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 اسالمیتربیترویکردبادرسیبرنامهدر

 خدارحمی / مریم  عزیزی یعقوب


 چکیده
پژوه  حاضر درباره بررسی مبانی فلسفی و روانشناختی دیدگاه انسانگرایی برنامه درسی و نقد و 

 مقایسه آن با مبانی فلسفی تربیت اسالمی است. یکی از جدیدترین رویکردها در علوم انسانی و

، اهمیت و توجه بیشتری برای انسان قائل ها دیدگاهروانشناسی، انسانگرایی است که در مقایسه با سایر 

نقاط  است، و دیدگاه اسالمی نیز بطور کامل به آن پرداخته است اما این حیطه مشترک )توجه به انسان(

سی، ارزش شناسی، معرفت اختالا و قابل نقدی را نیز به همراه دارد. به این منیور مبانی هستی شنا

 کیفیشناسی و انسان شناسی برنامه درسی انسانگرایی با استفاده از منابع موجود و از طریق روش 

و نقاط قوت و  اند شدهمقایسه و نقد  ترلیلی( استخراج و با مبانی فلسفی تربیت اسالمی -اسنادی)

بانی فلسفه برنامه درسی که م دهد میضعف این دیدگاه بیان شده است. نتایج پژوه  نشان 

انسانگرایی در بخ  هستی شناسی بر انکار ماورای طبیعت و وجود خدا، تاکید بر معرفت درباره 

و بر نسبی، شخصی و وابسته به  انسان به جای خدا، در مبنای ارزش شناسی منبع ارزشها را انسان

فرد و در انسان شناسی انسان  های آگاهیبر عقل و  ، در مبنای معرفت شناسیها ارزشموقعیت بودن 

رامعیار همه ییز و عامل تغییر در جهان و بر آزادی بی قید و تعین برای او استوار است. در مقابل 

مبانی فلسفی تربیت اسالمی در بخ  هستی شناسی معتقد به حقیقت مطلق و جهان ماورای طبیعی، 

نسبی و انسان کامل با روح و جسم و مطلق و  های ارزشدر ارزش شناسی و انسان شناسی بر قرآن و 

از نقاط قوت بارز این دیدگاه توجه به نیازهای اساسی کودک و  و استوار است. برترین مخلوق،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تمامیت و انسان سالم و نقاط ضعف آن نادیده گرفتن نیازهای معنوی انسان و جنبه عملیاتی اندک این 

 نام برد. توان میرا  دیدگاه

 ی فلسفی، برنامه درسی، انسانگرایی، تربیت اسالمیمبان های کلیدی: واژه
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 مقدمه
انسان و » گیرد مییکی از نخستین مباحث مهمی که در هر جهان بینی و ایدئولوژی مورد توجه قرار 

گوناگون از  هایی دیدگاه(. دربارة انسان و ویژگیهای او 1311،یو مسعود ی)هاشم است« مقام انسان

. بدون تردید نوع تفسیر از انسان به طور مستقیم در نیام تعلیم اند کردهئه فیلسوفان و صاح  نیران ارا

 تربیت اثرمی گذارد. معموالً هر نیام تربیتی انسانی را که در مبانی خود تفسیر کرده است، تربیتو 

درسی برای ایجاد تغییر و  های برنامهتعلیم و تربیت انسانها و به تبع آن  (.1380،یملک) نمودخواهد 

تربیت انسانها  یافت که برای توان نمی. هیچ نیام تربیتی را شوند میدر افراد به کار گرفته  ترول

. با اینکه در تمامی ادیان و مکات  کوش  کند ولی جهت گیری مشخص در این کار نداشته باشد

نسبت  ها آنتوافق اندکی در نگرش  رسد میفلسفی به نوعی به انسان پرداخته است، اما به نیر  -فکری

دینی گاه آن ینان زیاد است که  -مکات  فکری های دیدگاهبه این موضوع وجود دارد. اختالا نیر 

. )سلطان القرایی رسد میدشوار به نیر  واقعاًکه انسان یگونه موجودی است  سؤالیافتن پاسچ به این 

و باالخص برنامه درسی  یتترب تعلیم در تأثیرگذار فلسفی های دیدگاه(. یکی از این 1387و مصرآبادی،

شگرفی بر روان شناسی  تأثیردیدگاه  این .است 1دیدگاه انسانگرایان یا اومانیسم اخیر دهه یند طول در

مثبت و  های ویژگیبه جای گذاشت و در مقایسه با سایر رویکردهای روانشناسی، بیشترین تاکید بر 

انسان به عنوان مرکز ثقل برنامه  تیاهم ،یشناسدر روان دادهایرو نیهمزمان با ا ایده آل انسان دارد.

 از آنها انسان را مبنای برنامه ادییحوزه قرار گرفت و تعداد ز نیا پردازان هیمورد توجه نیر زین یدرس

را با  رییادگیدرصدد بودکه مرتوای آموزش و  انهیانسانگرا یدرس کردند. برنامه یمعرف یدرس زییر

فرد منجر شود و  یبه رشد عاطف میمفاه رییادگیبط سازد و همزمان با فرد مرت یو درون یعوامل عاطف

 (.1183میلر،) سازدمأنوس   یدرون خو قتیاو را با حق

ترلیلی با تبیین مبانی فلسفی و  -بنابرین این پژوه  قصد دارد با استفاده از رویکرد اسنادی

لسفه تربیت اسالمی در پی پاسخگویی روانشناختی برنامه درسی انسان گرایان و مقایسه آن با مبانی ف

وعناصر آموزش  ها ویژگیدیدگاه انسان گرایان در برنامه درسی و  های ویژگیاست که  سؤاالتبه این 

؟ مبانی فلسفی )هستی شناسی، معرفت اند گرفتهو پرورش آن کدامند و ازکدام سریشمه نشات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Humanism 
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ایان ییست؟ و انتقادات وارده و نقاط شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی( برنامه درسی انسانگر

 بر اساس مبانی فلسفی تربیت اسالمی کدامند؟ قوت و ضعف این دیدگاه

مبانی فلسفی نیریه انسانگرایی، اندیشه اگزیستانسیالیستی است که به آزادی فرد تاکید دارد و معتقد 

ی  مس ولیت کامل است همه مردم در قبال معنای زندگی خود و ایجاد ماهیت و تعریف هویت خو

پذیری از روانشناسی  تأثیرمبانی روانشناختی برنامه درسی انسانگرایی با  و (.1312گوتک،) دارند

که سرشار از ارزش مداری  ای جامعهانسانگرا و سازو کار کردن آن در پویایی و تررک انسان به سوی 

ودگرایی و روانشناسی انسانگرا انسان است، فصلی نوینی گشود. لذا ابتدا به بررسی مختصر فلسفه وج

و  پردازیم می، سی  به مبانی فلسفی انسانگرایی و تربیت اسالمی و نقد و مقایسه آن شود میپرداخته 

نیرات متفکران برنامه درسی انسانگرا و  در انتها برنامه درسی وآموزش و پرورش انسانگرایانه و

 .گیرد میقرار  انتقادات و نقاط ضعف و قوت این دیدگاه مورد بررسی

درسی انسانگرایی به شرح مختصری از تاریخچه قبل از پرداختن به مبانی فلسفی و روانشناختی برنامه 

. اومانیسم در مفاهیم و اصطالحات مختلفی بیان شده است، اما مفهومی و تعریفی پردازیم میاومانیسم 

ارزش و مقام انسان را به رسمیت  که دانند می ای فلسفهکه در این پژوه  مدنیر است اومانیسم را 

(. و به تعریف دیگر اومانیسم 1،1182)مکداول و دان دهد میو او را معیار همه ییز قرار  شناسد می

و خوداگاهی بیشتر از روح بشر است. تلقی معمول ینین  ها ارزشجنب  فکری و نوعی ترول در 

پدر  ( را1364-1364)1انچسکو پتراکاست که اومانیسم از ایتالیا سریشمه گرفته است و اغل  فر

طور کلی از رنسان  تا امروز سه دوره برای  به (.2،1386فوگلدانند ) میانسانگرایی رنسان  ایتالیایی 

. اومانیسم 2از رنسان  تا قرن هیجده( رنسانسی ). اومانیسم 1در نیر گرفت:  توان میاومانیسم 

عصر رنسان   های اومانیست .ز قرن بیستم به بعد(ارادیکال ). اومانیسم 3قرن هیجدهم( روشنگری )

و همواره درباره مفهوم ارجمند  کند میاعتقاد داشتند که انسان جدید بی  از هر ییز برخود تکیه 

و این واکنشی بود در برابر مفهوم کلیسایی قرون وسطی از انسان که وی را  گفتند میانسان سخن 

که سرنوشت او در تقدیر یا عنایت الهی  دانست میسمانی موجودی گناه کار و با فقر روحانی و ج

مشهور  زی(. در اومانیسم عصر روشنگری که به اومانیسم سکوالر ن3،1108ویندلبنداست )مقدر شده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 McDowell &Don 

1 Francesco Petrarca 

2 vogel 

3 Windelband 
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یون دکارت، ولتر، روسو،  یشمندانیاند وردوره همراه با هه نیاست. ا یبر عقل انسان دیاست، تاک

 یانسان، به دست آور یاصل یداشتند که هدا و دل نگران دیتاک نشمندایاند نیو کانت است. ا ومیه

بر اساس عقل است. در  ها انسان یجامعه و زندگ یبلکه هدا، شکل ده ستین یاراده و خواست اله

خوب انسان  یزندگ یشده برا نییتع  یو نیم از پ یاز خدا و خواست اله یخبر زین یهست رهیدا

به مرحلۀ رادیکالی و افراطی  اومانیسم اواخر قرن نوزدهم و بیستمدر اما (.4،1118لوک) نیستمطرح 

دادن به انسان در برابر اصالت دادن به خدا سب   اصالت خود و تعارض علنی با خداباوری انجامید؛

 شوندشد که اومانیستها گام به گام به سوی سکوالریزم و کمرنگ کردن نق  خدا و دین رانده 

 مطرح( 1180-1886) هاکسل مانند کسانی سوی از که وخدا دین به بتنس . شکاکیت(5،1118گیکر)

 مارک  ،(1118کریگ،)( 1833-1660) باخ فوئر که خدا و دین کامل انکار و( 6،1110نووک) گردید

 اومانیستی جنب  که است مراحلی .(7،2664وود) کردند مطرح ملرد وجودگرایان و( 1883-1818)

