسیم ترین و پینیده تربیت  از مهم

هایی است. در این تحقیاق کاه باا اساتفاده از  ها و مؤلفه شود. هرکدا  از این دو  دارای ویژگی تقسیم می
ها سامان یافته  باه  ها و گزاره ای و روش توصیفی و تحلیلی و مقایسه تطبیقی و تحلیل داده منابع کتابخانه

و غیردینای پرداختاه شاده اسات. های تربیت دینای  ها و مؤلفه تحلیل و بررسی تطبیقی برخی از ویژگی
تربیت دینی  مبتنی بر پیوند انسان با خدا و باور جهان آخرت و تعهد در برابر خدا و مسائولیت در برابار 

پذیری  اساتفاده از قادرت در  هایی از جمله: کرامت  مسئولیت های دیگر و طبیعت  دارای ویژگی انسان
کید ویژه بر تربیت مسئوالن می  باشد. راه عدالت و تأ

غیردینی )غربی(  با جدایی از دین و خدا و انکار جهان ماورا  رنگی الحادی باه تربیات داده تربیت 
و با کنار نهادن اخالق دینی  نتایجی از جمله: محدود شدن اخاالق و تبادیل آن باه اخاالق ساازمانی  

 .گرایی افراطی و تخریب طبیعت داشته است اضطراب  مصرف

 . پذیری های تربیت  مسئولیت   مؤلفهو شرقی ینی  تربیت غیردینی  تربیت غربیتربیت د: کلیدواژگان

                                                           
 : سسه تمهیدؤ  پژوهشگر مدانشجوی دکتری مرکز تخصصی قرآن اما  علی* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصیدو 

 1400سال دوم، شماره پنجم، بهار و تابستان   
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 مقدمه
انسان از استعدادها  غرایز  نیروها و شهواتی شکل گرفته است کاه بارای تاأمین رفااه و ساعادت 

دهی و تربیات آنهاا  انسان و استفاده حداکاری و بهینه از این غرایز و استعدادها  به تعدیل  جهات
اند کاه هرکادا  از زاویاه و  دارد. برای تحقق این منظور  مکاتب تربیتی بسایاری ایجااد شاده نیاز

اند. تربیت در غرب  همواره در حال تغییر و تحول و آزمون و  منظری خاص به ارائه برنامه پرداخته
 ه در یاک یاا چنادکخطا بوده و هنوز نیز هست. دانشمندان غربی هر زمانی  به واسطه تجربیاتی 

تاب دیگاری تولیاد کیابناد  م اتب را درمیکنند و اشتباهات آن مک تب تعلیم و تربیتی پیدا میکم
الت کتب قبلای را نداشاته باشاد؛ ولای جامعاه را باا مشاکاالت مکن است اشکه ممکنند ک می

 کند. تری مواجه می جدیدتر و معضالت پینیده
  مکاتاب تربیتای باه دو مکتاب بندی کلای با وجود مکاتب متنوع تربیتی  در یک نوع تقسیم

اناد  های تربیتای ایان دو مکتاب  متفاوت گیری ها و جهت شود. مؤلفه دینی و غیردینی تقسیم می
ها  در تضاد کامل با هم هستند. نماد مکتب تربیتی دینی در عصر حاضار   وحتی در برخی زمینه

ور باه قیامات و تعهاد و مکتب تربیتی اسال  است که با اعال  اعتقااد باه پروردگاار هساتی و باا
های  پذیری در برابار خادا و مارد  و طبیعات  رویکردهاای تربیتای خاود را در عرصاه مسئولیت

کند. در سوی مقابل  نماد مکتب تربیتی غیردینی  برخی مکاتاب تربتای غربای  مختلف بیان می
ضامن  مایالدی  16ای دینی و معنوی  پس از تحوالت رنسانس در قرن  است که با وجود سابقه

کنار نهادن مفهو  خدا و انکار جهان ماورا از ادبیات تربیتی خود  در خصوص تعهد و مسائولیت 
 دهد.  به دیگران هیچ گونه تضمینی نمی

 شناسی تحقیق روش
های تربیات دینای و غیردینای  هاا و مؤلفاه دنبال بررسای چناد نموناه از ویژگی در این تحقیق  به

ای و روش توصیفی و تحلیلی هستیم که به مقایسه تطبیقای و  بخانه)غربی( با استفاده از منابع کتا
هاا پرداختاه شاده  ها و تفاوت ها در دو نوع نگاه تربیتی برای کشف شاباهت ها و گزاره تحلیل داده

 است.

 مفهوم تربیت 
ای عربی است که در فارسی به: پروردن  پرورانیادن  آماوختن و پارورش و  در لغت  تربیت  واژه

باشاد  باه معناای « ربو». این واژه  اگر از ریشه (720  ص1  ج1390)دهخدا  ینها معنا شده مانند ا
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و اگار از  (283  ص8  ج1410)فراهیادی  رشد و ازدیااد  بااال باودن و غاذا دادن و پارورش اسات 
)راغاب باشد  به معنای ایجاد تدریجی یک چیز و به حد کمال و تما  رسااندن آن اسات « ربب»

ها باه یاک  شناسان نیز معتقدناد تربیات  از هماه ریشاه . بعضی از واژه(336  ص1412اصافهانی  
 .(483  ص2  ج1404فارس   )ابنمعناست؛ یعنی زیادی  رشد کردن و باال و برتری 

های گوناگونی از تربیت از منظر دانشامندان مسالمان و غیرمسالمان  در اصطالح نیز تعریف
 ارائه شده است؛ از جمله: 

ق. (  تربیت به کشف استعدادهای طبیعی و شاکوفا 347ق.  ا427گاه افالطون ). از دید1
 .  (170  ص1372)کاردان و همکاران  شود  ساختن آن اطالق می

شناس معروف  تعلیم و تربیات را یاک نظریاه علمای   (  جامعه1917ا1858. دور کیم )2
هاا  شناسی به ارزیابی نظا  و جامعه شناسی های علو  دیگر نظیر روان داند که با استفاده از داده می

کناد  پردازد و به ایان طریاق  عمال مربیاان را توضایح داده و هادایت می های تربیتی می و روش
 .(58  ص1396)شکوهی  

ش(  تربیت را پروردن و پرورش دادن و به فعلیت در آوردن 1358ا 1298. شهید مطهری )3
 .(56  ص1376)مطهری  در یک شیء وجود دارد صورت بالقوه  استعدادهای درونی دانسته که به

شود که حرکت را از مبادأ  . تربیت  به مجموعه تغییرات تدریجی در گستره زمان اطالق می4
شروع  و به مقصد رهسپار است و مقدار و مسافت این حرکت و مکانیز  آن  قابل مطالعاه اسات 

 .(15  ص1395)اعرافی  
انتقال معلومات و »اند؛ از جمله:  ردهکدیگری از تربیت های  . برخی از دانشمندان  تعریف5

