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چکیده
کاربردي است و به بررسی برنامه- از نوع بنیاديپژوهش حاضر

با شاخص اوقات فراغت و تقابل متأثر از فلسفه لیبرالیسمدرسی پنهان 
در این. استپرداختهمدارس متوسطه در آن با سبک زندگی اسالمی، 

با گردآوري اطالعات به روش ،پژوهش از روش توصیفی تحلیلی
ها به روش تحلیل محتوا و همچنین اي و تجزیه و تحلیل آنکتابخانه

مبانی فلسفی لیبرالیسم در ،ابتدا. استشده روش تحلیل تطبیقی استفاده 
شناسی شناسی و دینشناسی، ارزششناسی، انسانهاي جهانبخش

هاي ق استنباط اصول متعدد از این مبانی ویژگیمشخص شده و از طری
سپس با .گرددتعیین میکلی سبک زندگی در شاخص اوقات فراغت 

که اوقات فراغت درشودمیاستفاده از روش تحلیل تطبیقی مشخص 
ها ترین آنکه مهمداردتفکر لیبرالیستی با اسالم تقابالت متعددي 

خروي در گزینش شتن آثار اُمسلمان به داتوجه فرد )1: عبارتند از
. در اندیشۀ لیبرالهاي دنیوياوقات فراغت در مقابل تأکید فرد بر لذت

گزینش اوقات فراغتی که منجر به ارضاي متعادل امیال باشد در )2
مقابل گزینش اوقات فراغتی که ارضاي حداکثري امیال را در پی 

وان روش کامل عني دینی بهمحوریت بایدها و نبایدها)3. باشدداشته
زندگی در گزینش اوقات فراغت در مقابل محوریت بایدها و نبایدهاي 

شد که همچنین نتیجه گرفته. شخصی و فردي در گزینش اوقات فراغت
سبک زندگی لیبرالیستی و تقابلی که با سبک زندگی اسالمی در 

ي را در ادرسی پنهان ویژهتواند برنامهشاخص اوقات فراغت دارد می
.ارس متوسطه تولید کندمد

درسی سبک زندگی، لیبرالیسم، اسالم، برنامه:کلید واژگان
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Abstract
This basic-applied research is done with the

purpose of  studying the hidden curriculum in
secondary schools produced by the liberal lifestyle
in leisure index in comparison with Islamic lifestyle
. Research methodology is descriptive-analytical
with deskwork  data gathering  and    content  and
comparative analysis  as the method of data
analysis . The philosophical foundations of
liberalism in cosmological , anthropological ,
axiological and religion marked by several
principles deduced from the principles of general
characteristics lifestyle leisure index was determined
using the comparative analysis revealed that leisure
index in  liberal  thought  in comparison  with
Islamic index  has some different  qualities such as :
1 - Due to having a Muslim in the selection of
heavenly pleasures of leisure time in front of the
world 's emphasis on liberal ideology 2. selecting a
balanced satisfying the desires of leisure is that led
to the selection to satisfy the desires of the majority
is in leisure 3 - dos and don'ts of the centrality of
religion as a complete way of life centered on the
choice of the dos and don'ts of personal leisure time
choices . The outcome of a liberal lifestyle  in leisure
index in contrast  with  Islamic  one can produce a
special hidden curriculum in secondary schools .
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مقدمه
سبک و فرهنگ «:رهبريمعظممقاماتطبق فرمایش

متن زندگی زندگی که به معنی همه مسائلی است که 
هاي پیشرفت دهند، یکی از شاخصهانسان را شکل می

شناسی و شود که آسیبتمدن اسالمی محسوب می
یابی در زمینه عدم پیشرفت الزم در این بخش علت

.www.khamenei.ir(»ضروري است یکی ).2013
تواند از پایه در تغییر سبک و فرهنگ از نهادهایی که می

این . زندگی، مؤثر باشد نهاد آموزش و پرورش است
تواند تغییرات بسیار عمیقی را از اوان کودکی در نهاد می

افراد جامعه ایجاد کند و این حرکت را تا دوران 
هاي اعتقادي، اخالقی، راد در همه ساحتنوجوانی اف

هنري، اجتماعی، سیاسی، -یآموزشی، فرهنگ-علمی
زیستی و اقتصادي که در سند ملّی آموزش و پرورش 

این ،در این راستا. در نظر گرفته شده است، ادامه دهد
شدن هاي اجتماعیترین فرصتعنوان یکی از مهمنهاد به
یابی دسترا برايناسب باید کارکردهاي متآموزان دانش

نمودن اهداف ایجاد کند و تنها به مشخص،به این هدف
و عملکردهایی را که در فضاي کلی آموزش اکتفا نکند

و پرورش از جمله مدرسه منجر به تغییرات اساسی و 
شود شناسایی نموده و بر این اساس اقدام اي میپایه

وزش ویکی از اقدامات بسیار مهم و ضروري آم. نماید
هاي پیش به آن پرداخته و از سالبهتر بودکه ،پرورش

،شددر اهداف و عملکردهاي آن در نظر گرفته می
بازگشت به دین و استفاده از نکات و دستورات متعدد 
و متنوع آن براي ابعاد مختلف زندگی است که در واقع 

این در صورتی است . سازدسبک زندگی اسالمی را می
رف هاي اخیر تالش خود را صر دههکه مدارس ما د

اند که در بسیاري برخی از اقدامات دینی ظاهري نموده
اي ضد موارد نتیجه عکس داشته و در نهایت روحیه

کی از مصادیق ی.استآموزان ایجاد کردهدینی در دانش
هاي دینی در نمودن فعالیتاین اقدامات، منحصر

است » زندگیدین و«یا » بینش اسالمی«دروسی مانند 

بینی که حتی موجب تغییرات جزئی در جهان
یکی از این عملکردها مربوط . استآموزان نشدهدانش

آموزان در مدارس به نوع گذران اوقات فراغت دانش
هاي پنهان است که بخش زیادي از یادگیري

هاي اسالمی دهد و در آموزهآموزان را شکل میدانش
دي در این زمینه وجود نیز سفارشات و دستورات متعد

ها باشد در مدارس دارد اما توجهی که شایسته این آموزه
از طرفی نیز .و از سوي مسئولین مدرسه وجود ندارد

هاي اسالمی در مدارس ها و نگرشجاي خالی اندیشه
هاي لیبرالیسمی در قالب برنامهها و بینشبا نفوذ اندیشه

تواند در که میيرشدن است، امردرسی پنهان در حال پ
حال قابل کننده و درعیناي نگرانحال حاضر مسئله

صورت هاي این مکتب بهکه اوالً اندیشهچرا. تأمل باشد
هاي جهانی و با رشد مدرنیته در کشورها و فرهنگ

ثانیاً وجوه تقابل .مختلف در حال گسترش است
از جمله تفکراتی نظیر داردبسیاري با مکتب اسالم 

یون، رویکرد مادي نسبت به غایت زندگی، سکوالریس
ثالثاً یادگیري .مداري و صدها آموزه ضد اسالمیانسان

به زمان زیادي نیاز رغم درسی پنهان علیاز طریق برنامه
در افتد و صورت عمیق و بسیار مؤثر اتفاق میبهدارد،

اي با عدم آگاهی یند یادگیري در چنین برنامهافرنهایت،
نش، کردارها، طرز آموزان و از طریق مانشمربیان و د

هاي معلمان و دیگر مسئولین مدرسه ها و قضاوتتلقی
آموزان، تعامالتی کهنسبت به رفتارهاي دانش

ویژه نحوه گذران آموزان با یکدیگر دارند، بهدانش
امکان آن ،بنابراین.استها و غیرهاوقات فراغت آن

درسی پنهان مدارس مهرود که در چنین وضعیتی برنامی
درسی آشکاري که نهاد آموزش و پرورش با برنامه

هاي انقالب اسالمی تدارك دیدهکشور در راستاي آرمان
است در تضادي نه چندان آشکار قرار گیرد و تأثیر شده

ها و از آموزان به خانوادهوار از دانشاین تضادها زنجیره
و هدنگ باز تولید شها به جامعه و در قالب فرهخانواده

و از جامعه به خانواده در حال یادگیري باشد در نهایت
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حاکم دلیلرادش بهکه افشودايجر به تشکیل جامعهمن

اي که ماهیت چندان روشنی گسیختهبودن فرهنگ ازهم
اي از فرهنگ ایرانی، اسالمی و غربی ندارد و ملقمه

. است، دچار تناقضات شخصیتی فراوانی هستند
در حال حاضر با موج انتقادات والدین و حتی ايگونهبه

چرا رو هستیم کهجامعه به نهاد آموزش و پرورش روبه
ق و ترجیحات مبتنی بر فرزندان امروز این کشور سالئ

ق و ترجیحات هاي اسالمی را در تعارض با سالئشارز
دانند و سبک زندگی خود را بر پایه خود در زندگی می

.نهندهایی غیر از مکتب اسالم بنا مینگرشها و شارز
این ضرورت ،نگارنده،شدبر اساس مطالبی که گفته

هاي لیبرالیسم را مورد مطالعه را احساس کرد که اندیشه
ات هاي کلی اوقاستنباط از آن ویژگیقرار داده و با

فراغت در سبک زندگی اسالمی و نقاط تقابل آن را با 
ماید و تأثیر آن را بر برنامهرویکرد اسالمی مشخص ن

اي بسیار حساس و درسی پنهان دوره متوسطه که برهه
مختلف هاي گوناگون در مسائلسرشار از انتخاب

که تحقیقات متعددي در زندگی است، بررسی کند چرا
درسی پنهان، اوقات فراغت زمینه لیبرالیسم، برنامه

هاي اخیر عنوان شاخص سبک زندگی در سالبه
از جمله این تحقیقات، پژوهشی . استورت پذیرفتهص

در زمینه اعتقاد دانشجویان به ) 1389(است که پرچمی
است ولی به لیبرالیسم، علل و پیامدهاي آن انجام داده

درسی پنهان که مجراي انتقال این اعتقادات است برنامه
، پژوهش )1380(سعیدي رضوانی.استتوجهی نکرده

تبیین «عنوانبادرسی پنهان نامهبردیگري در زمینه
، »درسی پنهان درس بینش اسالمی دوره متوسطهبرنامه

است که نتایج این پژوهش نشان داده.استدادهانجام 
درس بینش اسالمی در مدارس در جهت مخالف 

، )1382(علیخانی. استهاي مطلوب حرکت کردههدف
ده بررسی پیامدهاي قصد نش«با عنوان يدیگرپژوهش

درسی پنهان محیط اجتماعی مدارس برنامه
در زمینه سبک زندگی نیز .استدادهانجام»متوسطهدوره

ها آنجملهز است که اتحقیقات دیگري انجام گرفته
که در اشاره کرد)1391(پژوهش حساستوان به می

زندگی و عمل به باورهاي دینی با مورد رابطه سبک
و یا پژوهش مهدوي است؛رضایت زناشویی زوجین

که در آن»دین و سبک زندگی«با عنوان ) 1387(کنی
است اما به رابطه سبک زندگی با دین پرداخته شده