 است فردیت و ... استوار انسان، آزادی وجود، اصالت مانند، ارکانی بر اگزیستانسیالیسم .است پیموده

 تفکر مبنای بر که است مکت  اومانیستی یک اگزیستانسیالیسم رو این از است، اومانیسم مالزم که

 اصالت بر تکیه اومانیسم؛ اساسی اصل دو اگزیستانسیالیسم نتیجه در .است شده ریزی پایه بشرانگارانه

 تفکر. کلمه است جدید معنای به اومانیستی رو این از و است پذیرفته کامالً را خدا، ز غیبتنی و انسان

 خدا نفی است، فرما غربی حکم اندیشمندان فکر و روح بر که غال ، اگزیستانسیالیسمِ اومانیست

 و شناسی ارزش و شناسی معرفت شناسی، هستی های حوزه در انسان پنداشتن ذات به قائم و مروری

 (.1314حسن پناهی و جباری،) است آزادی بر تاکید

اومانیسم قرن بیستم، با اندکی تفاوت، همان  های اندیشهگفت  توان میبنابراین با توجه به این مطال  

اگزیسستانسیالیسم است. و منیور از مفهوم اومانیسم در این مقاله اومانیسم قرن بیستم  های اندیشه

 .باشد می)اگزیستانسیالیسم( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مبانی فلسفی و روانشناختی برنامه درسی انسانگرایی

دارند برای اینکه برنامه ریزی درسی، امری آگاهانه و  ای ویژه گاهیجا یدر برنامه درس یفلسف یمبان

درسی نیاز دارد، فلسفه اساس نیری  ی برنامهفلسفه و رابطه آن با ارکان  ی مطالعهعقالنی باشد، به 

 نقطۀ فلسفه -دارد می اههار نیز 1بنابراین همانطور که گودلددرسی است.  تعلیم و تربیت و برنامه

 ابعاد عناصرو مراحل، تمامی در فلسفه آفرینی نق  و است درسی برنامه در گیری تصمیم وبنیاد شروع

 (.2663همکاران، و اُرنشتاین) است جاری و ساری درسی برنامه

اگزیستانسیالیسم  های اندیشهبر  انیانسانگرا یبرنامه درس دگاهیداکنون با توجه به اینکه مبانی فلسفی 

 .پردازیم می)یا همان اومانیسم رادیکال( استوار است به بررسی مبانی فلسفی اگزیستانسیالیسم 

فلسفۀ اصالت وجود جنبشی فلسفی در اروپاست که در اواسط قرن بیستم به اوج خود رسید. به گفتۀ 

 آورددر میان سایر تفکرات معاصر به دست  ای ویژهست جایگاه میزیاک فلسفۀ اصالت وجود توان

باز  11قرن  سورن کی یرکگور در های اندیشهاساسی این فلسفه به  های پایه(. 1361میزاک و استاوت،)

است که بر وجود انسان و اینکه انسان یگونه وجود  ای فلسفه(. اصالت وجود 2668، 1تانز) گردد می

این است که انسان ابتدا . این مفهوم گواه کند میتمرکز  دهد میو معنی  کند میخود را در جهان پیدا 

آن را تغییر  تواند میو  سازد میوجود دارد و سی  خود در طول زندگی ماهیت و یا جوهر خود را 

اگزیستانسیالیست  نقطۀ عزیمت فلسفۀ اصالت وجود و وجه اشتراک فیلسوفان(. 2667، 2دهد )باناچ

ندارد و خداوند برای  است، به این معنا که انسان در ابتدا ماهیتی "مقدم بر ماهیت است وجود"شعار 

انسان خود ماهیت (. پ  به طور منطقی 2662، 3اسکراتون) استو تعیین نکرده  او ماهیتی مشخص

که بتواند ماهیت خود را تکمیل کند  شود میو وجود انسان نیز زمانی کامل  کند میخود را تعیین 

و یافتن معنای  4است که بر مفاهیمی از قبیل خودآگاهی ای فلسفهاگزیستانسیالیسم (. 2662سکراتون، )ا

یکی از دالیل گسترش و (. 2667باناچ،) کند میتأکید  7مس ولیت و 6 ، انتخاب5زندگی از طریق آزادی
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1 Goodlad 

1 Tanzer 

2 Banach 

3 Scruton 

4 self-awareness 

5 freedom 

6 select 

7 responsibility 
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زندگی  موفقیت مکت  اصالت وجود تأکید بر حرمت و شخصیت انسان در دورانی است که مردم از

انسان از طریق  (1116)به نیر مکسین گرین (. 1368)زیباکالم،  بردند میروزانه و ماشینی خود رنج 

پرازد. وقتی انسان درگیر طرحی شد  به تعریف خود می کند میدرگیر  ها آنمسائلی که خود را با 

 داشت که درنهایتخواهد  تری آگاهانهو درنتیجه انتخابهای  شود می تر وسیعنگرش او به موضوعات 

ساختار  شود می ها آنکه انسان درگیر  هایی طرحو این  شود میگیری خود منجر  به تکوین و شکل

(. در زیر به مبانی 2666. )به نقل از شاو و روزیکی، دهد میذهنی او را در مورد خود و جهان شکل 

 :پردازیم میشناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی( آن  ارزش فلسفی )هستی شناسی،

 های نیام به و شمول مشکوکند جهان مطلق مقوالت دربارة اگزیستانسیالیسم فالسفۀ :هستی شناسی

 پیشینی واقعیت مفاهیم برحس  انسانی را تجارب تا نهند بنا جامعی بینی جهان درصددند که ای فلسفی

 توسط که جهان، درمورد پویی یا رهاشدگی (. مفهوم1312گوتک،) بی اعتمادند کنند، مقوله بندی

از دید فلسفه هستی گرا، » که دهد می نشان است، گرفته قرار مورد استفاده ها اگزیستانسیالیست برخی

 است ییزی است؛ امکانی امری جهان، جهان مادی یا عالم منهای انسان، نه معنا دارد و نه هدا. این

 و ها نیم. هوس است و هوا بر بتنیم جهان که نیست معنا بدان گفته این. دارد وجود اتفاق که برحس 

« نیستند مستقیم انسانی معنای ولی دارای دارند؛ اصالت کافی حد به است، کرده کشف علم که قواعدی

 (.1366)نلر،

 هستند مشترک گرایان طبیعت و ها ماتریالیست با طبیعی ماورای بینی جهان با مخالفت در اومانیست 

 حواس و جسم(. 1،1114کورتز) نیست ها آن بودن گرا طبیعت یا یستماتریال معنای به لزوماً این گریه

 مهمان انسان رو این از. گیرد می او از را طبیعت از جدایی توان و زند می گره طبیعت به را او انسان

 نیازهای که یابد در وسیله بدین و سازد خوی  ماورای را دنیا این باید و نیست طبیعت عالم ناخوانده

 خدا اینکه پذیرش از ها اومانیست رو این از (.2،1163ابانین) اند داده پیوند عالم این به را وی اولیه،

 سرباز باشد طبیعت ماورای و طبیعت بین شکاا اینکه و باشد ها ارزش و موجودات همه نهایی منشأ

 و ساده غرض پذیرش از طبیعت، به گرای  با( سکوالر) های اومانیست(. 1114کورتز،. )زنند می

 همه نامردود منبع خدا اینکه پذیرش از همچنین و شدند رویگردان جهان برای الهیاتی یا جهانی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Kurtz 

2 Abbagnano 
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 روی دارد، وجود شکاا طبیعت ماورای و طبیعت بین اینکه یا و هاست ارزش همه و موجودات

 (.1114کورتز،) هستند پایبند آن به ها اومانیست همه که است اصولی از اصول برتافتند این

 هیچ .است انتخاب و گذاری ارزش فلسفی، بنیادین مس له ها اگزیستنسیالیست نیر به :شناسیارزش 

نه مطلق هستند و  ها ارزش (.1312گوتک،) کرد اعمال توان نمی ها ارزش برآورد برای کلی معیار گونه

 .شود یم نییبا انتخاب آزاد شخص تع یبلکه هر ارزش اند شده نییتع یخارج یارهایمع ی وسیله نه به

و  یجنبه شخص کامالًدارد پ  ارزش  یهر شخص به اوضاع و احوال او بستگ یمهم برا های ارزش

گاه  چیاو ه رایبا ارزش است ز کند میکه انتخاب  آنچه به نیر ساتر: (.1383،نژاد یشعار) دارد یفرد

 شود نمی یتلق ریخ ما یبرا یزیی چیو ه کنیم میرا انتخاب  ریخ شهیشر را انتخاب کند. هم تواند نمی

 بدل نسبی و شخصی فردی، امور به ها ارزش(. 1388،یعمتداریشر)باشد  ریهمه خ یکه برا نیمگر ا

 شخصی های گرای  و تمایالت جز مبنایی و پایه هیچ و اند متفاوت دیگر فرد تا فردی از که شوند می

 (.1366زرشناس،) ندارند ها انسان

است. هم  یعقالن ریغ یو هم موجود یعقالن یهم موجودمکت  انسان  نیا در ی:معرفت شناس

است که فرد  نیبر ا ی آ نهامعرفت شناس فرض است. یو عاطف یو هم احساس یورز شناخت شهیاند

و  یآگاه یمرتوا ازو  گیرد میفرد سریشمه  یاست. معرفت از آگاه  یمسؤول دان  و معرفت خو

شناخت  نیا زا سمیالیستانسیاگز ی. معرفت شناسودش می  یاحساسات او به عنوان مرصول تجربه ترک

 :که شود میحاصل 

 روانیپ دهیبه عق (.1312 ،گوتک)است  یعقالن ریو غ عقالنی ،شخصی ،یو معرفت انسان: ذهن تجربه

و موجودات  ایشخص به وجود اش ی. وقتکند می دایدر ضمن تجربه معرفت پ شخص ،سمیالیستانسیاگز

به دست  ،باشد می”یآگاه”که سطح  اسطح تجربه ر نیباالتر کند می دایپ یآن ینان که هستند آگاه

مطلق وجود ندارد هر  قیاست. حقا یدارد و نسب یفرد بستگ ینسبت به داور شهیهم قتی. حقآورد می

 (.1383نژاد، یشعار) دارد تیاو اهم یبرا زیو یه ی ستیی قتیدهد که حق یرأ دیشخص خود با

 اولویت مبین است، مقدم ماهیت بر وجود اینکه بر مبنی اگزیستنسیالیسم بنیادین : اصلانسانشناسی