باه فعلیات رسااندن قاوا و اساتعدادهای »  «یل عادات و صفات معین در فردکتش»  «ها مهارت
ارضاای   ایجاد محایط مسااعد بارای»  «ردن خود برای زندگی در اجتماع معینک آماده»  «انسان
 .(45ا49  ص1360)بهشتی  « ود اجتماعیرها ساختن فرد از آداب و قی»و « های فرد رغبت

 (  مشکل تعریف تربیت و اختالف زیاد در تعاریف را به مشکل بودن 1804ا1724کانت )
کنند  تعلایم و تربیات   دهد و معتقد است: برخالف آننه مرد  تصور می ماهیت تربیت ربط می

ت بشار  دو ماورد را از بقیاه ترین و دشوارترین مسائل مبتالبه انسان است. او در بین اباداعا بزرق
 .(11  ص1363)کانت  داند: هنر حکمرانی و هنر تعلیم و تربیت  تر می مشکل

توان گفت با توجه به معانی رشد  پرورانادن  تادریجی باودن و  ها  می از مجموع این تعریف
 شکوفا ساختن که در واژه تربیت نهفته است  تربیت یک مقوله منظم و هدفدار و تدریجی اسات
کااه اسااتعدادهای راتاای مترباای را در ابعاااد مختلااف مااورد توجااه قاارار داده و بااه شکوفاسااازی  
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پردازد. البته میزان توجه به این استعدادها  ممکان اسات در  بخشی آن می سازی و تعالی هماهنگ
مکاتب مختلف تربیتی متفاوت باشد؛ بعضی مکاتب تربیتی  همه توجه خود را به مسئله پرورش 

غرایز و لذات و شهوات و نیروهای جسمانی انسان گذاشته و برخای دیگار  عاالوه بار و تقویت 
اینکه تربیت و پرورش را باه معناای کنتارل و تنظایم غرایاز و تعاادل نیروهاای جسامانی انساان 

 اند. اند  به تقویت نیروی روحی و فطری انسان پرداخته دانسته
 ق اشاره نمود؛ از جمله:توان به چند نمونه تحقی در پیشینه این بحث  می

ای به تحلیل تطبیقی رابطه تربیت دینی و تربیات اخالقای از منظار  .سعید آزادمنش در مقاله1
عالمه طباطبایی و دیوید کاار  از طرفادارن نقاش دیان در تربیات پرداختاه و ضامن برشامردن 

دینی اشاره نماوده اشتراکات این دو دانشمند  به موارد اختالف این دو در مسئله تربیت اخالقی و 
 است.
  پژوهش دیگری است کاه نویسانده «بررسی تطبیقی تربیت دینی در اسال  و مسیحیت. »2

آن )سید حمیدرضا علوی(  سعی در استخراج و تبیین وجوه مشترک تربیت دینی در ادیان اساال  
 و مسیحیت داشته است.

« ش دینای و غیردینایتفااوت آماوزش و پارور»ای باه  . ابوالفضل سااجدی نیاز در مقالاه3
ها باه تفااوت تعریاف و  تفاوت اشاره نموده است. به نظر نویسنده  ریشه تفاوت 16پرداخته و به 

در غارب  « »گردد. تربیات دینای  قلمرو تربیت دینی در اسال  و غارب باازمی
عنای آموزش اداب و بیشتر در عر  تربیت عاطفی  اجتماعی  شناختی و رفتاری قرار دارد و به م

تری دارد و در طاول ساایر  مناسک خاص دینی است؛ اما در اسال   تربیت دینای  قلمارِو وسایع
های رایاج تربیتای  گیرد. تربیت اسالمی در این معنا  به اصاول  اهاداف و شایوه ها قرار می تربیت

گیرد  برمیهای مختلف جسمی  روانی  شناختی  عاطفی و رفتاری را در  دهد و عرصه جهت می
 .(97  ص1389)ساجدی  

بررسی تطبیقی تربیت اخالقی در اسال  و پست مدرنیسم و ارائاه یاک الگاوی ». همننین 4
نار و همکارانش نوشته شاده و ک  مقاله دیگری است که توسط مرضیه جعفری آب«تربیت اخالقی

 های این دو نگاه تربیتی پرداخته است. ها و تفاوت به اشتراک
نظران اساالمی و غربای )خواجاه نصایر و  های تربیتای صااحب تطبیقی نظریاهمطالعه . »5

ای است به قلم داود محمدی در مقطع کارشناسای ارشاد کاه باه بیاان  نامه   عنوان پایان«روسو(
 مشترکات و نکات اختالف مباحث تربیتی دو دانشمند غربی و اسالمی پرداخته است.

  تحقیق دیگاری اسات کاه «ای می با نگاه مقایسهتربیت اسالمی و تربیت غیراسال». مقاله 6
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هاای تربیات اساالمی و  یاا باه رشاته تحریار در آماده و در آن  اهاداف و روشک توسط سلیمانی
 غیراسالمی تبیین شده است

 رآمیدی ییب یلسیهه  ( نیز در کتابی که با عنوان 2015-1932جناب ماجد عرسان کیالنی )
ز آثار و نتایج تربیت دینی و غیردینی پرداخته است. بحاث ترجمه شده  به برخی ا تبییت ادالم 

  از مبااحای اسات کاه در «تب اساال کهای تربیتی در غرب و مقایسه آن با م تبکنگاهی به م»
زاده ماورد بررسای قارار گرفتاه  توسط فتحیه فتاحی ب مکهسی تبییت  ر قبآن  یبرد  روشکتاب 
 است.

ها  ای و تطبیقی  به ویژگی صورت مقایسه تحقیقی که بهبا وجود این تحقیقات ارزشمند  نبوِد 
شکل موردی و مشخص بپردازد  احساس شد. از این جهات  در  و نتایج و آثار این دو رویکرد به

های تربیات دینای و غیردینای  ها و مؤلفاه دنبال تحلیل تطبیقی برخای از شااخص این پژوهش به
 ص این دو نوع تربیت مشخص شود.های خا هستیم تا با تبیین آن  برخی از ویژگی

 های تربیت دینی  ها و مؤلفه ویژگی
تاوان برشامرد کاه در ابعااد  های بسایاری را می و مؤلفاهها  ها  شااخص برای تربیت دینی ویژگی

دهند که در اینجا هدف این تحقیاق  بررسای آنهاا  مختلف  ساختمان تربیت دینی را تشکیل می
ها بین دو رویکرد تربیت دینی و غیردینی  از ساه ُبعاد  باشد؛ اما در مقا  تحلیل تطبیقی مؤلفه نمی

 نماییم. هرکدا  یک مورد را به عنوان نمونه رکر میو جنبه: فردی  اجتماعی و سیاسی برای 

 . ویژگی فردی تربیت دینی: کرامت شخصیت1
به درستی که ما به انساان کرامات و شارافت »بیند.  اسال   انسان را موجودی شریف و محتر  می