درسی پنهان گستره آن شامل مدارس و از جمله برنامه
سبک زندگی، عالوه بر اینکه،اماپژوهش ایندر.نیست

یگر درسی پنهان در ارتباط با یکدلیبرالیسم و برنامه
هاي شاخص اوقات اند، ویژگیمورد بررسی قرار گرفته

که اندشدهفراغت در سبک زندگی لیبرالیستی نیز بیان 
شده در زمینه سبک در هیچیک از تحقیقات انجام

شناسی این همچنین آسیب. خوردزندگی به چشم نمی
عد نوع از گذران اوقات فراغت در مدارس متوسطه ب

هاي است که در پیشینهدیگري از پژوهش حاضر 
چشم موجود در زمینه اوقات فراغت در مدارس به

. استشدهپژوهش  به آن پرداختهدر خورد اما نمی

روش پژوهش
توصیفی استفاده -از روش تحلیلیپژوهشدر این 

تحقیقات توصیفی از نظر شیوه نگرش به دو . استشده
:شونددسته تقسیم می

، در این نگرش:محضتوصیفیتحقیقات)الف
و وضعیتمحقق به کشف و تصویرسازي ماهیت 

.پردازدموجود مسئله می
محقق عالوه بر : تحلیلی-تحقیقات توصیفی)ب

ست به تشریح و تبیین دالیل تصویرسازي آنچه ه
: 1386حافظ نیا، (پردازدیبودن و چرایی مسئله مچگونه

65.(
انجام تحلیلی -توصیفیبه شیوه،پژوهش حاضر

در این روش هدف، توصیف عینی، واقعی . استرفتهگ
. و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است

کهتا آنچهداردگونه تحقیقات، پژوهشگر سعی در این
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هست را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی 

هاي متن. بگیردنتایج عینی دهد و از موقعیت گزارش
ضوعی خاص مکتوب، شفاهی و تصویري درباره مو

ها، نوار و فیلم، ها، مجلهها، روزنامهها، مقالهنظیر کتاب
هاي ها، اوراق امتحانی، تصاویر، تابلوها، عکسسخنرانی

تشکیل قلمرو این نوع تحقیق را هامعمولی، پرسشنامه
به دنبال تجزیه و محقق ،در چنین تحقیقی. دهدمی

روش ). جاهمان(تحلیل و توصیف مطالب است
اینکه در این تحقیق با توجه به ،نیزري اطالعاتگردآو

شد، مطالب تحلیلی استفاده خواهد-از روش توصیفی
ابتدا به در این روش. اي استصورت روش کتابخانهبه

شناسایی و گردآوري منابع مورد نظر از منابعی چون 
و ) ویژه کتاب ظهور و سقوط لیبرالیسمبه(ها کتاب
پس از گردآوري اطالعات، طی .پرداختیمهانامهپایان

دو مرحله به مطالعه کلی و اجمالی و نیز مطالعه عمیق 
برداري و ثبت موضوعات مورد نظر همراه با فیش

در این اثر تحلیل اطالعاتروش تجزیه و. شدپرداخته
صورت تحلیل ها بهروش تجزیه و تحلیل داده

ج روشی است که در راه استنتا،تحلیل محتوا. محتواست
رود کار میهاي خاص یک متن بهمنظم و عینی ویژگی

سازي محورها و و دربردارنده شناخت و برجسته
خطوط اصلی یک متن، با تحلیلی توصیفی و ارائه 
واقعیت در سطح یا عمق و یا تحلیل علمی و مانند آن 

منظور بررسی تحلیل محتوا روشی است که به. است
کار یک متن بههاي موجود درمحتواي آشکار پیام

دادن به براي پاسخ،روش تحلیل محتوا،در واقع. رودمی
. هایی در مورد محتواي یک پیام مناسب استسؤال

توان گفت این روش دربردارنده شناخت و همچنین می
سازي محورها و خطوط اصلی یک متن است و برجسته

توصیفی و ارائه واقعیت درآوردن تحلیل با هدف فراهم
بهشتی،(ق یا تحلیل علّی و مانند آن استیا عمسطح 
1381 :42.(

تحلیل ،به باور ریوکس: روش تحلیل تطبیقی
وگوها، تطبیقی، مقایسه تحلیلی میان افراد، گفت

هاي ها یا دورهها، گروهها، موضوعها، مجموعهگزاره
ها را آشکار هاي آنها و تفاوتزمانی است که شباهت

مرحله توصیف )1: عبارتند ازروش اینمراحل . کندمی
مرحله مقایسه)4جواري رحله همم)3مرحله تفسیر )2
).211-213: 1382آقازاده،(

هاي پژوهشیافته
هاي سبک زندگی لیبرالیستی در ویژگی:سؤال اول

؟شاخص اوقات فراغت چیست
براي پاسخگویی به این سؤال ابتدا مفهوم لیبرالیسم 

مبانی فکري آن را معرفی شده و شود و سپس بررسی می
.شودپرداخته میبه استنباط اصول عملی از این مبانی 

واژه لیبرالیسم از ،1نظر گریوساز :  مفهوم لیبرالیسم
اخذ شده ) مستقل،مختار(معناي آزاد به» لیبر«واژه التین 

نیز واژه به اعتقاد بوردیو. )8: 1985گریوس، (است
داشته و بعد معانی ربردمیالدي کا14لیبرال از قرن

اي از اشاره به طبقه» لیبر«واژه التین . استمتنوعی یافته
آزادمردان داشت، مردانی که نه برده بودند و نه سرف 

در زبان انگلیسی نیز لغت ). رعیت وابسته به زمین(
نیز به » freedom«واژه . معناي آزادي استبه» لیبرت«

غالباً در اولاز واژه البته. رودکار میهمین معنا به
در حوزه فلسفی دومواژه هاي اجتماعی و اززمینه

:1389پرچمی، (شود و معادل با اختیار استاستفاده می
مداري و گوهر لیبرالیسم عقلاز نظر گریوس. )149

همچنین . مشی اجتماعی استخردگرایی در حوزه خط
أکید نماید که تلیبرالیسم را مکتبی معرفی می2ردوناری

گرایی دارد و معتقد است عمل بسیار زیادي بر عقل
).9: 1968ردون، یار(انسان باید معقول باشد

1. Grievous
2. Reardon
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مبانی فلسفی لیبرالیسم 

نگارنده در مطالعه منابع متعدد مربوط : شناسیجهان
بینی این به لیبرالیسم، تعریفی منسجم و دقیق از جهان

توان به میاما با مطالعه همین مطالب نیز ،مکتب نیافت
بررسی منابع مرتبط این با. تفسیري در این مورد رسید

بینی لیبرالیسم در شمار دست آمد که جهاننتیجه به
که این ايگونهگیرد، بهقرار می» مادي«هاي ینیبجهان

مکتب قائل به وجود امور مجرد نیست و امور را به دو 
این بربلکه اعتقاد . دانددسته مجرد و مادي منقسم نمی
بر این . هستندو واقعیاست که امور مادي وجود داشته

طبیعی همچون فرشتگان، وحی، روح امور ماورا،اساس
از نظر این مکتب، . واقعی هستندمعنی و غیرو غیره بی

زندگی انسان محدود به فاصله تولد تا مرگ است و 
جهان دیگري وجود ندارد که زندگی در آنجا جاري و 

بینی مادي، وجود خداوند بر اساس جهان. ساري باشد
بینی خداوند در جهان. یابدنیز معنی خاص خود را می

هایی که براي لیبرالیسم محور هستی نیست و تالش
و نشدنی گیرد، غیرمعقول، تصدیق اثبات خدا انجام می

بینی مادي، بر در واقع در جهان. معنی استحتی بی
ند جود ندارند، خداواساس این اعتقاد که امور مجرد و

.مجرد و طبیعی استاي این دنیایی، غیرنیز پدیده
بینی، خدا یک واژه عبارت دیگر، در این جهانبه

هاي ظریف روانتوصیفی نیست بلکه صرفاً نقش
شناسانه، اخالقی، اجتماعی و وجودي در تجربه انسانی 

.)25: 1378احمدي،(دارد
الیسم دو مفهوم شناسی لیبردر انسان: شناسیانسان

شدن تعریف بسیار مهم وجود دارد که براي روشن
صورت او در اندیشه لیبرالیسم باید بهانسان و جایگاه

دقیق بررسی شوند؛ نخست فردگرایی و دوم 
به بحث در مورد ،در ادامه،بنابراین. گراییانسان

. پردازیمفردگرایی می

یکی ،)19-20: 1379مخبر، (1آربالستر: فردگرایی
پردازان لیبرالیسم، معتقد است که فردگرایی از نظریه

او در . دهدهسته متافیزیکی لیبرالیسم را شکل می
: گوید، می»لیبرالیسم غرب؛ سقوط و ظهور«کتاب

شناختی لیبرالیسم، فردگرایی هسته متافیزیکی و هستی
تعهدات آشناي لیبرالی نسبت به آزادي، مدارا و حقوق . است

اي است فردگرایی واژه. شودمین مقدمه ناشی میفردي از ه
ته این معانی که یک معنی ندارد بلکه چندین معنی دارد و الب

فردگرایی . کنندو درهم تداخل میهستندبا یکدیگر مربوط
این مفهوم، فرد . شناختی و هم اخالقی استلیبرال هم هستی

هاي آن مقدم بر جامعه بشري و نهادها و ساختار»واقعی«را 
همچنین در مقابل جامعه یا هر گروه جمعی . کندتلقی می

در این . دیگر، براي فرد ارزش اخالقی واالتري قائل است
فرد . گیردشیوه تفکر، فرد از هر لحاظ مقدم بر جامعه قرار می

هاي نیمه تاریخی قرارداد در نظریه. تر از جامعه استواقعی
است، سایرین بسط یافتهاجتماعی که توسط هابز، الك، پین و

در . فرد به لحاظ زمانی نیز قبل از جامعه وجود داشته است
هاي او به لحاظ اخالقی مقدم بر نهایت، حقوق و خواست

گیرد و فردگرایی هاي جامعه قرار میحقوق و خواست
شناختی مبناي فلسفی الزم براي فردگرایی اخالقی و هستی

. آوردوجود میسیاسی را به
ترین نظر نصري، یکی از مهمبه: مداريانانس

،عقیده اوبه. مداري استي لیبرالیسم انسانهاي فکرپایه
معناي اصالت انسان نیست بلکه به معناي مداري بهانسان
چراکه در این تفکر، .مرکزي استمداري یا انسانانسان

در قرون . محور همه امور انسان است نه خداوند
مدار و مبناي یحی انسان را دایروسطی، فیلسوفان مس

دادند و خدا را از مرکز امور همه بایدها و نبایدها قرار
دیگر خداوند نبود که براي ،بنابراین.به حاشیه راندند

ها بودند که کرد، این انسانها تکلیف مشخص میانسان
دادند و در واقع خود، تکلیف خویش را تشخیص می

ته باید به این نکته نیز اشاره الب. کردندگذاري میقانون
ها گرا نیستند اما آنخدا و مادهها بیکرد که همه لیبرال

1. Arblaster
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گذاري خدایی را قبول دارند که دیگر محوریتی در قانون

این اطمینان به انسان در واقع . و تعیین تکلیف ندارد
از یقین بسیار زیادي که به عقل او استگرفتهنشأت

درستی همه تواند بهها میزعم آنقلی که به ع. استشده
جایگزین در این جاست که عقل. چیز را تشخیص دهد

دلیل معیار قرارگرفتن عقل، در واقع به. شودوحی می
وچون این رابطه را خداوند از طریق وحی چنددیگر

دهد کند، بلکه انسان است که تشخیص میتعریف نمی
نصري، (بردچگونه و تا چه اندازه پیش باین رابطه را 

1377 :69(.