 آگاه خوی  وجود به که شود می آغاز موجودی از طورکلی به پردازی فلسفه. است انسان ذهنیت

 تکوین برای موقعیتی در ذهنی و شخصی فردی، انتخابگری راه از را انسان وجودی، آگاهی این. است
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 در انسان از اما طبیعت؛ از نه ،کند می آغاز انسان از انسان(. 1312گوتک،) هدد می قرار خود ماهیت

 راز با مواجهه در دار هستی انسان(. 1388قادری،) شناسایی فاعل مقام در انسان نه و موجود مقام

 جریان در مداوم طور به را خود است، راز یک نیز داربودن هستی دلیل به خود او اینکه یافتن و هستی

 خود اجتماع و انسان برای اخالقی و حقوقی قانون جعل به قادر انسان(. 1380 عربانی گلرخ) بیند می

 خود آن اساس و دارد ها انسان خود در ریشه حقوقی و اخالقی امور مبنای که گفت باید حتی و است

 حاکم یموجود منزله به خدا نق  از خبری دیدگاه این براساس حقیقت در(. 1182وبر،) است انسان

 و موقعیت دیگر، موجودات همه خالا بر انسان (.1114کورتز،) نیست مطرح انسان قدر و قضا بر

 کسی او بلکه ندارد؛ بخشند، تعیین را او طبیعت که قوانینی و قواعد و معین صورتی و ثابت وجهی

 دهد شکل را آن خواهد می که هرطور یا برگزیند خود را خوی  طبیعت و موقعیت تواند می که است

 (.1163ابانین،)

گفت جایگاه مکت  انسانگرایی  توان میبی تردید  در مورد مبنای روانشناختی برنامه درسی انسانگرایی

در روانشناسی، جایگاهی قابل اعتناست. انسانگرایی فراز و فرودهایی را در طی تاریچ گذرانده تا ینین 

و  "پدیدار شناسی"کت  فلسفه گذاشته شد: ابتدا در اروپا بنیاد دو م 11قرن  در پرورش یافته است.

و از آن جمله در  ها زمینه. گسترش این دو تفکر فلسفی، تررکاتی را در دیگر "اصالت وجود"سی  

زمینه روانشناسی یر انگیخت. تالش و کوش  پدیدارشناسان و وجودگرایان که خود با مفاهیم روان 

در  "نیروی سوم "در آمریکا و ایجاد "انسانگرایی"ه به ههور پدید شناختی ارتباط نزدیکی داشت

فصل خطاب همه این  (.1383کبیر،) گردیدبرابر مکات  پر نفوذ رفتارگرایی و روان کاوی منتهی 

شخصی و منرصر به  مسائلپرداختن به انسان به منزله یک فرد است، فردی با مشکالت و  ها دیدگاه

و باید مرور اساسی مباحث  شود میورت کل تاکید فرد انسانی که تجارب و عملکرد او به ص

که به زبان شایسته  گیرد میروانشناسی را تشکیل دهد. انسان گرایی از این رومورد اقبال قرار گرفته و 

و نه مانند  داند میکودکانه  های خواسته؛ نه مانند فروید او را وامانده دربند گوید میآدمیان سخن 

 (.1383کبیر،) استر زنجیر مریط. انسان گرایی شیفته انسان رفتارگرایان اسیر و پای د

 یاسالم تیترب
 در تربیت .دهد می راتشکیل اسالم بویژه آسمانی ادیان معارا و ها آموزه بخ  ترین مهم تعلیم وتربیت

 استارزنده ساختن  و داشتن بزرگ پروردن، برکشیدن، نهادن، برتر نما، و نشو معنای به لغت
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 حکم در او انسان، برگزیدن و جهان یگانه رب مقام در خدا به شناخت تربیت . واژه(1364شکوهی،)

(. تعلیم و 1382باقری،) دارد ه اشار غیر ربوبیت از زدن تن و او ربوبیت به دادن تن خوی ، رب

معین است که  هایی هداتربیت اسالمی، برث ساختن انسانهاست و مکت  اسالم مکتبی مشخص با 

؛ داند میی به این اهداا در زمینه تعلیم و تربیت اسالمی، انسان را مرور اصلی برای دست یاب

. از آن جا که در اسالم، هم اصالت فرد مرفوظ است و هم سازند میکه جامعه اسالمی را  هایی انسان

اصالت اجتماع، طرح و برنامه ساختن افراد از آن جا که مقدمه و ابزاری برای ساختن اجتماع و نیز 

ی از اهداا مهم تعلیم و تربیت اسالمی است در اولویت قرار دارد. افراد در جامعه اسالمی هم باید یک

 دهد میصریح این امر را به ما نشان  های راهآموزش ببینند و هم پرورش پیدا کنند و اسالم 

 ستیننخ :است مبتنی اساسی رکن پنج بر مطهری دیدگاه از اسالمی تربیت و (. تعلیم1387مطهری،)

 تعقل و آموزی علم است اصل آدمیان اندیشه و فکر پرورش به اهتمام اسالمی تربیت و تعلیم رکن

 نیز باشند آن آموختن پی باید در انسانها که علمی ویژگیهای درباره آن بر عالوه و کرده فراوانی تأکید

 از. استآدمی  وجود در نهفته استعدادهای رکن پرورش دومین .است گفته سخن تفصیل به

 و نیست بی نق  و پاک تولد آغاز در آدمی وجود لوح که است این اسالمی، انسانشناسی های اولویت

 دیگر نهاده است، از ودیعه به را عقایدی و آداب آنها تولد از پی  بشر ابنای همه نهاد در خداوند

 در نفسانی وملکات اخالقی فضایل صریح، آموزش اثر در که است این اسالمی تربیت و تعلیم ارکان

 تعلیم اسالمی روش به که انسانی کند می« عادت»آنها  به انسان روح و شود می متمکن آدمی وجود

 دیگر یکی در اسالمی تربیت و از کار درآید، تعلیم« اخالقی»موجودی  باید ،شود می تربیت و بیند می

 شود می مرقق هنگام آن آدمی اییغ کمال مبتنی است در تفکراسالمی« عبادت»مس له  بر خود ش ون از

 این به رسیدن و نشود غافل باری تعالی ذکر از ومقامی حال هیچ در و برسد« عبادت»مرتبه  به او که

 دقیق پرورشی و آموزشی سیستم ضمن در جز که است جسمی-روحی سلوک از خاص نوعی مستلزم

 (.1386مرمدی،) بود نخواهد ممکن

 یاسالم تیترب یفلسف یبراساس مبان اومانیسم تیبفلسفه تر یو نقد مبان سهیمقا
 الف: هستی شناسی:

 در است که هستی عناصر دیگر و خداوند درباره تبیینی توصیفی، های گزاره از بخشی شناسی، هستی

 شده یا مطرح مبرهن و مدلل طور به اسالمی فلسفه دان  حوزه در یا اسالمی بینی جهان مباحث
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 فطرت اسالمی، شناسی جهان مبنای ترین مهم(. 1316 بنیادین، ترول ندس) است گرفته قرار مفروض

 کرد معنا تیافته هدای خلقت به را آن توان می که فاطر، خداوند و است مفطور یراکه جهان، است؛

دارد یعنی همانطوری که از اوست به سوی او هم  «به سوی اویی»(. این جهان ماهیت 1388فیاض، )

 ومسببی سببی و معلولی و علّی متقن نیام دارای (. جهان107لیه راجعون )بقره:هست: انا هلل وانا ا

 جریان او خود اسباب خاص و علل مسیر از تنها موجودی، هر به او قدر و قضا و الهی فیض. است

 بینی جهان در است. توحیدی اسالمی، بینی (. جهان1388هدا آفرین  از نیر اسالم،) یابد می

 باشد. خارج خداوند آفرین  قلمرو از که نیست هستی در ییزی و است آفریده یک جهان توحیدی،

 مرال بدون هدا حرکت زیرا دارد؛ هدفی و است حرکت عین داشته، زمانی حدوث که هستی جهان

 مقام در حتی و تأکید، هستی جهان به واقعی (، بر نگاه1366) مطهری (.1330آملی، جوادی) است

 و مذهبی تعبد صرفاً نه کنند می تأکید آن وواقعی عقالنی بعد به نیز ذهبیم بینی جهان از استفاده

 جهان نوعی است، مذهبی بینی جهان اینکه عین اسالمی در بینی جهان رو این از آن؛ به نسبت مقدس

 و است مرور خدا اسالمی تربیت نیام شناسی هستی گفت توان می است. فلسفی - عقالنی بینی

 (.1388شکریان،. )است حاکم آن مختلف های جنبه و دستگاه تربیتی کل رب( خدامروری) توحید

 مقایسه دیدگاه هستی شناختی اومانیسم با تربیت اسالمی

 دیدگاه تربیت اسالمی دیدگاه فلسفی اومانیسم عوامل

 جوهر هستی

وجود الهی ییزی نیست جز 

وجود انسانی، ماورای طبیعی 

وجود ندارد و معرفت درباره خدا 

ی غیر از معرفت درباره انسان ییز

 نیست

 طبیعی ماورای حقیقت برترین

 هستی خداوند جوهر. خداست

 آیات از جلوهای هستی و است

 کانون یا دررأس خداوند و الهی

 .دارد قرار هستی

 آفریننده هستی

خدا وجود ندارد، جهان امری 

امکانی است و هستی منهای انسان 

 نه معنی دارد و نه هدا

 .است خداوند آینه و لمعلو جهان

و مقصد  مبدأ

 هستی
 انسان

 مقصد هم و مبدأ هم خداوند

 .است هستی
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 اسالمی تربیت فلسفه دیدگاه اومانیسم از دیدگاه هستی شناختی مبنای نقد
 همین به ندارد وجود نباشد، کشف قابل بشر عقالنی قدرت  سرپنجه با که ییزی معتقداند ها اومانیست

 که آنگونه را اعجاز و معاد وحی، خدا، قبیل از طبیعی وراء موجود هرگونه شناختی هستی بعد در دلیل

اندیشه سوفسطائیان بر تفکر  تأثیر .پنداشتند می اثبات قابل غیر مدعیاتی است مطرح دینی بین  در

اومانیستی پ  از رنسان  نوعی الراد را پدید آورد، فوئر باخ اعتقاد داشت وجود الهی ییزی نیست 

خدای مورد پرست  انسان عبارت است از[ طبییعت انسانی تصفیه شده، رها ]وجود انسانی؛ یعنی  جز

خداشناسی یا »که  رسد میانسانی و عینیت یافته. از همین باب او به این نتیجه  های مردودیتگشته از 

 کنت علم به تدریج جای آگوستبه نیر  (.1313براون،) «.االهیات همان انسان شناسی است

و باید منتیر بود تا همه مردم خود به خود در باب جهان  کند میماورالطبیعه را در عقل بشر اشغال 

کنت عقیده دارد عصر  همچنین (.1381به نقل از صانع پور،) کنندیشم انداز علمی واحدی را اتخاذ 

انع به نقل از ص) استحاکمیت انسان فرارسیده است و دوره حکومت و اقتدار خدایی گذشته 

که نیچه نقطه آغاز اعتقادات خود  اند رفتهتا انجا پی   ها آنو در شکل افراطی  ها اومانیست(. 1381پور،

انسان باید برای خودش فکر کند؛ یون خدایی وجود  گوید می، و بیان داند میرا مساله مرگ خدا 

ار گذاشت که آن از ( به عقیده نیچه فکر خدا و زندگی آخرتی را باید کن1381صانع پور،) ندارد.