این انسان وقتی احساس شرافت  کرامت  شخصیت و عزت  1«دادیم و او را بسیار گرامی داشتیم.
زناد. در نتیجاه   درونش شکل گرفت و نهادینه شد  دیگر دست به پلیدی و ظلام و بادی نمیدر 

آفرین یا اساتامار دیگاران و تخریاب  گاه از این انسان کریم و محتر   ظلم و تجاوز و وحشت هیچ
هاای  شده در این انسان  در حوزه طبیعت سرنخواهد زد. در واقع  کرامت و شرافت راتی و نهادینه

اجتماعی  سیاسای  فرهنگای و اقتصاادی خاود را نشاان داده و ماانع ظلام و تجااوز و  مختلف
خالف مکتب تربیتی غارب کاه باا انتازاع معنویات از  شود؛ به درازی بر حقوق دیگران می دست

                                                           

ْمنا َبنى» .1  (70آیه)اسراء  .« تَدَم   َو َلَقْد َكرَّ
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انسان و جدایی او از آفریدگارش و ترسیم سرنوشت پوچ و نیساتی بارای انساان  او را فقاط بارای 
گاذارد تاا باا قادرت خاود و باا تجااوز و اساتامار دیگاران  زنادگی  اد میهمین چند روز دنیا آز

های دیگر باشد. باه  وپا کند  حتی اگر به قیمت نابودی انسان اصطالح خوشی برای خود دست به
کند؛ ماشینی کاه فقاط  تعبیر شهید مطهری  دنیای غرب  انسان را یک موجود ماشینی تعریف می

ست؛ ولی دیگر آن شرافت و قداسات ساابق را نادارد. اگار هام ا ن تر ا ها پینیده از دیگر ماشین
خواهد با مکتب اومانیسم  انسان را مرکز عالم تعریف کند  او را جدای از خدای عالم ترسایم  می
 .(57-56 ص1393)مطهری  کند  می

در نگاه این اندیشمند بزرق  دو نوع رویکرد تربیتی وجاود دارد: یکای باه نحاوی کاه بیشاتر 
است که در آن  انسان مانناد   کند و آن  تربیتی صدق می« صنعت»و در واقع « ساختن»اره آن درب

شود. چیزی کاه در ایان سااختن  شود و برای منظور یا منظورهایی ساخته می ء فر  می یک شی
مورد نظر است؛ اما یک وقت هست کاه مکتاب در خادمت انساان   منظور نیست  خود آن ماده

از انسان ندارد و هدف او به سعادت رساندن و تکمیل انساان اسات.   بیروناست؛ یعنی منظوری 
تنظیم آنها باشد؛ یعنای   این مکتب باید بر اساس پرورش استعدادها و نیروهای انسانی و بر مبنای

تواند انجا  دهد  دو چیز بیشتر نیست: یکی اینکه در راه شناخت  حداکار کاری که این مکتب می
نِی انسان و پرورش دادن آنها و نه ضعیف کردن آنهاا کوشاش کناد و دو  اینکاه استعدادهای انسا

گوناه افاراط و  میان استعدادهای انسانی برقرار نمایاد کاه در اثار ایان نظاا   هیچ  تعادل و نظامی
بقیاه تجااوز نکناد   حکمفرما نباشد؛ یعنی هر نیرو و استعدادی حّظ خودش را ببرد و باه  تفریطی

 .(266-264  ص1376)همو  
است که اگر درست کنترل نشود  وی را به تباهی  یدر نگاه دینی به تربیت  انسان دارای نیروی

کشاند. این ویژگی  نتیجه امیال و اغرا  انسان است که بارای رفاع نیازهاای  و فساد و تجاوز می
ستفاده شاود  طبیعی انسان در او قرار داده شده است؛ ولی اگر در مسیری غیرعقالنی و نامشروع ا

گفتاه شاده « هوای نفس»کشاند. در تربیت دینی  به این ویژگی   انسان را به سرکشی و تجاوز می
. در توصیف قرآنی از فرایند زندگی انسان در کاره خااکی  انساان (154  ص1393)فیروزمهر  است 

مطلاب زناد. قارآن در بیاان ایان  رسد  سر باه طغیاان می نیازی می وقتی به احساس قدرت و بی
ایان انساان طااغی   1«نیااز بیناد. ند؛ اگر خویشتن را بایک ه انسان طغیان میکحقا »فرماید:  می

گر  شود  مانند فرعون  و گاهی در قالب جامعه و جمعیت طغیاان در قالب یک شخص ظاهر می
                                                           

ْنساَن َلیْطغى» .1  (7ا6آیه )علق   .«َأْن َرتُه اْسَتْغنى َكالَّ ِإنَّ اْْلِ
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بران و سرکش. در تربیت قرآنی  برای کنترل این طغیان و آسیب نرسیدن به دیگران و طبیعت  پیاام
عنوان رهبران و مصالحان جامعاه باا هادف تربیات و تزکیاه و تعلایم راه و روش زنادگی  الهی به

 .(2)جمعه  آیهاند  سعادتمندانه مبعوث شده

 پذیری . ویژگی اجتماعی تربیت دینی: مسئولیت2
رو  فارد را باه  مدار است. ازاین های مهم تربیت اسالمی  این است که مسئولیت یکی از شاخصه

آیاد؛ اماا در  خواناد. در پای ایااار  دوساتی و بارادری و امنیات و آساایش فاراهم می ار فرا میایا
مدار  اساس کار بر گرفتن است؛ نه داد و دهش. بناابراین  چپااولگری و  های تربیتی حقوق فلسفه

 مبتنی بر  گیری تربیتی قرآن  . جهت(184  ص1394)کیالنای  رقابت و درگیری  در آنها فراگیر است 
باشااد. ایاان  ها  مخلوقااات الهاای و طبیعاات می پذیری انسااان در براباار خاادا  انسااان مساائولیت
. در رویکارد (188  ص1391)مصاباح یازدی  کند  پذیری او را در برابر همه چیز متعهد می مسئولیت

تربیتی دینی  انسان با اینکه اشرف مخلوقات است و جهان مسّخر اوست  ولی در برابر طبیعت و 
وری او از امکانات جهان  ت و گیاهان و همنوع خویش  مسئولیت و وظایفی نیز دارد و بهرهحیوانا

ضابطه و غیرمتعهدانه نیست؛ همننان که در تربیت اسالمی  آنناه اصاالت دارد   طرفه و بی یک
)امینی  های حیوانی باید در خدمت نفس ملکوتی انسان قرار گیرد  های انسانی اوست و جنبه جنبه

های حیاوانی و  ؛ اما در تربیت با رویکرد غیردینی  بیشاتر پارورش و تربیات جنباه(85ص  1392
مسائولیت در برابار خادا   گیرد. تربیت غیردینی  انساانی بی غرایز و شهوات انسان مدنظر قرار می