شناسیارزش
آزادي )الف

آزادي در لیبرالیسم از چنان اهمیتی برخوردار است 
اي معرفی این هکه همواره در طول تاریخ یکی از مالك

است و اکثراً لیبرالیسم را با این ارزش مکتب بوده
خود نیز در مورد آزادي اعتقاد آربالستر. شناسندمی

. ها استد دغدغه اصلی لیبرالآزادي براي فر:دارد
. منظور از آزادي براي فرد معموالً آزادي شخصی است

انسانی واحد برتأکید در اینجا نیز مانند مفهوم فرد،
باشد اعتقادات خود را فرد باید حق داشته. است

و بتواند برگزیند، در ابراز عقاید براي عموم آزاد باشد
جایی که با حقوق البته تا .ها عمل کندبر اساس آن

هادهاي قانونی موجود دیگران و چارچوب قوانین و ن
.)87: 1377مخبر، (سازگار باشد

دو به آزادي را در اندیشه لیبرالیسم 1برلینآیزایا
آزادي . آزادي مثبت و آزادي منفی:کندتقسیم میدسته 

مثبت در واقع توانایی انسان در جهت اعمال و ابراز 
عبارت دیگر در ا که بتواند است؛ بهخود در هر کجاراده 

که منشأ نظارت هستیممواجهسؤال آزادي مثبت با این
چه کسی این نظارت و کنترل یا کنترل افراد چیست و 

1. Isaiah Berlin

و آزادي منفی، به معنی آزادبودن از دهدرا انجام می
بودن از سلطه دیگران و عبارت دیگر آزادبه. سلطه است

نکه کسی آزادي او را و ایشخص استبودن خود محور
این تعبیر از آزادي . محدود و در امورش مداخله نکند

در زمینه عدم مداخله دولت، حکومت و نهادهاي ویژهبه
در واقع در آزادي ). 249: 1370برلین، (مذهبی است

یعنی .شودمنفی به قلمرو نخست اختیار فرد توجه می
نصري،(دارنداي افراد آزادي عمل در چه محدوده

1377 :73.(
تساهل و مدارا ) ب

برابر فارسی است » مدارا«تعریف تساهل و تسامح 
و » تولرانس«که ما امروزه براي دو کلمه فرانسوي 

این دو کلمه مشتق . بریمکار میبه» تولریشن«انگلیسی 
ل التینی است که خود از فع» تولرانت«از مفهوم التین 

در . آیدبودن میکردن و همراهبه معناي تحمل» تولرار«
شود که قدرت پذیرش به کسی گفته می» تولرانت«واقع 

براین . و درك و فهم عقیده و رفتار مخالف خود را دارد
قبل از اینکه به هر گونه وضعیت » مدارا«مفهوم ،اساس

محتوایی ا اجتماعی و سیاسی اطالق شود، فرهنگی ی
گرایی بخشی از معناي فلسفیکثرت. داردگرا کثرت

). 16: 1381جهانبگلو، (دهدرا تشکیل می» مدارا«مفهوم 
یز اعتقاد دارد تساهل در لغت، همچنین فاضل میبدي ن

گرفتن بر دیگران و سعه صدر داشتن معناي سهلبه
هر نسبت به اعمال و عقاید دینی دیگران و تحمل 

مخالف با طریقه مقبول خود انسان و طریقه نو و کهنه
از آداب و اعتقادات دینی و مذهبی نکردن اظهار نفرت
). 89: 1391حیدري، اعرابی و امامی، (دیگران است

سکوالریسم) ج
مأخوذ از واژه التین سیکیولوم و در سکوالریسم

اما معنی اصطالحی آن .لغت به معناي زمان و عمر است
دین به قلمرو ،در این معنا. جدایی دین از جامعه است
و منحصر به زندگی نشیند خاص خودش عقب می

یابد و دین خصلتی درونی می. شودخصوصی می
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هاي زندگی اجتماعی از تسلطش را به هر یک از جنبه

لیبرالیسم در .)80: 1386محرم خانی، (دهددست می
هاي با برخی از گرایشتنگاتنگیرابطهزمینه اخالق، 

توان گفت که عبارت دیگر میسکوالر دارد و بهاخالق
بر. یبرالی، خود یک نوع اخالق سکوالر استاخالق ل

اساس لیبرالیسم اخالقی، هیچیک از اشکال قدرت سنتی 
یا نهادي، خواه دنیوي یا دینی، حق ندارند به وضع 

این خود فرد .انین و هنجارهاي اخالقی بپردازندقو
هاي خود را برگزیند و اخالقیات است که باید ارزش

از .)22-21: 1377مخبر، (افکندخاص خویش را پی
گرایی در زمینه اخالق در دلیل نسبیت،نظر زرشناس

لیبرالیسم این است که این مکتب منشأ و منبع تعالیم 
داند بلکه وجود متغیرنمی» قادر مطلق غیبی«اخالقی را 

در این ایدئولوژي، منشأ تکلیف . داندو جزئی انسان می
اساس بر این. گردداخالقی در نفع شخصی خالصه می

هاي لیبرال معتقدند قوانین اخالقی است که تئوریسین
. شوندهاي نفسانی بشر تطبیق دادهباید با میل و خواست

گراییبدیهی است که چنین رویکردي موجب نسبیت

هاي مطلق شده و هرگونه اطالق و ثبات در ایدئال
تساهل و تسامح، انعطاف در . کنداخالقی را نفی می

گري اخالقی و هاي اخالقی متنوع، اباحیبرابر ارزش
ارکانناپذیر از نفی قواعد یگانه و مطلق و تحول

:1389سربخشی، (استگریزناپذیر لیبرالیسم اخالقی
مکتب، هیچ قانون کلی اخالقی ، در اینبنابراین.)83

.ما نشان دهد چه باید بکنیموجود ندارد که بتواند به 
کوالریستی، موضوع هاي مهم نگرش سیکی از ویژگی

بازتاب چنین . گرایی استگرایی در برابر تکلیفحق
دیدگاهی در عرصه اخالق این است که انسان مدرن 

پذیرد که حق او را استیفا کند؛ اخالقیات را تا زمانی می
کند، اخالقی تلقی میها را انکار و حتی ضد وگرنه آن

می در آنچه براي آد،چنین رویکرديدر عبارت دیگر، به
کند، همان سود دنیوي و میمسائل اخالقی مهم جلوه 

اي که سراسر وجود انسان گونهبهاستعادي لذات
.شودمیها مدرن آکنده از اشتیاق به آن

توان مبانی و اصول عملی بر اساس مطالب فوق می
:زیر را استنباط نمود

فی لیبرالیسمشده از مبانی فلسمبانی و اصول عملی استنباط).1(جدول 
اصول عملیمبانی

مادیت جهان و عدم وجود زندگی پس از مرگ عنوان تنها فرصت زندگیمحوریت دنیاي مادي بهشناختیجهان
محوریت منافع فردي.1تقدم فرد بر جامعهشناختیانسان

هامحوریت امیال و ارضاي حداکثري آن.2
آزادي بیرونی.1انسانعد مادي وجود محوریت بشناختیارزش

تساهل و مداراي حداکثري.2
محوریت انسان در تعیین بایدها و نبایدهاي اخالقی.3

بودن دین از زندگیجداتقدم عقل بر نقل شناختیدین

توان براي شاخص اوقات هاي کلی زیر را میویژگیعملی موجود در لیبرالیسم، بر اساس مبانی و اصول
:فراغت استنباط کرد
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شده از مبانی فلسفی لیبرالیسم بر سبک زندگی در شاخص اوقات فراغتتبیین تأثیر اصول عملی استنباط. )2(جدول 
گرفته از اصول عملی لیبرالیسم در اوقات فراغتهاي نشأتویژگیاصول عملیمبانی

شناختیجهان
محوریت دنیاي 

مادي به عنوان تنها 
فرصت زندگی

مادیت جهان و عدم 
وجود زندگی پس از 

مرگ 

. مادي تأکید داردگذران اوقات فراغتی که بر لذاتگزینش انواع

شناختیانسان

محوریت منافع فردي تقدم فرد بر جامعه

محوریت امیال و ارضاي 
هاحداکثري آن

محوریت خواسته فرد در گزینش نوع گذران اوقات فراغت فارغ از 
جامعه تحمیل شودهایی که امکان دارد برآسیب

.فراغتی که موجب ارضاي حداکثري امیال باشدگزینش اوقات

شناختیارزش

محوریت بعد 
مادي وجود انسان

آزادي بیرونی

تساهل و مداراي 
حداکثري

محوریت انسان در تعیین 
بایدها و نبایدهاي اخالقی

عدم مداخله شخص یا نهاد دین در نوع گذران اوقات فراغت
حداکثري افراد و نهادهاي اجتماعی و دینی در مقابل انتخاب هر نوع مداراي

اوقات فراغتی از سوي فرد با دیگران

تعیین بایدها و نبایدهاي مربوط به نوع گذران اوقات فراغت از جانب فرد و 
.گیري پلورالیسم اخالقیشکل

مورد اوقات هاي نوع گذرانکننده چارجوبعنوان تعیینین بهعدم پذیرش دبودن دین از زندگیجداتقدم عقل بر نقلشناختیدین
فراغت

زندگی لیبرالیستی و وجوه تقابل سبک: سؤال دوم
شاخص اوقات فراغت کدام درسبک زندگی اسالمی 

است؟
شناسی و قبل از دست یافتن عالمان و محققان روان

شناسی به مفهوم سبک زندگی، حضرت حق جامعه
مجید و خاندان عترت در کالم گهربار تعالی در قرآن

اند و در مورد خصلت اساسی خویش به آن اشاره نموده
هاي نیکو انسان، به معرفی الگوها و سبک» الگوپذیري«

هاي زندگی منحرف، در و نهی از الگوها و سبک
بدین ترتیب با . اندراستاي سعادت فرد و جامعه پرداخته

توان سبک زندگی مورد یهاي اسالم نیز متوجه به آموزه
در این بخش ابتدا ،بنابراین.پسند الهی را تشخیص داد

به بررسی مبانی فکري اسالم پرداخته و سپس از این 
مبانی اصول عملی برخاسته از آن را استنباط نموده و بر 