تابع آن نابود شده است و  های ارزش: عالم غی  و تمام گوید میضعف و ناتوانی برآمده است. او 

در حالی که در اسالم، مرور  (.1381پور، صانع از نقل به) کندتازه وضع  های ارزشبشری باید که 

 بینی جهان . درکند میپیدا هستی خالق هستی است، و پایگاه و شان انسان در ارتباط با او، معنا 

 وخالق سریشمه خداوند و است خداوند به متعلق همه استثناء بدون کماالت و عیمتها تمام توحیدی،

در این دیدگاه عالوه بر جایگاه ممتاز کرامت انسانی و برخورداری از  .است کمالی و عیمت هر

مس ول در برابر خدا نیست که تنها جانشینی حضرت حق، انسان آنچنان وانهاده در عرصه هستی و غیر 

 معتقد کریم به خود بیاندیشد و هر یه را که در برابر منافع خود ناپسند تشخیص داد، به جا آورد. قرآن

 سوی به مخلوقات انواع تمامی که ینان هم مگر سعادت، ندارد غایتی و هدا هیچ انسانی، هیچ است

 به و شده خلق ای گونه به و اند شده فطری یتهدا هاست آن ایده آل که هدفی آن و خود سعادت

 (.1364طباطبایی،) است مناس  هدا و غایت آن با که اند گشته مجهز جهازی



 

 

 

 

 

 

 

 

 43 ــــــــــــــــــــــــ  درسی برنامه در گرایی انسان دیدگاه روانشناختی و فلسفی مبانی  نقد و بررسی

 ب: ارزش شناسی:

 در تغییر و ، ثباتها واقعیت با آنها رابطه و ارزشها ییستی قبیل از هایی پرس  ارزش شناسی در

 ارزش (. مقوله1316بنیادین، ترول سند) گیرد یم قرار برث مورد ارزشها مرات  سلسله و ارزشها

تربیتی  نیام روح اخالقی، های ارزش اصوالًدارد.  اثر تربیت و تعلیم های جنبه همه بر نیز شناسی

 است جاری تربیت و تعلیم پیکره دستگاه تمام در خونی مانند و دهد می تشکیل ار اسالمی

 ثابت موقعیتها همه در برخی بلکه ندارد؛ یکسانی لتمنز اسالمی دیدگاه در ها ارزش(. 1376مطهری،)

 اساس، این بر. شود می تغییر دیار برتر ارزشهای حفظ مصلرت به بنا دیگر، برخی که است درحالی

آن،  در که بود خواهد نیاز مورد ارزشها از مراتبی سلسله درک ایجاد افراد، در ارزشها در پرورش

پایدار  و ثابت ارزشهای آن أس ر در که گیرد می قرار هرم یک در مراتبی سلسله صورت به ها ارزش

 شود می بیشتر و بیشتر آنها تغییرپذیری میزان که هایی ارزش تر پایین مرات  در و گیرد می قرار

 دارد، ریشه وحی در که ارزشهایی و نسبی است دارد، ریشه عرا در که هایی ارزش(. 1381باقری،)

 (.1382 ملکی،) است مطلق

 با تربیت اسالمی ایسه دیدگاه ارزش شناسی اومانیسممق

 دیدگاه تربیت اسالمی دیدگاه فلسفی اومانیسم عوامل

 اسالم دین منابع سایر و قرآن .است ارزشها تعیین منبع فرد ها ارزشمنابع تعیین 

 به تعیین ارزشها منبع اساسیترین

 .آید می شمار

نسبی یا مطلق بودن 

 ها ارزش

شخصی و  نسبی، ها ارزش

 وابسته به موقعیت است.

 موقعیتها همه در ارزشها از برخی

 به بنا دیگر، وبرخی است، ثابت

 مریطی، اوضاع و مصلرت

 .شود می دیارتغییر
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 اسالمی تربیت فلسفه دیدگاه از اومانیسم دیدگاه شناختی ارزش مبنای نقد
 عقل از استمداد با باید را حقوقی های ارزش که بودند باور این بر شناختی ارزش بعد در ها اومانیست

 از که بود سنتی مراتبی سلسله اصطالح به دستورهای برابر در جنبشی اومانیسم،. کرد تعیین بشری

 تلقی فرد برای مانعی را دین اومانیسم، دلیل همین به و شد می دریافت( مسیریت) وحی و دینی طریق

 جای به فردگرا موجودی عنوان به انسان منزلت و نشأ از ای تازه دریافت را خود جوهر و کرد می

 هم هجدهم قرن های اومانیست. است تفکری ینین زاییده زدگی، یاعلم پرستی علم .دانست می خداگرا

 دشمنی. ندارد وجود نباشد انسانی علوم در آن پاسچ که مهمی پرس  هیچ: بودند معتقد هیوم مانند

. کند می حکایت امر همین از نیز باستان یونان به شدیدشان دلبستگی و وسطی قرون با ها اومانیست

 این .دانستند می خرافه و جهل حاکمیت دوران را وسطی قرون و خردورزی دوران را باستان یونان آنان

 معتقد آنان شد می نیز اخالقی و دینی ارزشی های حوزه شامل گستر، دامن گرایی تجربه و گرایی عقل

 کتاب در لییمن والتر باشد باید و بوده بشر دست ساخته اخالقی، قواعد جمله از ییز همه که بودند

 با باید و هستند بشری تجربه در اخالقی معیارهای یافتن نیازمند مردم: نویسد می اخالقیات بر ای مقدمه

 را خوی  اراده که نیست این است الزم او برای و ضروری انسان برای آنچه که کنند زندگی باور این

 بشری سعادت شرایط به نسبت شناخت بهترین با انسان خواست باید بلکه سازند منطبق خدا اراده با

 (.1316رجبی،) باشد منطبق

  پشتوانه فقدان علت به بلکه خردگرانبودند، تنها نه خود ادعای برخالا ها اومانیست: گفت باید اما

 نه است اسالمی ارزشها، شریعت منبع اسالمی دیدگاه در .شدند عمل و اندیشه تناقض دیار فکری

 مدکور،) است ثابت اسالم نیز نیر مورد های ارزش است، ثابت منبع این که آنجا از و جمعی وفاق

 و دانند می بشر فکر و دست ساخته را ها ارزش همه که ها اومانیست(. 1381؛ به نقل از باقری،1116

 ضرورت و ها بین  و ها ارزش از خاصی عهمجمو بر تاکید هستند معرفتی شکاکیت و نسبیت دیار

 ادیان تعالیم در آنچه با نگرش این .کنند می تلقی معقول غیر امری را آن از دفاع و حاکمیت پذیرش

( 1362) مطهری .است متضاد بلکه ناسازگار مختلف جهات از کلی به آمده اسالم ویژه به آسمانی

 با پوچ امر یک به تواند می یگونه انسان باشند پوچ و هیچ خود خودی به ارزشها وقتی :گوید می

 بخودی که اموری برخی به خود انتخاب با انسان بگوییم اینکه بنابراین. بدهد واقعیت خود گزین 

 زیبایی و زشتی (.1362مطهری،) است نامفهوم امری بخشد می واقعیت و ارزش ندارند ارزشی خود

 کرده طرح هم غلط، و باشد درست تواند می هم ختلفم مکانهای و زمانها در یعنی است تغییرپذیر



 

 

 

 

 

 

 

 

 10 ــــــــــــــــــــــــ  درسی برنامه در گرایی انسان دیدگاه روانشناختی و فلسفی مبانی  نقد و بررسی

. فعل او معیار و کند می(. در دیدگاه اسالمی معیارهای ارزشی را خداوند مشخص 1374مطهری،) است

یا بهتر است  گردند میمطرح  ها واقعیت، با نیر به ها ارزشخود، معیار آفرین است. به عبارت دیگر 

جنبه اعتباری نیز دارند و  ها ارزشمطرح است اما در این حال،  ها ارزشتکوینی در  های جنبهبگوییم 

و انجام آن را  نامد می« خوب»که انسان با توجه به نیازهای  ییزی را  گردد میاین هنگامی آشکار 

« حرام»یا « واج »یا خداوند با نیر به تناس  یا عدم تناس  آن با نیازهای انسان، آن را  داند می« الزم»

(. در اسالم اعتقاد 1381باقری،) شود مینیز آشکار  ها ارزشو به این ترتی  جنبه تشریعی  کند یماعالم 

وجود داردخداوند که از حیث وجودی، خیر بنیادین مرسوب  ها ارزشاز  های پارهبه مطلق بودن 

مان به و در ارزشمندی، مطلق است. به طبع آن، ای شود می، خود یون بنیاد خیر در نیر گرفته شود می

ییز دیگری قرار  تأثیرخدا نیز از ارزشمندی مطلق برخوردار است و ارزش آن، به هیچ وجه ترت 

غیر مطلق دو نوع ارزش مطرح شده است:  های ارزشنخواهد گرفت و نقص نخواهد شد. در حیطه 

متغیر که در بستر زمان  های ارزشمشروط که مردود و مقید به حدود خاصی هستند و  های ارزش

 (.1381و اعتبارشان تاریخی است )باقری،  شوند میدگرگون 

 ج: انسانشناسی:

 گانه عناصر سه از یکی عنوان به انسان درباره که است شناسی هستی مباحث از بخشی انسانشناسی،