)کیالنای  دهد که در بهترین حالت  نه طرفدار اخاالق اسات و ناه دشامن آن.  تحویل جامعه می
 .(262  ص1394

 . ویژگی سیاسی مدیریتی تربیت دینی: قدرت، وسیله تحقق عدالت3
گوید که مرد  بر طبق دیان و عقایاد حاکمانشاان رفتاار  اصل معروف تربیت دینی  این چنین می

جانباه امارا و  . بنابراین  نیاز به تربیت جامع و فراگیر و همه(230  ص2  ج1405)اربلای   1نمایند می
نهاج البالغاه  73در حکمات  دارد. در هماین بااره  امیار مؤمناانمسئوالن  بسیار اهمیات 

ردن دیگاران  باه کاه پایش از ادب کدهد  باید  ه خود را پیشوای مرد  قرار میکهر»... فرماید:  می
رو  در نظاا  تربیتای اساال   پیشاوایان و  . ازایان(371  ص1376)رضی   2«ردن خود پردازدکادب 

                                                           

 «.الناس على دين ملوكهم» .1
َِ نَفَْسُه لِلنَّاِس إَِماماا، فَلْيبَْدْأ بِتَْعلِيِم نَفْسِهِ قَبَْخ تَْعلِيِم ََيرِهِ » .2  «.َمْن نََص
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ش از همه مرد  و دیگران  باید به تربیت به معناای خودساازی و حاکمان و قدرتمندان  پیش و بی
کنترل قوای غضب و شهوت بپردازد؛ نه آنکه با تقویت غرایز و شهوات و رهاسازی آنها به قادرت 

کنناده باازاری باه مقاا  اّول نظاامی  نمایی و ظلم و استامار دیگران بپردازد. بخشاِش یاک توهین
ای از تربیات دینای اسات. ایشاان در  الک اشتر  نمونه  یعنی جناب محکومت حضرت امیر
کننده که بعد از شناخت جناب مالک برای عذرخواهی آماده باود  فرماود:  جواب شخص توهین

هرگز ترس و وحشت به خود راه مدهآ به خدا سوگند  من وارد مسجد نشد   مگر اینکه بارای تاو »
 .(2  ص1ج  1410)ورا   « از خداوند طلب رحمت و آمرزش نمایم

در طرف مقابل  تربیت غیردینی  رعایت اخالق برای زمامدار چاارچوب مشخصای نادارد؛ 
جواناان ماا »نویسد:  می ومهوریق. ( در کتاب سو  347ق.  ا 427عنوان نمونه  افالطون ) به

هام در حاالتی خااص رواسات.  به هیچ عنوان نباید دروغ بگویند و دروغ فقط برای زمامدار و آن
گفتن اصاًل روا باشد  باید آن را تنها برای زمامداران کشور مجاز شمرد که هرگااه خیار و  اگر دروغ

صالح جامعه ایجاب کند  آن را خواه به منظور فریب دادن دشمنان و خواه باه نفاع مارد  کشاور 
. شبیه همین بیان و تجویز دروغ برای زماماداران  در کتااب (121  ص1353)افالطون « کار ببرند به
. تعریف افالطون  از تعلیم و تربیت و ساختار تربیتی (459)هماان  صآمده است  ومهوریجم پن

و مدینه فاضله افالطونی او سرچشمه گرفته و خاستگاه نظارات و تفکارات فالسافه و دانشامندان 
 باشد. تربیتِی بعد از او می

و بساط عادالت و  هاا بنابراین  اصل در رویکرد تربیتی دینی  از قادرت در راه احیاای ارزش
شود. به تعبیار قارآن  تاوانگران و  ها و از جمله کمک به مستضعفان و مظلومان استفاده می خوبی

چون در زمین به آنان تواناایی و قادرت دهایم  نمااز برپاا »حاکمان مؤمن باید کسانی باشند که: 
دارناد و  ساند بااز مایارهاای ناپکدارند و از  ارهای پسندیده وامیکدهند و به  ات میکدارند و ز می

تنهاا وسایله گساترش ظلام و   در ایان رویکارد  قادرت ناه 1«ارها  ازآن خداست.کفرجا  همه 
های الهی و انسانی و گساترش عادالت و  خواری و استامار نیست  بلکه در راه تحقق آرمان جهان

 شود. گرفتن حق مظلومان عالم استفاده می
ه ایان کایاابیم  تی ا اخالقی قارآن  بخاوبی درمیشده در آیات تربی با نگرشی دقیق و حساب

انداز  سااز در چشام لای و زمینهکه با تاابلو قارار دادن اهاداف کساز  در پی آن است  تاب انسانک
                                                           

كاَة َو َأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َو َنَهْوا َعِن ا. »1 الَة َو تَتُوا الزَّ اُهْم ِفى اْْلَْرِض َأقاُموا الصَّ نَّ ذيَن ِإْن َمكَّ ُمورِ الَّ ِه عاِقَبُة اْْلُ  «.ْلُمْنَكِر َو ِللَّ
 (41آیه)حج  
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تدریج به هدف غایی نزدیک سازد. ازاین رو  طّی آیات فراوانی  استعدادهای بالقوه  انسان  او را به
ه از چنین استعدادهایی بیشترین بهره را در راه کدهد  هنمود میرده  به او رکو بالفعل او را یادآوری 

 .(48  ص1376نیا   )الهامیبهبود موقعیت خویش ببرد 
عنوان اشرف  رو  در رویکرد تربیت دینی  با تعریفی که از انسان و جایگاه او در جهان به ازاین 

رود  گیرد  از او انتظاار مای میشود و شرافت و کرامت راتی او مورد تأکید قرار  مخلوقات عالم می
ها و رواباط  هاا  در سیساتم ها و بحران مندی از موقعیت قدرت در مواجهه با چالش در موقع بهره

پوشی و مادارا  برخاورد کریماناه  احساان و  هایی همنون: عفو و گذشت چشم انسانی از شیوه
 نیکی و دفاع از مظلومان استفاده نماید.