هاي کلی اوقات فراغت در این اساس به معرفی ویژگی
.پردازیماسالم می

شده از مکتب اسالم عملی استنباطاصول
: شناختیمبناي جهان

خرويوجود زندگی جاوید پس از مرگ و حیات اُ
هاي مادي، بینیبینی اسالمی بر خالف جهانجهاندر 

ها با شود و انسانزندگی صرفاً به این دنیا ختم نمی
روند بلکه پس از مرگ وارد جهان مرگ از بین نمی

ی جاوید خواهند شوند که در آنجا زندگاندیگري می
ها انسان،در واقع در آن جهان و زندگی جاوید.داشت

اند نتیجه اعمالی که در دنیاي فانی انجام داده
در اسالم زندگی انسان پس از ،بنابراین. دیدخواهند

. یافتادامه خواهدجهانی جاوید،مرگ و در 

شناختیمبناي انسان
و تن از بر اساس نظر د:تقدم کمال فرد بر جامعه

متفکران اسالمی، عالمه طباطبایی و شهید مطهري فرد و 
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جامعه دو واقعیت متفاوت نیستند که با اصالت یکی، 
اصالت دیگري نقض شود بلکه این دو، دو سطح از یک 

که گاهی انسان در رابطه فرد ايگونهواقعیت هستند به
گاهی در یک گیرد و فرد اصیل است وبا فرد قرار می

با گیرد که در اینجا اصالت دیگرعی قرار میعمل جم
عبارت دیگر بسته به نوعبه. فرد نیست و با جامعه است

در ،بنابراین.شودارتباط، تعلق اصالت مشخص می
ایت همه اسالم هم فرد اصالت دارد و هم جامعه در نه

.هستنددنبال کمال انسان احکام فردي و اجتماعی به
بر جامعه مقدم اسالم کمال فرد توان نتیجه گرفت در می

ور از کمال فرد رشد روحی اوست و منظ.است
که به کمال متعالی که خداوند براي انسان در ايگونهبه

در همه دستورات ،بنابراین. برسد،استنظر گرفته
نظر استمربوط به فرد و اجتماع، کمال فرد مد.

هد مبناي مهمی که منشأ سه اصول دیگر خوا،بنابراین
. بود، تقدم کمال فرد بر جامعه است

شناختی اصول عملی برآمده از مبناي انسان
»تقدم کمال فرد بر جامعه«

محوریت فطرت و تعادل در ارضاي تمایالت )الف
انسان موجودي است که عالوه بر ،در مکتب اسالم

هاي خاکی و مادي و امیال و تمنیات نیز جنبه،فطرت
شده در اسالم هم طبع انسانِ معرفیعبارت دیگر به. دارد

در این میان، طبع باید زیر نظر  . فطرتو هم دارد 
انسان در ،فطرت و در خدمت آن باشد و در واقع

کردن امیال خود همواره باید رو به فطرت داشته برآورده
بر این اساس است که ). 187: 1389جوادي آملی،(باشد

به فطرت بایدانسان در زندگی و انجام امور خویش 
زهاي نیا،گرفتن آننظرو با درباشدداشتهخود توجه 

اسخ نگذاشته و به ارضاي پبیبرخاسته از امیال خود را
که در این میان فطرت باشدداشتهپردازد و توجه ها بآن

نتیجه این نوع .او همواره محوریت و مرجعیت دارد

ه رسیدن ب،ارتباط بین فطرت و تمایالت وجودي انسان
توضیحات فوق از،بنابراین. یک تعادل استوار است

محوریت فطرت و تعادل در «توان اصل عملی می
. را استنباط نمود» ارضاي تمایالت 

تکلیف مداري)ب
اگر با نگاهی تیزبینانه و ژرف به تکالیف دینی 

شویم که در اسالم هر حقی، مالزم با بنگریم، متوجه می
،مالزم با حقی در اسالمتکلیفی است و هر تکلیفی 

انسان موجودي است هدفمند، بنابراین همه حقوق و 
از . دین هدفمند استمربوط بهشده او تکالیف مشخص

اي از بایدها و طرفی نیز بخش عمده دین که مجموعه
.نبایدها است، براي تأمین و حفظ حقوق انسانی است

نع و ه موادهندرق تأمین حقوق و نبایدها نشانبایدها طُ
براي تأمین حقوق ،بنابراین.آفات تأمین حقوق هستند

فردي و اجتماعی انسان الزم است به بایدهاي دینی 
گردن نهاد و براي دوري از آفات و خطراتی که متوجه 

گردن (حقوق انسانی است پرهیز از کارهاي زشت 
الزم و ضروري و عقالنی امري) نهادن به نبایدها

بدین ترتیب حقوق ). 42-41: 1384ملی، آجوادي(است
ها باید گونه که انسانیابند آننیز همگی جنبه تکلیف می

دائماً مراقبت نمایند که حقی را در جهان هستی و در 
ها ها، طبیعت و از همه اینارتباط با خود، سایر انسان

درستی را بهشاننسازند تا تکلیفباالتر خداوند ضایع
تکلیف «ب فوق اصل عملی مطالاز. باشدانجام داده

. شوداستنباط می» مداري

شناختیمبناي ارزش
محوریت بعد معنوي وجود انسان

ها متعلق به انسان هستند و در هر مکتبی ارزش
ها بر اساس تعریفی که از انسان داده تعریف ارزش

براي توضیح مبناي ،بنابراین. شود استوار استمی
به تعریف انسان در این گریزي ،شناختی در اسالمارزش
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انسان موجودي است که دو ،در اسالم. نیمزمکتب می

و در این میان دارد) معنوي و مادي(بعد روح و جسم 
روح از اهمیت باالتري برخوردار است و جسم باید 

در . چون مرکبی باشد که افسارش  به دست روح است
واقع ارضاي بسیاري از نیازهایی که جنبه مادي و 

انی دارند براي رسیدن به هدفی باالتر است که جسم
جود آدمی عبارت است از رشد روحی که جنبه اصلی و

از طرفی نیز محدودنمودن و در قید و بند . است
ها نیز دادن امیال انسان با هدف ارضاي متعادل آنقرار

بر این . براي وسعت یافتن روح الزم و ضروري است
د که انسان در اسالم توان به این نتیجه رسیاساس می

هایی که موجودي است که با قید و بندها و محدودیت
در راستاي رشد اوست سروکار دارد و این قید و بندها 
و در واقع بایدها و نبایدها در قالب دین به انسان عرضه 

ها در اسالم همگی بر مبناي ارزش،بنابراین. استشده
ي دو تعریفی است که از انسان به عنوان موجود

استارائه شده، ) متشکل از روح و جسم(عديب.

شناختیاصول عملی برآمده از مبناي ارزش
»عد معنوي وجود انسانمحوریت ب«

محوریت آزادي درونی )الف
هاي انسان، براي دستیابی به در اسالم همه آزادي

حیات مادي و معنوي شایسته اوست و به همین دلیل، 
براي رسیدن به این آزادي، وي نیازمند آزادي است و 

در واقع روح انسان، . ها برهاندباید خود را از بند هوس
درآیدبهوقتی زنده است که از بردگی شهوت و غضب 

هر «اگر انسان بگوید . و پرستشگر هوایش نباشدبندهو
، »روممی،هر کجا بخواهم«، »کنممی،چه دوست دارم

،ه میل دارمهرگون«، »خورممی،هر چه دوست دارم«
روح و جان » کنم و هیچ قید و بندي ندارمزندگی می

خود را برده و اسیر شهوت و غضبش قرار داده و 
است و در حقیقت، گور کردهبهفطرت خود را زنده

حیات انسانی خود را از دست داده و به تعبیر قرآن در 
بر ). 43: 1389جوادي آملی، (استزمره مردگان درآمده

یکی از اهداف فرد مسلمان در طول زندگی ،این اساس
هاي نفسانی که با مقابله با هوا و هوساستاین 

خویش به آزادي مورد نظر اسالم برسد چرا که درست 
است که آزادي بیرونی مقدمه آزادي درونی است اما 
این نوع آزادي همواره باید در راستاي ایجاد آزادي 

مطالب اصل ،بنابراین.درونی و معنوي انسان باشد
.شوداستنباط می» محوریت آزادي درونی«عملی  
داراي نسبی  تساهل و م)ب

در رابطه با تساهل و مدارا در اسالم معتقد رشاد
و افکار مجاز گر طرح و تبیین منطقی و علمی آرااست ا

هاي از راهایندرسد، این فرنباشد، نوبت به گزینش نمی
واجه با رأي و سخنی گونه مهدایت الهی است و این

نام آزادي بینش و اما آنجا که به.نشانه خردمندي است
بندد، ت میومرج فکري و التقاط دینی صوربیان، هرج

،بنابراین.دهدشدت از آن پرهیز میاسالم مسلمانان را به
آنجا که کسی با داشتن شأنیت و بدون قصد تخریب 

ازگار با عقاید مردم، آراي علمی هرچند آشکارا ناس
نظریات علماي دین را طرح کند، سنت سماحت جاري 
است، اما آنگاه که کسی بدون اتکا به منطق و مبنا و با 

پراکنی عقیده مردم به شبههسازي ایمان وانگیزه ویران
نان در نهادن مؤمپناهو بیانگاريسهل،پردازد مداهنهمی

-159: 1382رشاد، (مقابل سموم مهلک فکري است
160(.

وگو پیرامون فرامین همچنین در اسالم بحث و گفت
ممنوع نیست و هر ،الهی که بر پیامبران وحی شده است

وگو تواند با معتقدین آن به بحث و گفتفردي می
بنشیند تا حقانیت آن را بر مبناي اندیشه و تفکر، نه زور 
و اجبار بپذیرد و اگر هم کسی نخواست آن را بپذیرد 

.توان او را وادار به پذیرش فرامین الهی کردگاه نمیهیچ
اما نکته اینجا است که مخالف یک عقیده حق مجاز 

د یا نیست تا در یک جامعه دینی با تبلیغ خود به ر
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،بر این اساس). 209: 1377نصري، (تضعیف آن بپردازد

.شوداستنباط می» تساهل و مداراي نسبی«اصل عملی 
ي فطري بر اساس محوریت بایدها و نبایدها)ج

هاي دینآموزه
د که فطرت کن، انسان را موجودي معرفی میاسالم

ها یکسان است و نقطه فطرتی که در همه انسان. دارد
در این مکتب باید و نبایدهاي . هاستاشتراك میان آن

از ها  نیزبودن آنو ریشه کلیهستنداخالقی کلی 
آنچه با فطرت که هر ايگونهبه. استیافته نشأتفطرت

را تشکیل » بایدها«انسان هماهنگ و همسو باشد 
دهد و هر آنچه با فطرت انسان ناسازگار و ناهمگون می

بر این اساس است که . دهدرا تشکیل می» نبایدها«باشد 
در اسالم اعتقاد بر این است که انسان به اخالق فاضله 
گرایش دارد و فطرت الهی منشأ گرایش به اخالق است 

بر اساس این نظر که فطرت امري همگانی است و در و
نتیجه تواناست، میها نهاده شدهنسانوجود همه ا