 های گزارهاز  دسته آن همچنین،. (1383 زاده، ابراهیم) کند می برث (انسان و عالم خدا،) هستی

 اصیل یا معارا اسالمی های آموزه از که است انسان وجود واقعیت درباره مدلل تبیینی توصیفی،

. (.1316ترول بنیادین، سند) است شده استخراج بشر افراد عموم ویژگیهای توصیف مقام در اسالمی

 ویژگیهایی دارای فطرت، انسان نیریه براساس. است فطرت نیریه به قائل انسان درمورد مطهری شهید

 را انسان که ویژگیهاست و این تروالست و تغییر و پیشرفت حال در او زندگی آن موج  هب که است

 با همراه بالفطره هرک  که است معتقد (. مطهری1363مطهری،) د بر می پی  وجلو پیشرفت مسیر به

 اجو،خد متدین، اخالقی، بالقوه تولد هنگام انسان. شود میمتولد  بالقوه متعالی و عالی ارزشهای سلسله

 ویژگی این گیرد قرار مساعد تربیت و مریط در اگر آزادی است؛ و معرفت جویای خواه، عدالت

 (. در1366؛ باقی نصرآبادی، 1366سجادی،) شود میمنررا و مسچ  فاسد، واال یابد می فعلیت بالقوه

 حقیقت در کامل انسان این معرفی با و گیرد می شکل مطهری کامل برث انسان که است ارتباط این

: فرمایند می کامل انسان تفسیر و تبیین در مطهری .شود می مشخص انسان رشد هدایت و راه و الگو
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 این یعنی ؛باشد می توازن  در و تعادل  در کمال  کامل، انسان. کند می فرشته فرق با کامل انسان

 یک سوی به که است کامل انسان گاه آن انسان این هست، او در که استعدادهای گوناگون همه

 (. بر1363مطهری،) نگذارد معطّل و مهمل را دیگرش استعدادهای و نکند پیدا فقط گرای  استعداد

 توجه آنها و شناسایی انسانی استعدادهای مس له به اسالم تربیتی مکت  در مطهری های دیدگاه پایه

 عقالنی روحی، سمی،از ج اعم استعدادها آن پرورش به تنییماتی وسیله به اسالم و است شده خاص

 تربیتی مکت  جامع داده، نگاه اهمیت آن به براستی نیز ایشان که توجه قابل نکته. پردازد می غیره و

 بعضی به نگاه انرصاری نه و است نیام یک صورت به استعدادها جانبه همه پرورش در اسالم

 از بیرون آن که هدا است مکتبی انسانی، تربیتی مکت . عوامل سایر داشتن نیر در بدون ویژگیها

 پرورش باید براساس مکت  این. است انسان رساندن کمال به اساس بر یعنی نیست؛ انسان خود

 تواند می مکت  که این کاری حداکثر یعنی باشد؛ آنها تنییم اساس بر و انسانی نیروهای و استعدادها

 دادن پرورش و انسانی انسان هایاستعداد شناخت راه در اینکه یکی: نیست بیشتر ییز دو دهد انجام

 یون که نماید برقرار انسان میان استعدادهای نیامی اینکه دوم. کند کوش  آنها کردن ضعیف نه و آنها

 تفریطی و افراط گونه هیچ نیام این در اثر است برخوردار طبیعت در خاص آزادی نوعی از انسان

 حسینی،) نکند تجاوز بقیه به و ببرد را خودشحظّ  استعدادی هر نیرویی، هر یعنی نباشد؛ حکمفرما

1388.) 

 مقایسه دیدگاه اومانیسم با تربیت اسالمی

 دیدگاه تربیت اسالمی دیدگاه فلسفی اومانیسم عوامل

  انسان ماهیت

 ییز همه معیار انسان

 انسان موجودی طبیعی و همتراز

 حیوانات

 از مرک  است موجودی انسان

 گوهر است روح. بدن و روح

 وجودی حقیقت. غیرمادی و جردم

 روح یا همانی نف  هم انسان

 متغیر مادی، موجودی بدن و است

 .است نف  ابزار فناپذیر و و

 و قوا

 استعدادهای

و نادیده گرفتن  تاکید بر عقل

فطرت، قوای درونی و بیرونی 

 از مجموعهای انسان

و  فطرت و عقل و استعدادهاست
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انسان و طبیعت بهترین راهنما  انسان

برای دست یابی به حقایق الهی و 

 سعادت دنیوی

 وجودی قوای مهمترین عاطفه

 .است انسان

 اختیار و اراده

 مس ولیت انسان،

آزادی از هرگونه قید و تعینی 

 خارج از خود انسان

 جامعه، خود، مقابل در انسان

نیز  خداوند و طبیعت جهان

 .است مس ول

 در انسان جایگاه

 هستی جهان

مل تغییر در جهان و انسان عا

اصالت دادن به انسان در برابر 

 اصالت دادن به خدا

 و خداوند مخلوق برترین انسان

 .است زمین روی او خلیفه

 

 اسالمی تربیت فلسفه دیدگاه اومانیسم از دیدگاه شناسی انسان مبنای نقد
؛ از این رو انسان را به نوعی طبیعت گرایی درباره انسان قائلند ها اومانیستاکثر قری  به اتفاق 

این نوع نگرش به انسان، از سویی سود  پیامدهای. کنند میموجودی طبیعی و همتراز حیوانات معرفی 

انگاری و اصالت لذت مادی، فساد و سقوط انسان، و از سوی دیگر، نفی هرگونه ارزش اخالقی، 

یقت اومانیسم موج  حقوقی و ماورایی، فضایل، کماالت معنوی و سعادت جاودانی است. در حق

ترقیر انسان و مقام شامچ او در هستی و کائنات شد و آدمی را در بین  دینی، اشرا مخلوقات و 

به وجودی تنها و منفرد که مرصول تکامل زیستی  آمد میمرکز توجه عالم و امانت دار الهی به شمار 

وی و عیمت روحی او را منکر معن های ارزشو شمیانزه ها بدل کرد و همه  ها میمونجانوران و خلف 

: اومانیسم ... نخستین صورت امری بود که به شکل نفی روح نویسد میرنه گنون  (.1312حسنی،) شد

همه ییز را به میزان بشری مردود سازند، بشری که خود  خواستند میدینی معاصر درآمده بود و یون 

درجات وجود بشری  ترین پستله به غایت و نهایت خود قلمداد شده بود، سرانجام مرحرله به مرح

 (.1362گنون،) کردسقوط 

در جهان بینی دینی، انسان ارزشمندترین مخلوقات بود که همه هستی و مخلوقات جهت استفاده و 

بهره برداری او پدید آمده بود و ارزش و عیمت او تا حدی بود که فرشتگان از جانت خداوند 

اما انسان از نگاه اندیشه اومانیستی، تمام هستی و کائنات را در یافتند تا به او سجده کنند،  مأموریت
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و پیوندش با معنویت قطع شده بود. او در جهانی که کر و کور و فاقد شعور  دید میبیگانگی با خود 

 (.1312حسنی،) .کرد میبود، احساس بیگانگی و اهطراب 

شکوهمندترین . است گرفته نیر در انسان ماورای نقطهای کمال، و تعالی برای اسالم مبین دین

 و بشارت است امنیت و سالمت از سرشار جایگاهی دارد، انسان پاکیزة حیات از خدا کالم که ترسیمی

 اآلخَرةِ  الدنْیا وفی الْریاةِ فی الْبشرى لَهم: است شده واقع دین توجه مورد جهان، دو هر در نیکبختی و

 ابعاد تمام رشد متعادل در را انسان کمال و است ل نگرانهک انسان به نسبت اسالم، دیانت .(74/ یون )

 جنبه هم انسان، یعنی فطرت است؛ دوبعدی موجودی انسان وحی، گنجینه نگاه از. داند می او وجودی

 و فقیهی) نزولی هم سیر و کند پیدا صعودی سیر تواند می هم انسان. منفی جنبه هم و دارد مثبت

 است داده انسان به را حق این غربی اومانیسم همچون گریه اسالمی (. اومانیسم1386 رفیعی مقدم،

 و زن و ها نوشیدنی و ها خوردنی در را خود تمایالت و شود برخوردار آن های نعمت و اززندگی که

 روح و موجودیت و انسان سود به که است ساخته همراه ضوابطی با را آن اما سازد؛ برآورده ثروت

 بازدارنده عوامل و و تمایالت میان کشمک  یا مررومیت احساس از را سانان ترتی  بدین و اوست

 در که گذارد می انسان اختیار در را فرصت این اسالم تنها ادیان، تمام میان در لذا است؛ رهانیده

 دنیوی زندگی از شود، کشیده تباهی به او روحی یالت تما ای لریه آنکه بدون و حد باالترین

 رفتار گرو در مسلمانی هر ایمان و نیست موروثی نخستین گناه از نشانی اسالم در. گردد برخوردار

 به کلیسا تأثیر ترت وسطی قرون در که است ییزی همان انسانی، نف  بر اسالم تأکید. اوست خود

 و آرام  با اش زندگی و انسان دربارة اسالم دیدگاه. شد می تلقی شیطانی حتی و ناییز و نادیده شدت

 در ولی است، مطلوب امری اسالم در مادی کامیابی. گیرد نمی بردگی به را او و است همراه اماحتر

 احساس به ادب از پیروی با عملکردهای  تمامی در را انسان بلکه ،شود نمی تلقی هدا حال عین

 و هاشمی) باشد می اخالق اساس بر عملی های فعالیت ازهمۀ هدا که ای گونه به ؛شود می رهنمون

 (.1311مسعودی،

 د: معرفت شناسی:

 آن است؛ ثغور و حدود و آدمی شناخت درباره تبیینی توصیفی، های گزاره از بخشی شناسی، هستی

...  و ابزار شناخت و انواع شناخت، ارزش شناخت، حدود معرفت، ماهیت و امکان قبیل از هایی پرس 

 بر که دلیل این به شناسی . شناخت(1316بنیادین، ترول سند) دهد می تشکیل را آن اصلی مرور
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 است، مبتنی درک کردن های شیوه یا دانستن، دان  منبع ادراک، و فهم بر آدمی توان تعیین و تشخیص

 طور به است معتقد (1386) زاده حکیم. برخوردار است اسالمی تربیت فلسفه در واالیی جایگاه از

 .است وحی و شهود عقل، تجربه، حواس، املتربیت ش و تعلیم نیام در معرفت کس  ابزارهای کلی،