رویکرد تربیتی دینای در عصار حاضار  جواناانی مانناد شاهدای بخشی از خروجی و برایند 
ترین  دسات شاقی جانبه دینی  وقتی به مدافع حر  و شهید حججی هستند که در سایه تربیت همه

شوند  بدون هیچ هراس و وحشاتی  باا اقتادار  ترین نیروهای تروریستی جهان اسیر می و مخوف
 روند. استقبال سرنوشت خود می کامل به

 های تربیت غربی )غیردینی(  مؤلفه
های تربیتای متناوع و  ار و نظریاهکاتاریخ تعلیم و تربیت غرب  عرصه پیادایش  روناق و زوال اف

ه از قرن پنجم قبل از میالد تا به حاال اداماه داشاته اسات. البتاه رویکارد تربیتای کفراوانی است 
وچاک کنادگی اخاروی  غربیان  عمدتًا پیش از رنسانس در قالب دعوت مسایحیت صارفًا باه ز

ای کاه  های آن اختصاص داشته اسات؛ باه گوناه ها و بهره ردن لذتکشمردن حیات دنیایی و رها 
ردن از زندگی در مجاامع بشاری تشاویق کها و دوری  ها و صومعه پیروان خود را به زندگی در دیر

نساان بارای ردن اکاتوان گفت که تربیت مسیحی  منحصر باه آمااده  رده است. بنابراین  میک می
حیات در جهان دیگر است؛ اما نسبت به زنادگی در دنیاا هایچ روش و دساتورعمل مشخصای 

شاود.  ه ارتباط با تربیات دنیاایی داشاته باشاد  در ایان آیاین دیاده نمیکمترین مطلبی کندارد و 
سار نهاادن دوران  های پس از رنسانس و پشت  های رایج تربیت در غرب  در سده رو  مؤلفه ازاین

شده و دروغی  به جای وحاِی اصایل و صاادق نشسات ا ارتبااط  ه وحِی تحریفکون وسطا ا قر
 های مسیحیت پیدا نکرده است.  چندانی با آموزه

پیامد جدایی مکاتب تربیتی غرب از دیان و معنویات در اعصاار گذشاته  ایجااد بحاران در 
فروکااهش دیان و  مرجعیت دینی  تکارگرایی دینی  حاذف دیان در زنادگی فاردی و اجتمااعی 

داری به تجربه قلبی و شخصی  سکوالریزه شدن ماهیت و جوهره دیان و... باوده اسات کاه  دین
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)خااکی باشاد  های دیان و معنویات در تمادن مادرن در عصار حاضار می تنها بخشی از چالش
 .  (118-113  ص1394قراملکی  

اندیشه غربیان ظهور  اریخ های متعددی در ت از اواخر قرن هجدهم تا اوایل قرن بیستم  فلسفه
دا   روی تعلیم و تربیات که هرکنت کانت  هگل  اسپنسر و اگوست کری: کردند؛ مانند نظا  فک

( تعلایم 1778-1712ه همنون نظریه روسو )کای  ریکتب فکاند؛ اما شاید تنها م اثرهایی داشته
اّول قارن بیساتم  ( در نیماه1952-1859تب عملگرایی دیاوبی )کو تربیت را دگرگون ساخته  م

ه تغییار  خصیصاه کگرایی دیوبی  نظریه توأ  ساختن اندیشه با عمل در جهانی است  باشد. عمل
راتای آن اساات. در ایان جهااان متحااول  اندیشاه نیاال باه یقااین و حقیقاات غاایی  چیاازی جااز 

عنوان موجودی زیساتی  ه در تعامالت انسان بهکپردازی نیست. حقیقت  امری موقتی است  خیال
رو  خورد. انسان در این تعامالت  باا مساائل ناویی روباه اش رقم می اجتماعی با محیط زندگیا 

ه کاطلبند. در ایان جهاان متغیار و ُپرمخااطره  تنهاا چیازی  های نویی نیز می حل ه راهکشود  می
های مطلاق  جایگااهی قائال  تب  برای ارزشکگاه انسان باشد  تجربه است. این م یهکتواند ت می

گیرند. بنابراین   ل میکها  در پروسه عمل و در انتخاب وسیله برای نیل به هدف ش ارزشنیست. 
سو  پایاانی قارن بیساتم   شوند. در یک شان واجد ارزش می اربرد ابزاریکاشیا و امور  با توجه به 

ها و  شاود و نظریاه مدرنیسام )فراناوگرایی( باه عرصاه تعلایم و تربیات نیاز وارد می جنبش پست
شامول و  لای و جهانکهاای  سازد. این جنابش  نسابت باه گفتمان های تربیتی را متأثر می دیدگاه

وک اسات. که باشند  از جمله: عقالنیت  علم  اخالق و هنار  مشاکای  گرا  از هر مقوله تمامیت
های مارتبط باا مدرنیسام  مخصوصاًا  ها نیاز در تعلایم و تربیات  باه نظریاه مدرن عرصه پسات

گرایی قادیم و جدیاد   آید  همنون پایدارگرایی و ماهیات گرایی می لکآنها بوی ه از کهایی  نظریه
توان گفت عمده مکاتاب رایاج تربیات  پس  می( 137-135  ص1386سرشت   )پاکاند  ردهکحمله 

هاای اصایل دینای  غرب در دوران معاصر  ارتباط خاود را باا معنویات خاالص وحیاانی و آموزه
 اند. گسسته

ق. ( نخساتین 347-ق. 427های مکتاوب علمای  افالطاون ) ان و یافتهبنا به ارعان محقق
تاوان گفات  ای کاه می متفکری است که به طرح و تدوین نظریات تربیتی پرداخته است؛ به گوناه

های نظریات تربیتی جوامع غربی  از نظریاه افالطاون اخاذ شاده اسات. در نظار  مایه ریشه و بن
ن مستعدترین افراد و تربیت آنان برای زماماداری اسات و ترین کار جامعه  شناخت افالطون  مهم

تعلیم و تربیت باید به وسیله دولت )جامعه( انجا  گیرد. به عقیده افالطون  جامعاه از ساه طبقاه 
 تشکیل شده است:
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 توان آن را از لحاظ ارزش به آهن تشبیه کرد؛ وران  اعم از کارگر و کشاورز که می . طبقه پیشه1
 اند؛ اند  از نظر ارزش  در حکم نقره ان که حافظ جامعه. طبقه سپاهی2
 توان از نظر ارزش  آنها را به طال تشبیه کرد. . طبقه زمامداران که می3

در نظر وی  غر  از تعلیم و تربیت در وهله اّول  پرورش قوه عاقله افراد مستعد است و ایان 
 .(169-167  ص1372اردان  )کافراد را باید باز شناخت و برای زمامداری آماده کرد 

خروجی این عقیده  تربیت طبقاتی و اختصاص تربیت به گروهی خاص و ممتااز در جامعاه 
است که برای تصدی امور و حکمرانی بر مرد  گماشته خواهند شد و بقیه مرد   در نظریه تربیتای 

 شوند. وی لحاظ نمی
نه فاضاله افالطاونی او سرچشامه تعریف افالطون  از تعلیم و تربیت و ساختار تربیتی و مدی

باشد. ایان سااختار   گرفته و خاستگاه نظرات و تفکرات فالسفه و دانشمندان تربیتی بعد از او می
های درجه یک و دو و سه منجر شاد کاه  خواسته یا ناخواسته  به مشروعیت نظا  طبقاتی و انسان

 شود. ه میبخشی از آن  در عرصه سیاست و اقتصاد و فرهنگ تمدن غربی دید
(  از 1704-1632از دانشمندانی کاه متاأثر از دیادگاه تربیتای افالطاون باوده  جاان الک )