که اخالق در اعتقادات اسالمی، امري جاودانه و گرفت
ند نتوانمیك است و خود فرد و در واقع امیال اومشتر

ر واقع اگر انسان د. دنمالك و معیار اخالق قرار گیر
برسد انتخاب گزینه رهنمودهاي دین بخواهد به کمال 

چراکه دین نیز هماهنگ بر . مفیدتر از هر راهی است
فطرت انسان است و بایدها و نبایدهاي آن باعث 

،بنابراین.شودشکوفایی وجود انسانی و تعالی او می
رغم اینکه انسان به سمت بایدهاي فطري گرایش علی

ه از فطرت دارد، باید نسبت به بایدها و نبایدهایی ک
: 1388جوادي آملی، (خیزد معرفت کسب نمایدبرمی

منابع مهم معرفت در یکی دیگر از ،از طرفی). 29-30
هاي ترین رساالتی است که از مهموحاسالم قرآن و 

، تبیین انسان است که در پرتو آن انسان تکمیل و آن
هایی شود چراکه در وجود انسان، گنجینهتربیت می

و ربوط به علوم و معارف و دانش خی ماست که بر
که است هاي پاك و الهی انسان برخی مربوط به گرایش

انبیاء این استعدادهاي علمی و عملی فطري را شکوفا 

به درون انسان دادن سوقدر حقیقت انبیاء با. کنندمی
الهی خود را شوند او فطرتموجب میخویش، 
یب اصل بدین ترت). 27: 1389جوادي آملی، (بازشناسد

ا و نبایدهاي فطري بر اساس محوریت بایده«عملی
.شوداستنباط می» هاي دینآموزه

شناختی مبناي دین
تفوق دین بر عقل

زندگی انسان تنها و با وجود عقل و ،بر این اساس
انسان را به اینطوررسد ورد انسانی به سرانجام نمیخ

انسان ،راینبناب. رساندسعادت و کمال متعالی انسان نمی
که جامعیت دارد و ،باید از منبعی فراتر از خرد خویش

همه ابعاد زندگی انسان را بر اساس شناخت دقیق 
،گیرد و همچنین عاري از خطاستنیازهاي او در برمی

استفاده  نماید و بر اساس آن زندگی کند تا به کمال 
.برسد،استمتعالی که خداوند براي او در نظر گرفته

شناختیدینعملی برآمده از مبناياصل
»دین بر عقلتفوق«

دین روش کامل زندگی 
،بینی اسالمی توحیدي استاز آنجایی که جهان

. کند نیز متفاوت استروشی که براي زندگی توصیه می
بینی ندگی در جهانزرابطه با روشطباطبایی درعالمه

یشند،دانگونه میکسانی که بدینتوحیدي معتقد است
کنند که در همه میروش زندگی خود را طوري تنظیم

از و پسپیش(حال سعادت و کامیابی هر دو جهان
داشته را تأمین کنند و خوشبختی جاوید را در بر) مرگ

شود که دین همان آیین باشند و از اینجا روشن می
زندگی است و میان روش دین و روش زندگی، 

ی که روش زندگی را گونه جدایی نیست و کسانهیچ
اند و مقررات دادهاتیدین جنبه تشریفاصالت داده و به

اند و نامند، سخت دچار اشتباهآن را تشریفات مذهبی می
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روي همین اصل است که اسالم روش زندگی را دین و 

نامد و می،استشدهکه در برابر بشر گذاشتهالهیراه 
راه کج آیین حق را راه مستقیم و آیین باطل را 

أَنَّ لَعنَه اهللاِ «: فرمایدچنانکه در قرآن کریم می. شمردمی
الذین یصدون عن سبیل اهللاِ و یبغونَها * علی الظالمین

از رحمت خدا دور باد «: »عوجاً و هم باألخره کافرون
گردانند و راه خدا ستمکاران که مردم را از راه خدا برمی

ي دیگر کفر خواهند و به زندگی سرارا کج می

جامعیت دین اسالم ). 45سوره اعراف، آیه (»ورزندمی
تواند تمام مسائل زندگی انسان را در برداشته و می

او امل براي زندگی سعادتمندانهمرجعی ک
بر این اساس و با .)31-1388:30طباطبایی، (باشد

توان نتیجه گرفت که استناد به سخن عالمه طباطبایی می
بدین . دین است،و کامل زندگیتنها روش درست 
استنباط » جدا نبودن دین از زندگی«ترتیب اصل عملی 

. شودمی

تبیین تأثیر مبانی و اصول عملی اسالم بر سبک زندگی در شاخص اوقات فراغت.)3(جدول 

اصول عملیمبانی
گرفته از مبانی و  اصول هاي نشأتویژگی

عملی لیبرالیسم در اوقات فراغت

شناختیجهان

وجود زندگی 
جاوید پس از مرگ 

خرويو حیات اُ

لزوم باورمندي به وجود زندگی 
پس از مرگ

گزینش اوقات فراغتی که مایه سعادت در دنیا و 
. آخرت باشد

تقدم کمال فرد بر شناختیانسان
جامعه

مداريتکلیف.1

محوریت فطرت و تعادل در .2
ارضاي  تمایالت

هاي دین گزینش اوقات فراغتی که در چارچوب
عنوان تکلیف باشد به

متعادلانتخاب اوقات فراغتی که منجر به ارضاي
باشدامیال 

تفوق روح انسان شناختیارزش
نسبت به جسم

آزادي درونی.1

تساهل و مداراي نسبی.2

محوریت بایدها و نبایدهاي .3
هاي دینفطري بر اساس آموزه

ایت حد و حدود آزادي در گزینش اوقات رع
هاي دینی با هدف رسیدن فراغت بر اساس شاخص

وبه آزادي درونی
داشتن مداراي نسبی در گزینش اوقات فراغتی که در 

است و عدم مدارا و چارچوب دین انتخاب شده
تساهل افراد و نهادهاي دینی و اجتماعی در مقابل 

دین قرار دارد ارچوب اوقات فراغتی که خارج از چ
دادن مداراي نسبیو نشان

تعیین بایدها و نبایدهاي مربوط به نوع  گذران 
.گیري پلورالیسم اخالقیاوقات از جانب فرد و شکل

دین روش کامل شناختیدین
زندگی

گزینش انواع گذران اوقات فراغت  در بودن دین از زندگیجدا
دیناز سويشده تعیینهايچارچوب
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وجوه تقابل سبک زندگی اسالمی با : سومسؤال 

سبک زندگی لیبرالیستی کدام است؟
با استفاده از روش تحلیل وم،سؤال سپاسخ به در 
عالوه بر بیان نقاط تقابل در مبانی فکري اسالم ،تطبیقی

و لیبرالیسم، در جداول نیز تقابل این دو مکتب در زمینه 
انی فکري و اوقات فراغت که برگرفته از این مبشاخص

.  استبیان شده،اصول عملی متقابل هستند
شناختیتقابل درمبناي جهان

خروي در اُوجود زندگی پس از مرگ و حیات
عنوان تنها فرصت مقابل محوریت دنیاي مادي به

.زندگی
توان وجوه تقابل بر اساس این دو مبناي متقابل می

ر شناسی را در محورهاي زیدو مکتب در حوزه جهان
: برشمرد

الهی و توحیدي است اما ، بینی اسالمجهان. 1
. بینی لیبرالیسم مادي و غیرتوحیدي استجهان
بینی اسالمی بر اساس اصل معاد، جهان در جهان. 2

، جاویدان فانیکه برخالف این دنیاي دیگري وجود دارد 
اما در .بینندها نتیجه اعمال خود را در آن میانساناست و

غیر از این دنیاي کامالً مادي نی لیبرالیسم جهانی بهبیجهان
داشت و پاداش و کیفري وجود نخواهد،وجود ندارد، بنابراین

. استحد فاصل تولد تا مرگدر واقعزندگی 
از طریق تنها نهبینی اسالمی، شناخت هستی در جهان. 3

و گیردصورت می، از طریق وحی نیز بلکهعقل و تجربه 
اما در مکتب لیبرالیسم .رودشمار میق اصلی بهریکی از طُ

به طریقی چون اعتقادي صرفاً از طریق عقل و تجربه است و 
. وحی وجود ندارد

تقدم کمال فرد بر : شناختیتقابل در مبناي انسان
جامعه در مقابل تقدم فرد بر جامعه

فرد و جامعه هر دو اصالت دارند اما نه ،در اسالم
قدم دارد و نه جامعه بر فرد، بلکه این فرد بر جامعه ت

عبارت دیگر به. کمال فرد است که بر جامعه تقدم دارد
سالمت فرد و سالمت جامعه هر دو مهم است چراکه 

،در واقع. شوندهر دو در نهایت به کمال فرد منجر می
. استدر اسالم همواره کمال فرد مقدم بر جامعه بوده

ت فرد و منافع و امیال او این نوع تقدم به معنی محوری
. نیست بلکه محوریت کمال و رشد معنویت در اوست

لذا در اسالم گاهی فرد بر جامعه مقدم است و گاهی نیز 
جامعه بر فرد، اما در هر دو صورت ترتیبی اتخاذ 

وبی که در اسالم است که نهایتاً فرد به کمال مطلشده
تنها اصالت اما در مکتب لیبرالیسم نه.مدنظر است برسد

هایش در همه با فرد است بلکه فرد، امیال و خواسته
هاي مختلف زندگی فردي و اجتماعی بر جامعه عرصه

تک افراد جامعه چیزي جز تک،واقعدر. تقدم دارد
ترتیب بدین. نیست و برآیندي متفاوت از افراد ندارد

تقدم فرد در اسالم و لیبرالیسم شکاف و تقابل اساسی با 
در لیبرالیسم تقدم فرد بر جامعه زیرا. گر دارندیکدی

شود اما در اسالم منجر به رذیلتی چون خودخواهی می
تقدم کمال فرد باعث فضیلتی چون رشد روحی فرد و 

.  رب الهی خواهدشددر نهایت رسیدن به قُ

تقابل در اصول عملی برآمده از مبناي 
شناختیانسان

ریت منافع تکلیف مداري در مقابل محو) الف
فردي

مدارانه مکتب لیبرالیسم، بر اساس نگرش انسان
لیبرالیسم در . جایگاهی نخواهدداشت،مسئله تکلیف

م، به ارتباطی ترسیم ارتباط انسان با اجزاي دیگر عالَ
است که در آن همواره نوك پیکان به معتقد خطی 

انسانی که گویا در ارتباط با هستی، . سمت انسان است
حقی ندارند ،و سایر اجزاحق داردرف صورت صبه

و اگر هم انسانِ این تکلیف دارند بلکه در برابر او 
نوع خود انجام مکتب خدماتی متقابل در برابر هم
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دهد تنها به این دلیل است که به طریقی از این رابطه می

به حقوق خود برسد و در این صورت است که انسان 
ی بریده و مجزا و شده در لیبرالیسم، انسانتعریف

از طرفی نیز . هستی استنامرتبط با انسان و عالم
را مدنظر نیستند بلکه حقوق معتقدها به تکلیف لیبرال