 وی، گفته به. تعریف نیست قابل مضمونی و مفهوم شناخت که است اعتقاد این بر (1380) بهشتی

 از حصولی شناخت. شود میتقسیم  حضوری و حصولی دسته دو به اسالمی تربیت در شناخت مرات 

 شناخت و است ذهنی امکانیذیر مفاهیم و صورتها داشتن دلیل به آن مرتبه باالترین تا ترین پایین

 این در. آید می به دست ذهنی مفاهیم و ها صورت وساطت بدون که است شناختی نیز حضوری

 .است تفسیرهای بعدی و ها تطبیق مرحله در هست خطایی اگر و ندارد راه خطا شناخت

 مقایسه دیدگاه معرفت شناسی اومانیسم با تربیت اسالمی

 دیدگاه تربیت اسالمی لسفی اومانیسمدیدگاه ف عوامل

 نیام در معرفت کس  ابزارهای عقل کس  معرفت ابزارهای

 حواس، تربیت شامل و تعلیم

 وحی و شهود عقل، تجربه،

 .است

حقیقتی وجود ندارد هرک  هر  معرفت

 یه را ح  کرد معتبر است

 دستیابی قابل قطعی معرفت

 و شناخت اشیا امکان و است

 به هستی جهان پدیدههای

 حقیقی وجود دارد. صورت

 

 اسالمی تربیت فلسفه دیدگاه از اومانیسم دیدگاه معرفت شناسی مبنای نقد
 کشف قابل بشر عقالنی قدرت  سرپنجه با که ییزی بودند معتقد شناختی معرفت بعد در ها اومانیست

 شناختزارهای و پذیرش روش حسی به عنوان یکی از اب تأییداسالم ضمن  ندارد وجود نباشد،

؛ ینان که بیان شد، قر آن داند نمی کمال او مخصوصاً ( آن را تنها روش شناخت برای انسان68نرل/)

 استو شیطان و حتی فرشتگان را به دلیل مادی دیدن صرا انسان، تخط ه کرده  ها انسانکریم اکثر 

 خود همچنین رفتار و ثارآ به انسان علم که است عقیده این ( بر1384) الهدی علم (.1371جوادی،)
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 در شهود فرشتگان مانند او ولی است؛ شهودی علم نوع از( علت) خداوند به( معلول) انسان علم

 به و ورود است حصولی و حضوری آگاهیهای از تلفیقی او دان  بلکه ،برد نمی سر به حقیقت دائمی

 به منرصر اسالم ناخت شناسیش در انسان بنابراین شناخت .است خارج جهان از حاکی که هایی دان 

 شناخت ابزارهای. شود نمی تلقی فیزیولوژیکی یا مادی پدیده یک هم وادراک نبوده حسی ادراک

 آفاقی، خود آیات طبیعت، از عبارت شناخت منابع و سالم عقل و سلیم نف  سالم، حواس :از عبارتند

 (.1388ت،گذشتگان )اسالم و تربی کتبی آثار و تاریچ انف ، آیات انسان،

روی در  درسی انسانگرایانه، تا حد زیادی، واکنشی به زیاده های برنامهیی: درسی انسانگرا های برنامه

آموزان بر یاریوب مفهومی مربوط به یک  است. دردیدگاه دیسیلینی بر تسلط دان  دیدگاه دیسییلنی

درسی  های برنامهی که معلم نیز باید متخصص آن حوزه باشد، در صورت و شود میدیسییلین تأکید 

)میلر،  کنند میمعنای شخصی و انتقال ارزشهای احترام و همدلی تأکید  انسانگرا به شخص، برداشت

، رویکرد انسان گرایی تا به حال کنند میسیلور، الکساندرو لوئی  و میلر مطرح  . همان طور که(1383

مهمی دارد که  های پیامحال این دیدگاه  کاربرد مردودی داشته است، اما به هر در تنییم برنامۀ درسی

آموز و تجارب او  توجهی به نیازها و عالیق دان  واکنشی است که این دیدگاه به بی ها آنمهمترین 

، ولی در نزد شود میبه نیازها و عالیق فراگیران در نیریات پیشرفت گرایان نیز دیده  دارد. البته توجه

  تجارب مستمر، بازسازی آن و کس  قوة قضاوت صریح با آنان هدا ازتوجه به عالیق کودک کس

تأکید برروش حل مس له است، بنابراین بر استفاده از عالیق و تجارب کودک برای کس  تجارب 

 نیازهایاین در حالی است که تأکید بر عالیق و (. 1178باتلر،) شود میجدیدتر وبازسازی آن تأکید 

نیور ارج نهادن به تجربۀ درونی و شخصی، و ایجاد مریطی آزاد در مکت  انسان گرایی به م فراگیران

شعبانی ) شود ها آنباز آموزشی بدون ترمیل آرا و نیریات دیگران است تا موج  تغییر در  و فضای

آموز است )به نقل  فطری انسانی در دان  های جنبهو بدین ترتی  در پی ترقق (. 1366و مهرمرمدی،

 گیری دربارة برنامۀ درسی، توجه به حق انتخاب به نیاز افراد برای تصمیمتوجه (. 1382ز سلسبیلی،ا

 یادگیرندگان، تأکید بر دان  شخصی، و احساس اهمیت داشتن و ارزشمندی در کار افراد از جمله

 (.1388)مهرمرمدی،  گیرند میخود در نیر  های برنامهمعیارهایی است که انسانگرایان در طراحی 

 ترت خاص طور به و انسانگرا شناسی روان تأثیر ترت کلی، طور به گرایانه، انسان درسی های برنامه
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 و خودشکوفایی مفاهیم به ها آن دوی هر که است، بوده 2مازلو آبراهام و 1راجرز کارل آثار و آراء تأثیر

 برای است ای وسیله بلکه نیست هدا خود خودی به یادگیری آنان نیر به. اند کرده توجه انسانی کمال

آموزان و  دان  3رشد خودپندارة مثبت مفاهیمی نییر،(. 2666هابیت،) آموزان دان  خودپندارة رشد

فرد  تیارزشمندی برسد ودر نها جیبه نتا یآموزش ندیکه فرا شود میسب   4فردی انیرشد مهارتهای م

در آموزش  6ییخودشکوفا طرح مفهوم نیز با 5آبراهام مازلو بالقوه خود را شکوفا سازد. تهاییبتواند قابل

 (.2661، 7لیاثر گذاشته است )مک ن انهیوپرورش انسانگرا

است  ییخودشکوفا ۀمرحل ایپنج بخ   که شامل کند می انیرا ب ندییرشد انسان، فرا ریمازلو در مس

 ازهایی. ارضای نییخودشکوفا به ازیمربت و عشق، احترام و ن ت،یامن ،یبدن ازهاییکه عبارتند از: ن

و  نماید می فرد را فراهم یاما ارضای آنها موجبات رشد و بالندگ ستین تر برای بقا یندان ضروریباال

مرات  مازلو،  مرحله از سلسله نیدر باالتر(. 1311،یوسفیاست ) یرونیمناس  ب طیالبته مستلزم شرا

را  ازهاین نیاباشد،  تواند میآنچه بشر  خود است، ازهایین نیقتریترقق عم یدر جستجوی یگونگ فرد

است )که در  دهیبالقوه نام تهاییو قابل هاییبه حداکثر توانا دنیهمان رسی عنی ییمازلو خودشکوفا

 یدرس ۀبه حوزة برنام دیدر نگرش جد (.1383،،میلر) مدنیر است( انهیآموزش و پرورش انسانگرا

 تیالم، منعطف و مس ولس یبه نروی است که بتوان شهروندان یتیبر فراهم کردن فرصتهای ترب دیتأک

در  انهیآموزش و پرورش انسانگرا ارهاییآرمانها و مع ی(. برخ1311کرد )ماهروزاده،  تیترب ریپذ

 طیشرا جادیمشتمل است بر: ا رییادگی طیعبارت است از: الف( مر رییادگی -یاددهی ۀیهار مؤلف

 طیدارند ینانچه شرا  یراگ  یبه ترقق استعدادهای خو ها انسانمناس  درجهت ترقق استعدادها )

 لی(. تسه1383 لر،ی( )مافتیبرتر کارکرد سوق خواهند  طوحفراهم شود به سمت س شانیمناس  برا

 ازهاییبه ن یستیبا یعنیآموزان ) در دان  یشخص تیو کوش  برای رشد احساس کفا ییخودشکوفا

(. کوش  در 1383 لر،ی(. پرورش خود راهبری )م1313ور،یکودک توجه شود( )کد یاساس یروان

سرشار  یطیآزاد، مر ی(. کالسهای درس1311 ،ی)ملک دیاز تهد یو خال تگریحما های مریطگسترش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Carl Rogers 

2 Abraham Maslow 

3 Positive self-concept 

4 Inter personal skills 

5 Abraham Maslow 

6 Self actualization 

7 Mc Neil 
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منابع، به  ثیاز ح یغن یطیفردی( مر انی)رشد مهارتهای م یاز اعتماد، احترام متقابل، همکاری، دوست

(. 2661 ل،یدازد )مک نبه کشف استعداد خود بیر  یو استعدادها قینروی که شاگرد بر اساس عال

آموز جلو  کننده و مشارکت کننده است که گام به گام با دان  لیب( نق  معلم: معلم فقط تسه

باز و سرشار از  ییفضا جادیاو ا یاصل فهی(. وه1312  ،ی)جو ستیکننده ن یامر و نه یول رود می

 رییادگیبه هدفهای  یابیدانشآموزان در دست تیاعتماد در کالس درس و پ  از آن کمک به موفق

 زیخود ن  یترت نیو به ا کند میبرخورد  یبا گشودگ دیجد های اندیشه(. نسبت به 1383 لر،یاست )م

عناصری قادر و قابل  ۀآموزان به منزل : به دان رندهیادگی(. ج( نق  1383 لر،یاست )م رندهیادگی کی

آموزان قادرند استعدادهای  باشد، دان  کننده الزم فراهم لیتسه طی. اگر شراشود می ستهیاعتماد نگر

که  یو کس ابیدر انتخاب، خود راهبر، خودارزش توانا (.1383 لر،یبرسانند )م تیخود را به فعل

از  کند میآموزش مشارکت  انیدر جر یوقت رندهیادگی) گیرد میرا خود بر عهده  رییادگیت یمس ول

بازخورد صادقانه و  ارائۀ ی:ابی(. د( روش ارزش1312زارع،) شود میبهره مند  دیمف رییادگی های تجربه