دانشمندان انگلیسی قرن هفدهم است. در نگاه تربیتی وی  با اینکه هدف از تعلیم و تربیت رفااه 
. طبقاه 1گیارد:  و خوشبختی ملت و جامعه است  اما با این حال  جامعاه از دو طبقاه شاکل می

اناد. چناین باه  بهره کش که از ثروت و مالکیات بی . طبقه کارگر و زحمت2اند؛  اشراف که مالک
رسد که الک معتقد به دو نوع تربیت مختلف برای فرزندان این دو طبقه باشد. وی در آثار  نظر می
های تربیتی خویش  توجه بسیار کمی به تعلیم و تربیت کودکان طبقه فقیار نماوده اسات  و نوشته
. این تفکر  آموزش و تربیت را با هر تعریف و مفهومی که شاامل تربیات (198  ص1372)کاردان  

داناد و از تربیات ساایر  شود  مخصوص قشر خاصای از جامعاه می الحادی و ضّد دینی هم می
 کند. اقشار جامعه غفلت می

 اسات.« سکوالریسام»و « اومانیسام»زیرساخت مکاتب تربیتی جدید غارب نیاز اندیشاه 
مداری  مکتاب اصاالت انساان   گرایی  انسان ( که معادل فارسی آن  انساناومانیسم )

  باه معناای فلسافی آن کاه اماروز رایاج (38  ص1386)بیات  انسان دوستی و مانند آن رکر شده 
ساالری  بشرانگاری یا اعتقاد باه اصاالت بشار در برابار اعتقااد باه  است  عبارت است از انسان

نشااند؛  داند و به جای خدا می خدا. این مکتب  انسان را یگانه حقیقت جهان آفرینش میاصالت 
اش در تضاد با خدامحوری یا خداگرایی است و هرگوناه اندیشاه  یعنی اومانیسم در شکل افراطی

کناد و بشار را مالاک اصالی هساتی و  متافیزیکی مانند وحی الهی و ادیاان آسامانی را نفای می
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 .(39-38  ص1392)زرشناس  انگارد  طبیعت می فرمانروای مطلق
های مختلف است که برخی از آنها  با نهااد دیان و تربیات دینای  البته اومانیسم  دارای نحله

 مشکل اصولی و چندانی ندارند. بخشی از مبانی اومانیسم  به این شرح است: 
ی = محور .جااایگزینی انسااان بااه جااای خاادا )انسااان1شااناختی:  الااف. مبااانی هستی

. 4. ماتریالیسم )اصاالت مااده(؛ 3های دیگر )فرشتگان و پریان(؛  . نفی جهان2خدایی(؛  انسان
 سکوالریسم )جدایی دین و دنیا یا حذف دین از عرصه اجتماعی زندگی بشر(.

. نفی فطرت انسانی؛ 2. انسان مخلوق نیست؛ بلکه خالق است؛ 1شناختی:  ب. مبانی انسان
. آزادی مطلااق انسااان )نفاای بناادگی خاادا و جااایگزینی 4جااویی؛  گرایی و لااذت . طبیعاات3

 . نفی تکلیف و مسئولیت از انسان. 6. فردگرایی )دولت حداقلی(؛ 5هواپرستی(؛ 
. نفای الهاماات الهای )نفای نقاش مااوراء 2. نفی وحی الهی؛ 1شناختی:  ج. مبانی معرفت

.ُپررنگ کردن عقل تجربی 4م(؛ زدگی )ساینتیسم و پوزیتیویس . علم3طبیعت در تربیت انسان(؛ 
)رضاایی اصافهانی  گرایی در معرفات  . نسابی5هاای عقلای؛  رنگ کردن عقل نظری و برهان و کم

 .(91  ص1  ج1397
هایی بدون تعهد در برابار خادا و اخاالق  نتیجه و خروجی این سیستم تربیتی  پرورش انسان

ف جامعاه  دسات باه هار جناایتی ها  مخصوصًا اقشار ضاعی است که در مواجهه با دیگر انسان
غربی مانناد آمریکاا و انگلایس باه کشاورهای ضاعیف  ِی زنند. تجاوز و لشگرکشی کشورها یم

های کوچکی از نتیجه ایان رویکردهاای تربیتای اسات. مروجاان ایان  آفریقایی و آسیایی  نمونه
 اند. رویکردهای تربیتی  از نظریات اماال نینه کمال استفاده را برده

هاا و تحاوالت  (  فیلسوف آلمانی  رکن اساسی و اصل بنیاادین گرایش1900-1844نینه )
(  1939-1856داناد. فرویاد ) جویی انسان می و قدرت« انگیزه قدرت»اجتماعی و تاریخی را 

نماود و انساان را حیاوان صااحب غریازه  انسان را با غریزه جنسی و نقش محوری آن تفسایر می
(  بشر را باا نقاش محاوری 1883-1818کرد؛ مارکس ) می جنسی با مکانیز  خاص آن تعریف

دانسات؛ اماا نیناه در  می« حیوان اقتصاادی»ُبعد اقتصادی و ابزار تولید  تفسیر نموده  انسان را 
حیاوان »خاواهی تأکیاد بسایار ورزیاده و انساان را  طلبی و توان تحلیل انسان  بار غریازه قادرت

خواهی او معرفای  های انسان را معلول قادرت یشمعرفی کرده است. وی بیشتر گرا« طلب قدرت
خواهی  و اخاالق صاحیح را اخاالق  گرایی وی را نیز برخاسته از قدرت دوستی و دین کرده  علم

داند. وی جامعه را به دو طبقه نیرومند و ناتوان  اقویا و ضعفا  مهتران و کهتران  اکتساب قدرت می
داناد. بناا بار نظار وی  دیان سااخته  صوص اقویاا میتقسیم کرده  در این معرکه  حّق بقا را مخ
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بینناد و بارای جباران ضاعف و اشاباع حاّس  ضعفاست که خاود را در معرکاه قادرت زباون می
خواهی و حفاظ خاویش در برابار توانمنادان  باه ابازار دیان  معنویات و اخاالق توسال  قدرت

ن بارای اساتامار ناتواناان جویند. دقیقًا نقطه مقابل نظر کساانی کاه دیان را سااخته توانمنادا می
 .(465-464  ص1  ج1372)کاردان  هاست  که مارکس گفت: دین  افیون توده گونه دانند؛ همان می

نینه برخالف بسیاری  خودپرستی را حق دانسته و شفقت را ضعف نفاس و عیاب پنداشاته 
سات و باا اند  باطال ا است. در نگاه او  این سخن که مرد  و قبایال و ملال  در حقاوق یکساان

پیشرفت عالم انسانیت در تنافی اسات و مارد  بایاد دو دساته باشاند: یکای زیردساتان و دیگار 
زبردستان. شرافت و اصالت  متعلق باه زبردساتان اسات و آناان هساتند کاه غایات وجودناد و 