ها از حقوق، حقوق طبیعی است منظور آن.دهندقرار می
تواند انسان خود تکالیف خود را می. و نه حقوق الهی

از عنوان عاملی تشخیص دهد و الزم نیست دین به
ها عقل در واقع آن. تعیین کندتکلیف بیرون، براي او 

اما در .)1377نصري، (دانندانسان را جانشین وحی می
خصوص به(رآن و سیره پیامبر و معصومین اسالم، در ق

سراسر صحبت از حقوق و )ع(رساله حقوق امام سجاد
تکالیف متقابل انسان در ارتباط با خداوند، سایر 

و حتی خویشتن خویش است که ها، طبیعتانسان
بیانگر اوج رویکرد غایتمندانه و متعالی به انسان و 

در واقع در اسالم هر حقی با تکلیفی . حقوق اوست
. مالزم است و هر تکلیفی با حقی

محوریت فطرت و تعادل در ارضاي تمایالت ) ب
هادر مقابل محوریت امیال و ارضاي حداکثري آن

ها و در واقع ها و انتخاباساس گزینش،در اسالم
اعمال فرد بایدها و نبایدهاي فطري هستند که با دین 

فرد مسلمان با عمل عبارت دیگر،به . مطابقت دارند
اساس بایدها و نبایدهاي فطري که به تعادلی استوار بر

مقید به رعایت خود را،شودامیال منتهی میدر ارضاي
قابل، در مکتب ا در مام. داندهاي دینی میچارچوب

هاي فرد در زندگی نتخاباها و لیبرالیسم، اساس گزینش
بایدها و نبایدهایی است که نه تنها ریشه در فطرت 
انسان ندارد بلکه ریشه در احساسات و امیال انسانی 

توان به تعریفی کلی از خوب و بد نمی،بنابراین. دارد
خوبی و بتواند امیال انسان را به هرآنچه که . دست یافت

کند خوشایند و خوب است صورت حداکثري ارضابه
، بد است و پس جزء بایدهاست و هرآنچه نتواند

.دهداحساس ناخوشایندي به فرد می

توان این قسمت گفته شد میبا توجه به مطالبی که در
شناسی در اسالم و لیبرالیسم را  در محورهاي تقابل  انسان
: زیر برشمرد

نگرد و آن عد مینسان را فقط از یک بلیبرالیسم ا)1
انسان در اسالم ،بر این اساس. یک بعد هم جسم است

موجودي دو بعدي و متشکل از روح و جسم است و 
. شودروح است که حقیقت انسان محسوب می

کند و اجتماع را میتأکید لیبرالیسم بر فردگرایی) 2
را مقدم داند و در واقع فرد تک افراد نمیچیزي جز تک
هم به فرد و هم به ،اما در اسالم.داندبر جامعه می

است و بر تأثیر و تأثر فرد و اجتماع اصالت داده شده
.استشدهتأکید گیري هویت انسانشکلاجتماع در

هاي او بر جامعه فرد و خواسته،در لیبرالیسم) 3
این کمال فرد است که بر ،مقدم است اما در اسالم

. داردجامعه تقدم 
عمق نگرش لیبرالیسم به انسان تا حد وجود 

در درون انسان است که منشأ ) طبع(شناسایی طبیعت 
کردن هر ات است و توجه به آن و برآوردهمنیامیال و تَ

خواهد در لیبرالیسم فضیلت محسوب آنچه طبع می
شود اما در اسالم انسان عالوه بر داشتن طبع، فطرت می

وجود این فطرت الهی است که از و بادارد الهی نیز 
فطرت سرچشمه . شودسایر موجودات متمایز می

ها است و توجه به آن از عوامل جلوگیري از نیکی
. ات و امیال استمنیشدن متعادل تَضاللت و برآورده

انسان موجودي است که امیال ،در لیبرالیسم) 4
خودخواهانه دارد اما در اسالم انسان موجودي معرفی 

.داردخواهانه است که امیال نوعشده
تمندانه حقوق و تکالیف انسان در اسالم غای) 5

شدن رشد و کمال انسانی است و در راستاي برآورده
شدن منافع لیبرالیسم تنها هدف برآوردهاست اما در

.  شخصی فرد است و نه هدفی فراتر از آن
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عد محوریت ب:شناختیتقابل در مبناي ارزش

عد مادي وي وجود انسان در مقابل محوریت بمعن
وجودانسان

بعد مادي با دوکه انسان موجودي است،در اسالم
است و در این تشکیل شدهاز روح و جسم کهو معنوي 

و در واقع روح انسان از میان جنبه معنوي وجود انسان
که جسم باید ايگونهارزش باالتري برخوردار است به

انسان موجودي ،ا در لیبرالیسمد امدر خدمت روح باش
عدي است که صرفاً از ماده و جسم  تشکیل شده تک ب

است و ارزش انسان تنها به حفظ هر چه بهتر این جنبه 
.استمادي 

ناختیششتقابل در اصول عملی برآمده از مبناي ارز
آزادي درونی در مقابل آزادي بیرونی)الف

صورت رالیسم بههاي آزادي در اسالم و لیبتفاوت
: خوردچشم میمشخص در محورهاي زیر به

است که » آزادي از«در لیبرالیسم مفهوم آزادي، ) 1
،در این مفهوم از آزادي. شودبه آزادي منفی منجر می
است و اینکه فرد بتواند انتخاب هدف تنها خود آزادي 

اما .عبارت دیگر هدف این انتخاب مهم نیستبه. کند
را به ذهن متبادر » آزادي براي«سالم مفهوم آزادي در ا

در این مفهوم از آزادي عالوه بر انتخاب، هدف . کندمی
نیز بسیار مهم است و در واقع این هدف است که مالك 

.گیرد نه صرف آزاديانتخاب قرار می
ترین ارزش است اما آزادي در لیبرالیسم محوري)2

اي براي اي وجودي است و وسیلهدر اسالم خصیصه
تفاوت اسالم و نظر نصري،از .رسیدن به کمال

هاي ها آرزوها و خواستهلیبرال. لیبرالیسم در هدف است
انسانی یا حداکثر نظم و امنیت اجتماعی را هدف تلقی 

اسالم هدف نهایی حیات را مالك قرار داده اما کنند، می
آن معنا و تحت لَواي و معتقد است که آزادي باید 

ها در واقع لیبرال. )204: 1377نصري، (یدا کندمفهوم پ

دانند که افراد با وجود آن به منافع آزادي را ارزشی می
رسند اما در اسالم رشد و کمال انسان شخصی خود می

اي براي رسیدن به آن که ارزش است و آزادي وسیله
براي رسیدن به آن باید منافع خودخواهانه را یحتی گاه
ر واضح است که اسالم با مفهوم پ،ینبنابرا. کنار زد

آزادي منفی به این شکل که لیبرالیسم مطرح کند کامالً 
گسیختگی همنظمی و ازو آن را موجب بیمخالف است

داند که نهایتاً به شقاوت در زندگی فردي و اجتماعی می
. شودانسان منجر می

صرفاً آزادي ،در مفهوم آزادي در لیبرالیسم) 3
فس آدمی هیچ قید و بندي ورد توجه است و نبیرونی م
عالوه بر آزادي بیرونی، آزادي ،ا در اسالمندارد ام

اي درونی نیز مهم است و حتی آزادي بیرونی نیز مقدمه
هاي بیرونی که آزاديايگونهبه. براي آزادي درونی است

ها برهاند انسان را از اسارت هوا و هوسبتوانندنیز باید 
کشی عبارت دیگر نفسبه. آزادي درونی شودو منجر به 

با اصول اسالم تطابق ندارد و آزادي معنوي که همان 
اعتنایی به آزادي درونی است کنترل نفس است نه بی

.   نفس
عدم ایجاد ،مالك تعیین حد آزادي در لیبرالیسم) 4

این مالك،براي دیگران است اما در اسالم مزاحمت
راي انسان معین کرده است و کمالی است که خداوند ب

.این کمال نیز براي انسان هدف استرسیدن به 
وارد کند باید هشبه کمال انسان خدکهآزادي،ینبنابرا

.تواند آزاد باشدصورت انسان میدر غیر این، سلب شود
زند عبارت دیگر این هدف است که بر آزادي حد میبه
سان روشن ي اناز پیش درستی یا نادرستی مسیر را براو 
شویم اسالم آزادي ینجا است که متوجه میا. نمایدمی

ی که صورت کامل و به شکلپذیرد اما نه بهمثبت را می
که در لیبرالیسم اعتقاد بر این از آنجا. در لیبرالیسم است

است که آزادي مثبت، آزادي اعمال اراده و اختیار انسان 
داند که یبه صورت مطلق است اما یک فرد مسلمان م

در بعضی مواقع، نباید مقدم بر جمع باشد و باید تسلیم 
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اراده جمع شود چراکه این تسلیم سعادت او را در پی 

. داشتخواهد
حد فاصل میان رفتار خصوصی ،در لیبرالیسم)5

فرد و رفتاري که در مصالح دیگران اثر دارد با قانون 
ق شود اما در اسالم فرامین الهی و اخالمشخص می

به . عالیه انسانی بیش از قوانین بشري کارساز است
اگر افرادي که به اسالم التزام دارند ،اعتقاد نصري

مشروب کنند و، قماربازي نمیکنندکارهاي زشت نمی
دارند و اعتقادبه کمال است که دلیلاین خورند به نمی
در . کندها را از کمال دور میدانند این قبیل امور آنمی
توان گفت مرجع و منشأ انگیزه انسان در هر دو ع میواق

مرجع مرجع در لیبرالیسم قانون. مکتب متفاوت است
ین دو نیز است ولی در اسالم خداوند است که تفاوت ا

.  عظیم استاز نظر شدت بازدارندگی
تساهل و مداراي نسبی در مقابل تساهل و )ب

مداراي حداکثري
یقی مفهوم تساهل و پس از بررسی تطب،بنابراین

:توان نتیجه گرفت کهمدارا در اسالم و لیبرالیسم می
تساهل و مدارا در اسالم حد و مرز مشخص و .1

معین دارد اما در لیبرالیسم حد و حدود مشخصی ندارد 
.ق و امیال فرد در تعیین حدود آن دخیل استئو سال
ایی عالوه بر این، تساهل و مدارا به مفهوم اسالمی معن. 2

کامالً اخالقی داشته و معموالً براي توصیف شیوه عملکرد 
هاي اساسی رود و با تساهل غربی تفاوتکار میانسان به

چراکه تساهل و مداراي اسالمی یک مشرب تربیتی، . دارد
اطهار فقهی و عرفانی ملهم از قرآن و سنت پیامبر و ائمه
فردي است که در عرصه سیاست و مدیریت جامعه و زندگی

: 1390زاده،و بخشاییپورفرزانه(اجتماعی نیز کاربرد دارد و 
10.(

محوریت بایدها و نبایدهاي دینی بر اساس )ج
هاي فطري دین در مقابل محوریت انسان در آموزه

بایدها و نبایدهاي اخالقی

تفاوت بایدها و نبایدهاي ،شدهگفتهآنچهبنا بر 
چشم ر محورهاي زیر بهم و لیبرالیسم داخالقی در اسال