بر تالش متمرکز باشد نه بر  دیکالس درس با ی(. بازخوردها1383 لر،یرساننده به دان  آموز )م اریی

ترت  یابیباشد )ارزش یابینوع ارزش نیبهتر تواند می یابی(. خودارز1313ور،یدان  آموزان )کد ییتوانا

 (.1383 لر،ی( )مرییادگی نیدان  آموز در ح یبایارزش قیکنترل معلم از طر

را  تیبه موفق افتنیدست  یاتیح طیشرا انهیانسانگرا معتقد است آموزش و پرورش( 2612) ،1کالینز

 چیه میابیدر مهم است کمیو  ستیکه در قرن ب کند می حیتصر ( نیز2612) لیه نیدارد، همچن همراه

 ایمطلوب  امدهاییبر پ ادییز دیتأک انهیانسانگرا کردیازه روبه اند یتیو ترب میتعل دگاهید اینمونه 

 نیب انهیانسانگرا یدرس ۀبرنام ندارد. ،شوند میمربوط  یزشیو انگ یعاطف های حیطهبه  که یاهداف

 کند می جادیارتباط ا آموزان در دان  رییادگی یشناخت ندیاعتقادات فردی با فرا عواطف و زه،یانگ

 (.2661 ل،ی)مک ن

تمام پذیرفته  با تفاهم و همدردیاگر شخصی به طور کامل و همانطور که هست  کند میز بیان راجر

توانست با  شود و هیچ گونه داوری و قضاوتی در این پذیرش دخالت نداشته باشد سرانجام خواهد

الگویی طراحی کرده  2(. گزدا1367راجرز،) شودخود کنار بیاید و با خویشتن واقعی خود روبه رو 

 های نیریهاعتقاد دارد معلمانی اثربخ  هستند که بر  و ارتباطی معطوا است. های مهارتست که بر ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Collins Cathy 

2 Gazda 
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میان فردی در کالس درس تسلط داشته باشند. برنامه گزدا عبارتند از: پرورش  های مهارتیادگیری و 

ده، آموزش همدلی، احترام و مربت(، الگوبرداری آموزش بینن های مهارت) معلمادراکی  های مهارت

مستقیم و کس  تجربه در واکن  نشان دادن و در نهایت کارکردن معلمان با دان  آموزان ترت 

را برای  "آموزش اثربخشی معلم "(. توماس گوردن نیز رویکرد 1383میلر،) استنیارت مربیان 

س الگوی برقراری ارتباط مطرح کرده، که بازتاب تاکیدات راجرز بر همدلی و هماهنگی است. بر اسا

که از ویژگیهای گشودگی، شفافیت،  شود میارزیابی  رابطۀ معلم و دان  آموز زمانی خوبوی 

به معنای استقالل و منرصر به فرد بودن هر » جدایی احساس مس ولیت، دلسوزی، وابستگی متقابل،

 (.1383میلر،) باشد ، و تأمین نیازهای متقابل برخوردار«فرد از دیگری

مباحث در دیدگاه انسان  ترین مروریبه خودپنداره مثبت که از  و نیز پرکی ینشتاینسیمون و راث، وا

مدرسه موفق شود، این امر موج  تقویت . به اعتقاد ویلیام پرکی اگر کسی در اند پرداختهگرایانه است 

. کند میو مدرسۀ فراخواننده را مطرح  فراخواننده و در همین زمینه مفهوم معلم شود میخودپندارة او 

 گوش دادن با دقت و حساسیت، روراست بودن با دان  معلم فراخواننده با استفاده از مهارتهایی مانند

دان  آموزان، داشتن رفتار صریح و از این قبیل موارد  آموز و با خود، برقراری ارتباط با تک تک

وز به منزلۀ فردی توانا، آم کند. در این طرز تفکر دان  آموزان را به یادگیری تشویق دان  تواند می

. به عقیدة پرکی معلمان باید آمادگی فراخواندن خوی  را نیز شود میارزشمند و مس ول در نیر گرفته 

به زعم پرکی، عواملی از قبیل کوش ، آزادی، احترام، گرمی، کنترل و  (.1383ر،داشته باشند )میل

رابطه سیمون و راث به منیور رشد در این ینین مریطی مؤثر است.  موفقیت در به وجود آوردن

پرداخته که شامل یهار عنصر اساسی است:  "ها ارزششفاا ساختن  "خودپنداره مثبت به فرایند 

شخصی؛ پدیرش آنچه هست: کمک به دان   های اولویتتوجه به زندگی: تمرکز بر سبک زندگی و 

و  کند میآنچه فرد ارزشمند تلقی آموزان برای صادق بودن با خوی ؛ دعوت به تفکر فراتر: آگاهی از 

فرد احساس هدفمندی در زندگی و آنچه ارزشمند؛ و پرورش اقتدار فردی  ها انتخابتلفیق بهتر 

به نیر سیمون و راث، شفاا ساختن ارزشها مانع بروز  .شود میو از نیر شخصیتی هماهنگ  کند می

. آنچه در شفاا شود میآموز  ن گریز، ناهماهنگی و سردرگمی در دا احساساتی از قبیل تردید،

انتخاب، ارزشگذاری و سی  عمل است. از نیر آنان انتخاب اجباری و  ساختن ارزشها اهمیت دارد

بی فایده است، زیرا امکان بسیار کمی وجود دارد که آن ارزش جزئی از  پذیرفتن به اجبارِ ارزش

، البته این دهد میمختلف را پیشنهاد  های گزینهازاین رو انتخاب آزادانه از  ساختار ارزشی او بشود.
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(. در نمونه دیگر 1383میلر،) باشددر نیر گرفتن پیامدهای آن انتخاب  انتخاب باید توأم با تفکر و

کاربرد پژوه  در بررسی خویشتن ارائه  جرالد واینشتاین آموزش خویشتن شناسی علمی را به منیور

دربارة خویشتن نیست و  ها فرضیه جز مجموعهای ازداده است. به نیر او خودپندارة فرد ییزی 

بررسی دل . این روش در ها اندیشه خویشتن شناسی علمی است شامل بررسی صرت و سقم این

درمییابد و  شود می . مطابق با این الگو فرد موقعیتی را که با آن مواجهشود میمشغولیهای فردی استفاده 

نیز فکر کند و در  ه جانشین دیگر رفتار و به پیامد آنب کند میواکنشهای خود را فهرست و سعی 

 استزندگی  . هدا این روش خودفهمی و کاربرد آن در طولکند میمرحلۀ آخر فرد انتخاب 

 (.1383میلر،)

و بررسی نقاط  برنامه درسی انسانگرایی مبانی فلسفی، روانشناختی و اصول دیدگاه نقد

 صاحبنظران: دیدگاه قوت و ضعف از
انسان گرایی به دلیل توجه ویژه بر انسان پیچده، که نتایج ترقیقی بسیاری از مرققین را  های هدیدگا

خاص و دستاوردها و تبعاتی که  های بنیاندیار شک و تردید کرده و نیز به علت مطرح کردن اصول و 

فته است پرشماری قرار گر های مقایسهدر طول یند قرن اخیر گذاشته است کانون نقد و اشکاالت و 

 .کنیم میاشاره  ها آنکه به برخی از 

انسان  نیخارج از خود انسان است. ا ینیو تع دیاز هرگونه قیکی از اصول اصلی اومانیسم آزادی 

که بخواهد شکل  یو آن را به هر صورت ندیرا خود برگز  یخو عتیو طب تیموقع تواند میاست که 

 یو قدس یاخالق قیانگاشتن حقا دهیو ناد یمت شکنحر یراه را برا ختهیلجام گس یآزاد نیدهد. ا

 کردباز خواهد  ها انسانتسلط هوا و هوس  یرا برا هرا جهیفراهم خواهد ساخت و در نت

نف   اتیو واقع قیبه حقا یبندیپا یبرا ییجا ،ییون فرد مرور یاصول رشیبا پذ (.1311،یحسن)

سخن از نف   گریباشد، د زیهمه ی اریشد انسان معقرار با یوقت گرید ری. به تعبگذارد نمی یباق یاالمر

در  ها اومانیسم یافراط ییگرا تیفرداین  و نیز (.1311،ی؛ به نقل از حسن1376ارسطو،) ندارداالمر معنا 

به  یآورد. و هر انسان دیپد یو مهجور یجو عدم تفاهم، ناهم زبان ینوع ها انسانروابط و مناسبات 

خاص خود دارد،  تیو ذهن تیفرد بانیشد که سر در گرمتفاوت بدل  کامالً ییایدن

بشر  ریرا تقد ییو تنها طراباست که اض ن یب نیبر هم هیسارتر با تک رویپ های اگزیستانسیالیست

 نیا یارج نهادن به مقام انسان، او را در عمل، قربان یبه جااین جنب   (1311،یحسن) اند دانستهامروز 
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استفاده کردند و   یمنافع خو تأمین یواژه برا نیاز ا ،ینسان مدارا انیکرده و مدع دیجد ونیاف

 یاز گروهها یاری(. و بس1386،یاحمد) دهد میرا نشان  ها آنو عمل  شهیاند انیآشکار م یتناقض

 از انسان و مقام او به وجود آمدند. یبه بهانه طرفدار سم،یالیو امیر سمیفاش سم،یناز

 ها اومانیستاست.  سمیاومان گرید های ضعفآن از نقطه  یو مبان یستیاومان اتیبودن مدع لیدل یب

حرکت  یکنند، گرفتار نوع یریگ جهیبودند نت اش مدعیو ادله، آنچه را  نیاز آنکه در پرتو براه  یب

باستان  ونانیدر برابر روم و  یفتگیو ش یو دل باختگ سا،یکل تیدر برابر حاکم یو عاطف یاحساس

 قیهرگونه حقا یو نف زیهمه ی یبودن انسان برا اسیسکوالر بر مرور و مق شدند. انسان مداران

 دارند دیو از جمله خدا و جهان پ  از مرگ، تاک ،یعیو مطلق و انکار موجودات مافوق طب یجاودان

 دنیافراد و از هم پاش یریگوشه گ یعنیاست،  یدستاورد بارز انسان مرور سمیلیهی(. ن1316،یرجب)

حاکم و به  های ایدئولوژیو  ها دولتروز افزون شک نسبت به  دیو تشد ،یآرمان ایپیونده نیواپس

و  تیبر فرد هیتک رایاست؛ ز سمیاومان یبشر، از دستاوردها یفرهنگ های ارزشهمه  ینف یطور کل