. از دیاد (220-219  ص3  ج1372)فروغای  زیردستان  آلت و وسیله اجرای غرای  آناان هساتند 
حقیقی و راتی انسان و افعال و رفتارش  به میزان قدرت و توانمنادی اوسات. بادین  نینه  ارزش

گذاری است. در نتیجه  هرکااری کاه موجاب  مداری  معیار اصلی ارزش و ارزش ترتیب  قدرت
افزایش قدرت فرد باشد  مجاز  بلکه خوب و الز  است؛ هرچند موجب آزار یا حتی نابود کاردن 

   هرکاری که قدرت فرد را کاهش دهد  بد و ناپساند اسات و اجتنااب از دیگران باشد. در مقابل
آن  الز  است؛ هر چند با فضایل اخالقی معمول  مانند ازخودگذشتگی  همدردی باا دیگاران و 

ورزد  پذیرد و بار آنهاا تأکیاد مای کمک به ناتوانان منافات داشته باشد. نینه  همه این لواز  را می
 .(178-177  ص1390)مصباح  

توان از این دو اصل اخالقی ماورد قباول هماه  بر اساس نظا  اخالقی نینه  به هیچ وجه نمی
  دفااع «ظلم  باد اسات»و « عدالت  خوب است»های عاقل که  های اخالقی و همه انسان نظا 

اسات و هرکااری کاه « خاوب»کرد. در نگاه نینه  هرکاری که در خدمت افزایش قدرت باشد  
اسات؛ یعنای محاور و معیاار خاوب و باد  « باد»و توانایی انسان شاود   موجب کاهش قدرت

یا اماال آن. بنابراین  اگار کااری ظالماناه موجاب افازایش « عدل»و « ظلم»است و نه « قدرت»
است و یا اگر کاری عادالنه موجب کااهش و ضاعف « خوب»قدرت شود  آن کار از نظر نینه  

جه طبیعی رواج چنین دیدگاهی دربااره اخاالق  ظهاور خواهد بود. نتی« بد»قدرت شود  آن کار 
)مصاباح یازدی  جویانی مانند هیتلر و پیدایش فاجعه جنگ جهاانی دو  باود  کاران و سلطه جنایت

 .(219و 215  ص1394
های تربیتی غربی با تعریف خاص خود از مفهو  تربیات   که مالحظه شد  رویکرد گونههمان

شد و با سکوالریسم و اومانیسم ادامه پیدا کرد. نظریاه تناازع بقاا  با نظا  طبقاتی افالطونی شروع
طلبی نیناه و سیاسات ماکیااولی  تاأثیر بسایاری در سیساتم  ( و قدرت1882-1809داروین )
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هایی  تربیت غرب داشتند. با قطع ارتباط مکاتب تربیتی غربای از مفهاو  خادا و آخارت  انساان
د که نه تنها هیچ مسئولیتی در برابر دیگران ندارناد  بلکاه آین وجود می تعهدی به مسئولیت و بی بی

در برابر رفتارهای خود در برابر دیگران  مخصوصًا افاراد ضاعیف  هایچ نیاازی باه پاساخگویی 
 کنند. احساس نمی

 برخی پیامدهای منفی تربیت الحادی در جهان معاصر غرب 
ار و پیامدهای تربیت الحادی اسات. . محدود شدن اخالق و تبدیل آن به اخالق سازمانی  از آث1

اهمیات  اخالق سکوالر  انسان را به خودخواهی و فردگرایی کشانده و در برابر سعادت دیگران بی
بیناد  عمال  کند؛ زیرا در این نظا   برای کسی که منفعت خود را در تزاحم با منافع دیگران می می

. بارخالف تربیات الحاادی  (202ص  1  ج1381)خساروپناه  معناسات  به انصاف و عادالت  بی
رو  در تعلایم و تربیات  گیارد. ازایان مفاهیم اخالقی در خدمت سعادت فارد و جامعاه قارار می

اسالمی برخالف تربیات ساکوالر و غیردینای  تماا  فضاایل و رفتارهاای اخالقای  بخشای از 
ت دینای تلقای دستورات دینی است و نه مستقل از دین. بنابراین  تربیت اخالقی جادای از تربیا

 .(217-216  ص1393)داوودی  شود  نشده  بلکه در ضمن تربیت دینی مطرح می
های تربیت الحادی غرب اسات کاه  . اضطراب و ناامیدی انسان معاصر  یکی از خروجی2 

هاای روانای نشاان  حدوحصار بیماری هدفی و گسترش بی گرایی و بی خود را در قالب موج پوچ
سازمان بهداشت جهانی  بیشترین خودکشی مرباوط باه کشاور ساوئد داده است. بر اساس آمار 

)فادائی  آنجلس اسات  است و باالترین میزان تجمع بیماران روانی در جهان  در زندان ایالتی لس
. خروجی عصر تمدن که محصول تربیت غربی است  عصر دلهاره مرداد(2  خبرگزاری تسنیم  1392

ها قرص ضاّد  ردانی و یأس شده است؛ با مصرف میلیونو اضطراب و نگرانی و غم و غصه و سرگ
که در نگاه دینی  کسی کاه تربیات دینای دارد و  ؛ درحالی(163  ص1389)مظاهری  افسردگی و... 

 اش را با خدا تنظیم کرده  هیچ خوف و ناراحتی و افسردگی ندارد.  رابطه
علات ایان  1«شاوند. مگاین میه دوستان خدا نه بیمی دارند و نه غکبدانید »فرماید:  قرآن می

هاا تنهاا باه یااد  ه دلکاآگاه باشید »شود.  وسیله یاد خدا حاصل می مسئله  به آرامشی است که به
ون و آرامش است و اطمینان به چیزی  باه ایان اسات کاطمینان  به معنای س 2«یابد. خدا آرا  می

                                                           

ِه َل َخْوف  َعَلیِهْم َو َل ُهْم يْحزَ » .1  (62  آیه)یونس .«ُنوَن َأَل ِإنَّ َأْوِلیاَل اللَّ
ِه َتْطَمِئُن اْلُقُلوُب » .2  (28  آیه)رعد .«َأَل ِبِذْكِر اللَّ
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شود و ظااهر ایان  فهمیده می ه آدمی با آن دلگر  و خاطرجمع شود. از ظاهر الفاظ آیه  انحصارک
. علات  ر لفظی و شامل مطلق انتقال رهن و خطور قلب استکر  اعم از رکه مقصود از رکاست 

گیرد که چون انسان در زندگی خود  هدفی جز رستگاری و رسایدن  این مسئله  از آنجا نشئت می
دارد و تنهاا کسای به سعادت و نعمت نداشته و بیمی جز از برخورد ناگهانی شقاوت و خسارت ن