:خوردمی
دین ،منشأ بایدها و نبایدهاي اخالق در اسالم)1

به عبارت .است که با فطرت انسان نیز مطابقت دارد
نبایدها لی باگرایش دارد وفطرت انسان به بایدهادیگر 

امیال ،منشأ اخالق،اما در لیبرالیسم.همسو نیست
. شخصی و فردي انسان است

که بایدها و نبایدهاي کلی از فطرت یجایاز آن) 2
، امور اخالقی نیز مسائلی کلی، اندنشأت گرفتهآدمی 

جاودانه و همگانی هستند، چراکه فطرت در میان همه 
از آنجایی که منشأ ،اما در لیبرالیسم.ها یکی استانسان

بایدها و نبایدهاي اخالقی خود فرد و امیال او است، 
ی هستند و به تعداد همه امور اخالقی مسائلی نسب

هاي کره زمین بایدها و نبایدهاي اخالقی و ویژه انسان
. وجود داردهر فرد

اعتقاد بر این است که امور اخالقی، ،در لیبرالیسم
اما در .هستندايسلیقه،بنابراین،اعتباري محض هستند

ها و منشأ انتزاع آننیستندامور اخالقی اعتباري ،اسالم
. واقعی است

بایدها و نبایدهاي اخالقی، ،اسالمدر )3
شخصی و فردي وبوده هایی تردیدناپذیر واقعیت
اما لیبرالیسم اخالقیات را اموري شخصی و .نیستند

.دانند که نسبی و متکثر هستنددي میفر
ایدها و مرجعی براي تعیین ب،دین،در اسالم)4

که دین مطابق با فطرتنبایدهاي اخالقی است چرا
اخالقیات مرجعی جز ،اما در لیبرالیسم.ها استانسان

خود فرد و تشخیص او آن هم بر اساس امیالش ندارد و 
عرصه زندگی از ،بنابراین.داندنمیدین را مرجعی معتبر 

که در اسالم دین مبناي صورتیدر. شوددین جدا می
.زندگی است
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تفوق دین بر عقل در : شناختیتقابل در مبناي دین
مقابل تقدم عقل بر نقل 

در اسالم  عقل و حس هر دو ابزارهایی براي 
قرآن بر تأکید شناخت هستند که آیات متعددي بیانگر

اما نکته قابل تأمل این ،استفاده از این دو ابزار است
ب و عاري از است که این دو باید همواره با منبع نا

یح شوند تا انسان به معرفت صحخطاي وحی تطبیق داده
در مکتب ،اما در مقابل.اعتماد دست یابدو قابل

گروهی حس و گروهی نیز عقل را تنها راه ،لیبرالیسم
اما گروهی که اعتقاد به عقل دارند . دانندمعرفت می

قل انسان درك کند پذیرفته معتقدند  هر آنچه را که ع
است و هر آنچه را که عقل درك نکند باید نفی شده
ان باید در دایره عقل خود به اثبات و چراکه انس. گردد

انسان و یگانه ابزار شناساییبپردازدم نفی حقایق عالَ
که از نظر لیبرالیسم باید همه چیز ايگونهبه.عقل است

هر چیزي . چیز را نباید از پیش پذیرفتهیچ. را آزمود
اي را با آزمون هر نظریه. یا عقالنی استپذیر تجربه

ها نیز حقیقت مطلق و همیشگی آزمون.توان پذیرفتمی
. دهندرا به ما ارائه نمی

تقابل در اصول عملی برآمده از مبناي 
دین روش کامل زندگی در مقابل: شناختیدین

جدابودن دین از زندگی 
در اسالم میان روش معتقداست کهعالمه طباطبایی

و کسانی که وجود ندارددین و روش زندگی  جدایی 
اتیندگی را اصالت داده و به دین جنبه تشریفروش ز

نامند مقررات آن را تشریفات مذهبی میواندداده
اما اسالم روش زندگی را دین و راه . اندسخت در اشتباه

نامد و آیین است میبشر گذاشته شدهکه در برابرالهی
ا ام. شمردآیین باطل را راه کج میحق را راه مستقیم و 

به جدایی دین از زندگی انسان ،برالیسملی،در مقابل
که عقل و خرد انسانی در جایگاه از آنجایی. اعتقاد دارد

ود و مقبولیت خشدهگذاشتهگیرد دین کنار خدا قرار می
: 1389، 1طباطبایی، ج(دهدمقابل عقل از دست میرا در

41-42.(
به این نتیجه ،بر اساس مطالب فوق،بنابراین

هاي اسالم و لیبرالیسم در زمینهتبمکارسیم که می
شناختی، شناختی، انسانمختلف از جمله مبانی جهان

تی و همچنین اصول عملی شناخشناختی و دینارزش
که در سبک دارند ها نقاط تقابل فراوانی آمده از آنبر

هاي مختلف آن از جمله اوقاتزندگی و شاخص
هاي که سبکايگونهفراغت تأثیر بسیار زیادي دارد به

مکتب از موجب تفاوت و جدایی این دو زندگی 
.دنگردمییکدیگر 

تقابل اصول عملی برآمده از مبانی اسالم و لیبرالیسم.)4(جدول 
اصول عملی

لیبرالیسماسالمشده از اسالماستنباط

ندگی پس از مرگزوجود نداشتنمادیت جهان و لزوم باورمندي به وجود زندگی پس از مرگشناختیجهان
مداريتکلیف.1شناختیانسان

محوریت فطرت و تعادل در ارضاي تمایالت .2
محوریت منافع فردي.1
هاارضاي حداکثري آنومحوریت امیال .2

آزادي درونی.1شناختیارزش
تساهل و مداراي نسبی.2
هاي دینیمحوریت بایدها و نبایدهاي فطري بر اساس آموزه.3

نیآزادي بیرو.1
راي حداکثرياتساهل و مد.2
محوریت انسان در تعیین بایدها و نبایدهاي اخالقی.3

بودن دین از زندگیجداروش کامل زندگیدین، شناختیدین
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تقابل میان اسالم و لیبرالیسم در سبک زندگی در زمینه شاخص اوقات فراغت.)5(جدول 
لیبرالیسماسالم

مندي در دنیاي جاویدان پس از مرگ نیز به بهرهگزینش اوقات فراغتی که منجر
.باشد

. باشدلذات دنیويگزینش اوقات فراغتی که باعث بیشترین 

.فراغتی که موجب ارضاي حداکثري امیال باشداوقاتی گزینش.استمتعادلصورت امیال بهفراغت که منجر به ارضايگزینش اوقات 

محوریت خواسته فرد در گزینش نوع گذران اوقات فراغت فارغ از .عنوان یکی از تکالیف فردحالل بهب انواعی از اوقات فراغت انتخا
هایی که امکان دارد بر جامعه تحمیل شودآسیب

غت از جانب تعیین بایدها و نبایدهاي مربوط به نوع گذران اوقات فرا.دین) ها و احکامآموزه(ارچوب بایدها و نبایدهاي گزینش اوقات فراغت در چ
گیري پلورالیسم اخالقیفرد و شکل

هدف هاي دینی بارعایت حد و حدود آزادي در اوقات فراغت بر اساس شاخص
رسیدن به آزادي معنوي

عدم مداخله شخص یا نهاد دین در نوع گذران اوقات فراغت

ی در گزینش اوقات فراغتی که در چارچوب دین انتخاب داشتن مداراي نسب
و تساهل افراد و نهادهاي دینی و اجتماعی در مقابل نکردن و مدارا است شده
دادن مداراي عی از اوقات فراغتی که خارج از چارچوب دین قرار دارد و نشانانوا

نسبی

مداراي حداکثري افراد و نهادهاي اجتماعی و دینی در مقابل انتخاب 
هر نوع اوقات فراغتی از سوي فرد با دیگران

عنوان روش زندگی در اوقات فراغتدین بهنپذیرفتن دیناز سوي شده تعیینهایفراغت در چارچوبگزینش اوقات

سبک زندگی لیبرالیستی در دوره : سؤال چهارم
درسی پنهان را در شاخص متوسطه کدام برنامه

کند؟ اوقات فراغت ایجاد می
و اولبراي پاسخگویی به این سؤال نیز مانند سؤاالت 

. استتوصیفی استفاده شده- از روش تحلیلیم دو
این سؤال از دریچه مبانی و اصول پاسخ به در ،ترتیببدین

هاي لیبرالیسم در این شاخص ع آن ویژگیبعملی و به تَ
درسی پنهان در زمینه اوقات فراغت به بررسی برنامه

درسی گیري برنامهاوقات فراغت و سه عامل مؤثر در شکل
آموز، کادر دانش- معلم: ند ازاتپنهان که عبار

–آموزآموز و دانشدانش- )مدیر، ناظم و غیره(آموزشی

البته باید به این نکته مهم نیز اشاره . پردازیمآموز میدانش
ها به نگارنده گاه از شاخصپاسخ،نمود که در این 

. رسدها میمصادیق و گاه از مصادیق به شاخص
آموز دانش-معلم) الف

که قبالً در مورد تعریف اوقات فراغت ورطهمان
سئول، گفته شد، اوقات فراغت زمانی است که انسان م

تواند از آن در است و میهایش فارغ گشتهاز مسئولیت
چه از نظر ،رفتهدستجهت بازسازي و تجدید قواي از

در مدرسه نیز . بپردازد،جسمی و چه از نظر روحی
آموزان فارغ از نشاوقات فراغت لحظاتی است که دا

آموزي و در واقع فارغ از یادگیري برنامهمسئولیت دانش
هایی که هاي تفریح و زمانزنگ. درسی آشکار هستند

ها که میان کالسهاي فوق برنامهآموزان به فعالیتدانش
یا در زمان هاي دیگري غیر از آموزش رسمی و 

یم توانکه میهستندهاییزمان،آکادمیک وجود دارد
این زمان در . مدرسه بنامیمها را اوقات فراغتآن

همین زمان کوتاه مدرسه، زمان کوتاهی است اما 
درسی پنهان برنامهدیگردهندهشکلتواند یک عاملمی

چه نوع زمانآموزان در ایناینکه دانش. باشد
کوتاهی که اوقات فراغتهایی را براي گذران فعالیت

در واقع چه فعالیتی را دهند ودارند انجام می
گزینند ارتباط مستقیمی با نوع اعتقادات و نگرش برمی

.  ها داردآن
آموزان نوجوان خود نسبت به دانشی کهعلمانم

خود این دوران را وشوند افراد بالغی محسوب می
شوند که میگذرانده و تجربیات بیشتري دارند متوجه 

ت خود  در اوقات فراغدرشانبرخی از شاگردان



59، 1393،سال اول، شماره اول، پاییزفصلنامه پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت               
که اوالً خارج از پردازندمیهایی به فعالیتمدرسه را
هیچ تناسبی با دوره  ثانیاًهاي دین است و چارجوب

ها العمل آناما عکس. سنی که در آن قرار دارند، ندارد
در رابطه با این مسئله کامالً مرتبط با نگرشی است که 