 نینخست سمی(. اومان1362ان،یشاگ) شود می یو نیام ارزش ینیموجود انکار هر آرمان ع یخصش یآزاد

را به  زیهمه ی خواستند میمعاصر درآمده بود و یون  ینیروح د یبود که به شکل نف یصورت امر

خود قلمداد شده بود، سرانجام مرحله به  تیو نها تیکه خود غا یمردود سازند، بشر یبشر زانیم

 (.1311،ی؛ به نقل از حسن1362گنون،) کردسقوط  یدرجات وجود بشر ترین پستبه  همرحل

و دین شناسان ادلۀ فراوانی بر  ستین یبه تنهایی برای تعیین برنامۀ زندگی کاف ها آن عقل گرایی افراطی

او را به کمال و سعادت برساند،  تواند نمی. از نیر عالمه طباطبایی، عقل انسان اند کردهاین مدعا اقامه 

 به) استگ زیرا از درک حقیقت اشیا عاجز است، و قوانین و مقررات اسالمی با نیام آفرین  هماهن

 (.1381نقل از شریفانی و قمی، 

 نقات قوت و ضعف

 کودک است و از مازلو به خاطر پرداختن و تفاوت قائل شدن  یاساس یروان یازهایتوجه به ن

 شده است. یقدردان یروان شناخت یازهایو ن یستیز یازهاین انیم

 رفتار در  یمجزا های رهپا یبررس یبه جا یوانشناسکه ر نیبر ا دیبا تاک ییانسان گرا دگاهید

 یرا مورد توجه قرار دهد نکته پرارزش انیآدم یحل مسائل مربوط به شادکام دیبا شگاهیآزما

 است. آورده انیرا به م
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 انسان و انسان سالم را مورد توجه قرار دارد  تیتمام ،یریادگی هیاز هر نیر  یب کردیرو نیا

 (.1360نسون،یاتک) کند میارائه  یآدم عتیدرباره طب ییها نانهیو خوش ب مثبت دگاهیو د

 نبودن آن است، آن یه روانشناسان انسانگرا با  یعلم ای تینیاز ع ییعمده به انسانگرا ضعف

 یکه برا یروش ایافق دارند وکرد تا آنچه که با آن ت فیتوص توان می تر آسانان مخالفند، 

 .(1360شولتز،) گیرند می  یپ هایشان هداترقق 

 هینیر یشناخت داریپد عتینقص از طب نیدارد و ا یاندک یاتیجنبه عمل ییگراانسان هینیر 

 (.1362شکرکن،) استمزبور 

 استنشده  فیتعر یبه روشن ییخودشکوفا مثالًآن دشوار است.  میبه مفاه دنیاعتبار بخش 

 (1360نسون،یاتک)

 مراجع در  یذهن اتیتجرب فیوامکان ترر اریناهش یروین تأثیرگرفتن  دهیراجرز به خاطر ناد

 .(1368شولتز،) استمورد انتقاد قرار گرفته  یشخص های گزارش

 و بخاطر روشن  اش نیریه یبرا هیبه عنوان پا یارکویکینمونه بس یریاز مزلو بخاطر به کارگ

 (.1368شولتر،) استخودشکوفا انتقاد شده  های آزمودنیجهت انتخاب  های  مالکنکردن 

 گذارد نمیرا به برث  یمعنو یازهایرا مطرح کرده اما ن یو روان یجسمان یازهایمزلو ن. 

 نقد از دیدگاه نگارنده
 دیدگاهیکرده است و یافراط دیانسان تاک یو اخالق یروان های ویژگیبه  انیانسانگرا دگاهیدر کل د

 بتوان گفت اگر در آن شاید .کند میانسان را در روان و اخالق خالصه  ابعادو همه  ستیهمه جانبه ن

سوی طیف دیدگاه دسییلینی افراط کرده است در این سوی طیف هم دیدگاه انسانگرایی گوی افراط را 

 ربوده است.

اصالت، احترام،  ،یهمدل ،یروابط فرد ،یمانند: خودشناس دگاهید نیدر ا یاصل عنصرهایوجود 

ده است و توجه کر لیتبد یاخالق کامالً دگاهید کیو استدالل آن را  ییخودشکوفا ،یکرامت انسان

به دنبال پرورش  شتریباعث شده ب تیو ترب میدر تعل یانسان مسائلو  اتیاخالق احساسات و به یافراط

 یگفت برنامه درس توان میدر واقع . انسان عالم کیباشد تا  و احساسی بااخالق سانان کی

برگرداند و  دنیشیل و اندنگاه خود را از انتقال دان  و معلومات و آموختن مهارت استدال انهیانسانگرا
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شکل  تواند می نیگام برداشت، و ا یو احساس یبر عوامل عاطف دیشناخت خود فرد و تاک یبه سو

 .اندازدیوجود داشته باشد را به خطر ب دیبا یدر سمت استاد شاگرد واقعاًکه  یو روابط رسم یرسم

در مسائل جهان،  ینتخاب آزادانه و شخصو ا ییفرد، فردگرا یبر تجربه درون انیانسانگرا دیتاک لیبه دل

 .شود میدر علم  ختهیگوناگون و از هم کس های شاخههرج و مرج و  یانسان دیار نوع

 ار،یعقل و اخت یانتها یبر قدرت ب دیو تاک یو بند، انتخاب شخص دیق یب یبر آزاد دیانسانگراها با تاک

 یاما برا دانند می یاز هرگونه ضعف و ناتوان یار، و انسان را عدانند می یزیاز هر ی ازین یانسان را ب

از  ازین یدارند که انسان ب یهیآنان یه توج های ناتوانیو  ها مردودیتکودک و  یوجود های ضعف

 است!! یزیهر ی

خدا را  یحت یموجود چیکه ه ییتا جا اند کشانده یدرجه خودخواه نیانسان را به باالتر ها اومانیست

 ستیانسان ن تیکمال و انسان یبه سو ینه تنها راه یافراط یخودستان نیو ا نستنددا نمیبرتر از خود 

 شدنشان شوند. قبدون آنکه متوجه غر شوند میاست که آرام آرام در آن غرق  یباتالق بلکه همچون

کرد. توجه به انسان و  یخاص تلق یجنب  فکر ایمکت   کی توان نمیرا  ییلفظ انسانگرا انیو در پا

 ی به اشکال گوناگونو روانشناس یفلسف های دیدگاهاو در همه مکات  و  صیو خصا هایژگیوشناخت 

و ...  یی، ساختارگرایشناخت ،یرفتار ییاگر از انسانگرا ایم نگفتهگزاا  لیدل نی. به همشود می دهید

 .مییبگوسخن 

 ییمکت  انسانگرا نیا یعنوان برا نیبهتر شناخته شود، یمکتببه عنوان  ییاگر قرار است انسانگرا و

 .دهد مینشان  یاست به خوب ییعنوان آنچه را که در ذات انسانگرا نیا رایکمالگراست ز

 نتیجه گیری
انسان را در مرکزیت خود قرار دادند و با مطرح کردن عناصری یون آزادی، طبیعت  ها یسماومان

ه خود جل  کردند، اما به دلیل گرایی، مس ولیت، کرامت انسانی و خودشکوفایی و ...همه اذهان را ب

و نتایج نامطلوبی همچون بی حرمتی به اصول اخالقی و ارزشی، تناقض در اندیشه و عمل و  ها اشکال

را به طور کامل پذیرفت. در این مقاله به طور کلی نقد و مقایسه  ها آن توان ینمبی حرمتی به انسان 

ربیت اسالمی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج فلسفی ت یها شاخصمبانی فلسفی انسانگرایی را با 

است و  ییها تفاوتاین دیدگاه با مبانی فلسفی تربیت اسالمی دارای  های یریگنشان دادند که جهت 

هم، دیدگاه انسانگرایی بصورت افراطی و مبالغه  ها شباهتالبته شبا هت هایی نیز داشتند اما در همین 
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 مطرح مباحث از فراتر و تر یکل انسانگرایی عوامل از اسالم تبیین به آن پرداخته بود. بطوری که آمیز

انسانگرایان را نباید  یها آموزهباید توجه داشت که همه  ینبنابرا است. بوده انسانگرایان توسط شده

باید به نواقص آنان توجه کرد و نباید شیفته و  ها آموزهپذیرفت و به کاربرد. در استفاده از این اصول و 

که  ییتضادهاو  ها یخواندر شعارهای این دیدگاه شد و از سویی دیگر نباید به علت برخی ناهم  غرق

آنان غافل  یها آموزهطرد کنیم و از بهرمند شدن از  با فلسفه تربیتی اسالم دارد این دیدگاه را به کلی

 شویم.

 ها آموزهفی حرکت کرد که بر بنابر این در تدوین برنامه درسی اسالمی انسانگرایانه باید به سمت اهدا

 روابط و مبانی فلسفی اسالمی منطبق باشد و اصول و مفاهیمی یون آزادی، مس ولیت، خودشناسی،

و ...بر اساس مبانی فلسفی  استدالل خودشکوفایی، انسانی، کرامت احترام، اصالت، همدلی، فردی،

اسالمی باشند و متخصصین  )هستی شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی و معرفت شناسی( تربیت

عصاره این دیدگاه را گرفته و با توجه به  ها شباهتو  ها تفاوتبرنامه درسی باید بتوانند با توجه به این 

درسی انسان گرایانه با رویکرد اسالمی تزریق کنند. لذا پیشنهاد  یها برنامهنگرش اسالمی در بدنه 

دان  آموزان توجه شود،  و نیازهای ها دغدغهنگرایانه به در تدوین برنامه درسی با رویکرد انسا شود یم

تدری  فعاالنه استفاده کنند  یها روشفردی دان  آموزان را مدنیر قرار دهند و از  یها تفاوتمعلمان 

تا ح  مس ولیت پذیری و خودراهبری و خود ارزشیابی در آنها تقویت شود و نیز به دان  آموزان 

به روابط رسمی میان دان  آموز و معلم  یا لطمهدر اجرای این موارد نباید آزادی عمل داده شود، اما 

که بسیار مورد نیاز است وارد شود. و در آخر باید گفت که بی انصافی است بعد از نقدها و اشکاالتی 

انسان گرایان در جهت مطرح کردن و پیشبرد کرامت و  یها تالشکه از این دیدگاه گرفته شد از 

 االی انسانی تشکر و قدردانی نکرد.و یها ارزش
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