ه سعادت و شقاوت و زما  امور عالم به دست اوست  خداوند سبحان است  پس یااد او بارای ک
باشاد   بردن می هه اسیر حوادث است و همواره به دنبال پایگاهی محکم و استوار برای پناکنفسی 

 .(356-354  ص11  ج1390)طباطبایی   مایه انبساط و آرامش است 
آمیز با طبیعت به چالشی اساسای  و  انسان و طبیعت: تبدیل رابطه مسالمت. تخریب رابطه 3

ضابطه از طبیعت برای عده خاص تحت تاثیر داروینیسم اجتماعی  از دیگر آثاار و  برداری بی بهره
محیطی   های زیسات باشد. بشر امروزی با توجه به عمق و وسعت فاجعاه نتایج تربیت غربی می

های دور ونزدیاک تقریباًا از باین بارده  شورها و سرزمینکها و  ر تما  قارهی را دکولوژیکپایداری ا
ها و مناابع موجاود در آن  عامال  است. در واقع  شیوه نگرش و برخورد انسان با محایط و پدیاده

الت محیطی است. این روند  با شروع رنسانس و به تعاقاب آن  کهای و مش اصلی چنین نگرانی
داری  های مدرن  رواج اقتصاد سرمایه نولوژیکتی  علمگرایی  رشد تعواملی نظیر: انقالب صنع

ناار کهاا  جواماع و غیاره و  بینی ماتریالیستی بار نگارش افاراد  گروه ال   سلطه جهانکو در یک 
انگاری محیطی و بیگانگی نسبت به محیط  گذاشتن الهیات از قلمروهای علمی  موجبات دوگانه

عنوان نموناه   ای است که باه . خروجی تربیت غربی  به گونه(20  ص1386)کامران  زیست گردید 
راحتی در جناگ جهاانی دو  در  های نظامی جنگ  بارای رسایدن باه اهاداف خاود  باه فرمانده

کنند که عالوه بر کشاتن چناد ده هازار انساان  هروشیما و ناکازاکی ژاپن دو بمب اتمی منفجر می
یط زیست انسانی و حیوانی و پوشش گیاهی برای غیرنظامی  باعث ویرانی طبیعت و تخریب مح

که در رویکرد تربیتی اساالمی  طبیعات دارای احتارا  و حقاوقی  شوند؛ درحالی چندین دهه می
ها  نظامیان از ریختن سم در سرزمین دشامن و تعار  باه  که حتی در جنگ طوری باشد؛ به می

 .(59  ص15  ج1413ّر عاملی  )حاند  طبیعت و حیوانات و حتی بناهای ساختمانی  منع شده
اندرکاران فلسافه تربیات  شناسان مطرح  دست گرایی افراطی. رنه دبس  از زیست . مصرف4

گوید: مارد  کشاورهای غربای باا طبیعات چناان رفتاار  خواند و می معاصر را دیوانه و مجر  می
گویی باه  ان و پاساخهای آنا معیار رفتار با این نعمت  بارآوردن خواساته کنند که پنداری یگانه می
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 .(172  ص1394)کیالنی  غرایز کنونی آنان استآ 
ای از افراط رسیده است که برای تأمین نیازهاای مارد   انگیز  به درجه گرایی جنون این مصرف

ها کودتا در کشورهای  های آنان را غارت کرد. ده تجاوز نمود و سرمایه غرب باید به دیگر کشورها
ای از آثار این رویکرد تربیتی برای تاأمین  ا و لشگرکشی به خاورمیانه  نمونهآمریکای التین و آفریق

 گرایی افراطی غرب است. ناپذیر و موج مصرف غرایز سیری

 نکته مهم
ها و فرایندها را برای زندگی سعادتمندانه انسان در عرصاه  تربیت دینی  بهترین پیشنهادها و توصیه

لاه عملیااتی در فارد و جامعاه برساد  دارای نتاایج بسایار فردی و اجتماعی دارد که اگر باه مرح
باشد؛ اما اگار فقاط در متاون  ارزشمندی برای نیل انسان به زندگی سعادتمندانه در همه ابعاد می

بماند و به مرحله عمل نرسد  طبیعتًا جامعه از آثار این زندگی طیبه و سعادتمندانه محرو  خواهد 
 بود.

اًل پیشنهادی برای این زندگی متعالی و سعادتمندانه مطرح نیسات اما در تربیت غیردینی  اص
های تربیت  در بستر حیوانی و جسمانی زندگی انسان شکل گرفته اسات و  ها و بنیان و چارچوب

گرایی و انحصارطلبی  حتی از طرح پیشنهاد برای رسیدن به سعادت حقیقی انساان در  با منفعت
پذیری و  های تمدن غرب در برخی ابعاد  مانند قانون ه موفقیتباشد. البت ابعاد مختلف  عاجز می

های تربیت انساانی اسات کاه بسایار ماورد تأکیاد اساال   پذیری نیز مرهون عمل به حداقل نظم
 باشد. می

 نتیجه 
دهی استعدادهای مختلف و استفاده حداکاری از آنها  نیاز به علام تربیات  برای پرورش و جهت

بندی کلی  مکاتب تربیتی باه دو مکتاب دینای )اساالمی( و غیردینای  یموجود دارد. در یک تقس
شود. مکتب تربیتی دینی ا اسالمی مبتنی بر پیوند انسان با خدا و بااور جهاان  )غربی( تقسیم می

هاایی  های دیگار و طبیعات  دارای ویژگی آخرت و تعهد در برابر خدا و مسئولیت در برابر انساان
کار بارده  ذیری اسات. در ایان ناوع تربیات  قادرت در راه عادالت باهپ مانند کرامت و مسئولیت

رو   شود و تربیت مسئوالن  تأثیر مهام و اساسای در تربیات ساایر اقشاار جامعاه دارد. ازایان می
 تربیت دینی مسئوالن  بسیار مورد تأکید قرار گرفته است.

طبقاتی افالطون اسات و در گرفته از نظریه تربیت  در مقابل  در رویکرد تربیت غربی که الها 
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چند قرن اخیر با جدایی از دین و خدا و انکار جهان ماورا به تربیت  رنگای الحاادی داده اسات؛ 
اخالق دینی را به کناری نهاده و با توجه به ابعاد محدودی از تربیات  باا تارویج نظریااِت امااال 

که نه تنها هیچ تعهدی  طوری ؛ بهداروین و نینه  رویکردتربیتی غیرمسئوالنه را ترسیم نموده است
معناا و حتای  ها و طبیعت ندارد  بلکه عدالت و بسیاری از مفاهیم ارزشای اخاالق را بی به انسان

ضّد ارزش معرفی نموده است. محدود شدن اخالق و تبدیل آن به اخالق ساازمانی  اضاطراب  
شامار  بیات غیردینای بهگرایی افراطی و تخریب طبیعت  فقط بخشی از آثار ایان ناوع تر مصرف

 .رود می
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