ن معلمی در این میا. نسبت به مسئله اوقات فراغت دارند
را وظیفه که نگرش لیبرالی دارد برخورد با این مسئله 

کند و در این مورد احساس تکلیفی نمیداندخود نمی
ها آموزان خود را از این کار منصرف کند و آنکه دانش

. را متوجه آثار سوء این نوع گذران اوقات فراغت نماید
جام او صرفاً والدین و عوامل بیرون از مدرسه را  در ان

اي داند و اعتقاد دارد به اندازهاقدامات الزم مسئول می
دارد و اگر اقدامی انجام گیرد مسئولیتکه حقوق می

تنها براي او منعفتی درپی ندارد دردسر ساز نیز دهد نه
از طرفی نیز معتقد است هر گونه اقدامی به  .شدخواهد

آموز است که نوعی مداخله در امور شخصی دانش
نمودن و او را از تجربهسازداو را محدود میآزادي 

معتقد معلم . نمایدانواع گذران اوقات فراغت محروم می
است که  شاید این نوع گذران اوقات فراغت از نظر 

نظر از نقطهاست ولی ناشایستهاي دینیمالك
دارد، هاي دیگري که آموز و بر اساس مالكدانش

گر از نظر معلم مورد عبارت دیبه. باشدمشکلی نداشته
آموز بر اساس بایدها و نبایدهاي شخصی نظر دانش

خود این نوع از اوقات فراغت را انتخاب کرده و از نظر 
دایره ازخارج او نیز خالی از اشکال است حتی اگر 

در هرحال و در مجموع .باشدبایدها و نبایدهاي دین 
ندهد شود معلم اقدامی انجام همه این تفکرات باعث می

. کندچراکه احساس خطري در این زمینه  نمی
آموزدانش- کادر آموزشی)ب

ش بسیار مهمی کادر آموزشی در مدارس متوسطه نق
هاي خصوص در رابطه با فعالیتکنند بهرا ایفا می

هایی مجموعه فعالیتبرنامه که عالوه بر اینکه فوق
خارج از چارچوب رسمی آموزش کالسی هستند، 

هدف .کنندمیر آموزان را نیز پراغت دانشاوقات ف

هاي فوق برنامه این نیست که تنها از اساسی فعالیت
سختی آموزش رسمی بکاهد و فرصتی براي استراحت 

آموزان فراهم آورد، بلکه اهمیت و ارزش این دانش
. آموزان استها در توسعه تجربیات تربیتی دانشفعالیت

نامه جزئی از برنامه منظم هاي فوق بربه هر حال فعالیت
ایند مدرسه تلقی مدرسه است و باید آن را بخشی از فر

اي از ها مجموعهاین نوع فعالیت،عبارت دیگربه. کرد
آموزان است که به خارج از ها و تجربیات دانشفعالیت

شودمربوط می) دروس آکادمیک(حیطه کالس درس
وزشی با تدارك کادر آم،بنابراین).43: 1389فر، کیوان(

دیدن فعالیت هاي فوق برنامه و برخوردي که با این 
از یادگیري پنهان را ایجاد ها دارند بخشینوع فعالیت

هاي فوق برنامه انواعی دارند که فعالیت. ندکمی
:ند از اعبارت
هایی که در رابطه با تقویت آن قسمت از فعالیت.1

شامل وگیرد آموزان صورت میمعرفت دینی دانش
برگزاري نماز جماعت و دیگر مراسم مذهبی در 

فر، به نقل از کیوان؛1379سرابی، .(شودمیمدارس 
1389 :44.(

توان در این مورد به آن اشاره نمود مصداقی که می
آموزان است که با لحظات اذان ساعاتی از حضور دانش

مدیر یا ناظمی که تفکرات . زمان استو نماز ظهر هم
به عنوان یکی از ) جدایی دین از زندگی(دارد لیبرالی

اعضاي کادر آموزشی نسبت به اقامه نماز جماعت یا 
دهد و رادا هیچ حساسیتی از خود نشان نمیحتی نماز فُ

بر . این امور نیستانجاماعتقاد دارد مدرسه مکانی براي
اهمیتی نماز اول وقت و در نهایت تسامح بی،این اساس

ي پنهانی است که براي ائل دینی یادگیرو کوتاهی در مس
ر داین روحیه در افراد کا.  افتداتفاق میآموز دانش

لی تساهل و تواند ناشی از نگرش لیبراآموزشی می
بخش ،گرفتن مسائل دینیراي حداکثري و یا نادیدهامد

عبارت دیگر براي این افراد به. مهمی از زندگی باشد
ورت صد نماز آن هم بهفریضه مهمی ماننمهم نیست که
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دادن تسامح در این جماعت برگزار گردد و با نشان

آموزان را مجبور به که نباید دانشزمینه اعتقاد دارند
ر این میان باید این مسئله رعایت فرائض دینی کرد و د

آموز دارد گذاشت، عهده احساسی که دانشرا به
از آموز احساس خوبی به نمکه اگر دانشايگونهبه

در ) کادر آموزشی(داشت دیگر الزم نیست که ما 
باره اقدامی کنیم و اگر احساس خوبی نداشت، نباید این

دچار ریاکاري و تظاهر او را به این سمت بکشانیم که
کننده نیز از هیچگونه اقدامات تشویقترتیب بدین. شود

.  شوددر این زمینه استفاده نمی
زشی در زمینه مورد دیگر مربوط به کادر آمو

هاي مهم اعیاد و یا روزها و ماهشاملروزهایی است که 
شود که با میمانند ماه رمضان، محرم، صفر و غیره 

ی به این منظور بخشی از اوقات فراغت برگزار مراسم
رود با انتظار می،بنابراین. دهدمیآموزان را شکلدانش

هم به هاي مهم هم به لحاظ اعتقادي واین روزها و ماه
هاي عادي هاي تربیتی، مانند روزها و ماهلحاظ جنبه

اما اگر در یکی از افراد کادر آموزشی . برخورد نشود
مانند مربی مربوط به امور تربیتی و پرورشی نگرش 

باشد براي این لحظات مهم لیبرالیستی وجود داشته
او سعی نخواهد کرد در این . بودقائل نخواهداهمیتی 

هاي مذهبی، عزاداري و یا برگزاري سخنرانیروزها به 
برپایی جشن، تغییر شکل مدرسه و غیره تالش خاصی 

او اقداماتی از قبیل سخنرانی را نوعی زیرا به خرج دهد 
داند و تلقین به ذهن آماده و منعطف نوجوانان می

تنها که نهداند،میمعناعزاداري را نیز اقدامی بی
ه باعث افسردگی نوجوان و از گونه اثري ندارد بلکهیچ

در این میان یادگیري . شودبین بردن نشاط در او می
اهمیتی نسبت دهد بیآموز رخ میپنهانی که براي دانش
او به هاي مهم است و اینکه براي به  این روزها و ماه

فرد مسلمان این روزها با روزهاي عادي عنوان یک 
. داشتتفاوتی نخواهد

تحت نام تشکیالت و شوراهاي ی که هایفعالیت.2
جویی و گرایی، مشارکتروحیه جمعآموزي دانش

دهد آموزان افزایش میپذیري را در دانشمسئولیت
که ) 45-44: 1389فر، نقل از کیوان؛1380همت، (

گونه اقدامات نیز به نوعی فعالیت فراغت محسوب این
ن بیان کرد توااي که میدر این زمینه نیز نمونه.  شودمی

آموزي است آموزي و بسیج دانشدر زمینه شوراي دانش
هستند که آموزي که هر دو از تشکالت مهم دانش

آوردن دستها عالوه بر بهنوجوانان با حضور در آن
پذیري نیز آموزش روحیه مشارکت، در زمینه مسئولیت

سازي نوعی در هویتها بهبینند و این فعالیتمی
طور مثال مدیر اما اگر به. کندکمک مینوجوان به او

ویژه در لیبرالیسم مدرسه فردي باشد که به فردیت
در که در واقعیت گونه امور را آنقباشد ایناعتقاد داشته

کند و در ایجاد چنین ، با اهمیت تلقی نمیهستندمهم 
کند و بهانه عدم بودجه در تشکالتی نیز تالش نمی

ا مسئله ام. کشدها را پیش میونه فعالیتگزمینه این
این است گیرد،یاد میآموز نوجوان دانشیکپنهانی که 
و بسیج دانشهاهاي اجتماعی مانند شوراکه فعالیت

عنوان یک نوجوان وزي اهمیتی نداشته و نظرات او بهآم
. است براي مدرسه اهمیتی نداردکه عضوي از مدرسه 

ره متوسطه در آموز نوجوان دوعبارت دیگر دانشبه
هاي اجتماعی نداشتن در فعالیتاي شرکتچنین مدرسه

و همچنین یاد کند احساس مینبودن خود را و مهم
حق انتخاب و مشارکت در امور حال کهگیرد می

گونه تکلیفی مدرسه را ندارد براي ساختن آینده نیز هیچ
.نخواهد داشت

هنري هاي علمی، فرهنگی و مسابقات و جشنواره.3
هاي دو مورد قبلی در جهت ویژگیداشتنکه عالوه بر 

آموزان و رشد شخصیت روانی تقویت بنیه علمی دانش
هاي ها و در راستاي ظهور و افزایش توانمنديآن

آموزان، انجام جسمانی، عقالنی و روانی دانش
اهمیتی است ،تفاوتاین نمونه دیگر ). جاهمان(پذیردمی
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هاي علمی در سابقات و جشنوارهکه کادر آموزشی به م

هاي مربوط به قرآن، مقایسه با مسابقات و جشنواره
هاي این یکی از ریشه. دهندتفسیر، احکام و غیره می

تر به ت بیشتر و اهمیتفاوت و دادن وزنه سنگین
اهمیتو کمداشتن نگرش لیبرالی،مسابقات علمی

در دانستن مسئله دیناهمیتدانستن و یا اصالً بی
زندگی روزمره است که بخشی از آن در مدرسه 

ها و مسابقات اعتقاد به این مسئله که جشنواره. گذردمی
علمی نسبت به مسابقات دینی موفقیت بیشتري را در 

آموزان نوجوانی دارد که با مسئله زندگی تحصیلی دانش
ورود به دانشگاه سروکار دارند، رویکردي است که 

رنگ بودن دین در موفقیت هان کممنجر به یادگیري پن
. شودکلی در زندگی را منجر میطورتحصیلی و به

آموزدانش–آموزدانش)ج
ان اوقات فراغت در ربرخی از مصادیق نحوه گذ

: ند ازازنگ تفریح در مدارس  متوسطه عبارت
آموزان در قالب امکان دارد تعدادي از دانش)1
اي از مدرسه ر نقطههاي دوستی، در زنگ تفریح دگروه

مطالعه کنندمانی زکمتر در دید مدیر و ناظمین استکه
بلکه از آن دسته، نباشدهامناسب سن آنتنهانهکه 
هایی باشد که مسائل جنسی و ارتباطات جنس رمان

تحریک آمیز مخالف در آن به زیبایی و در نهایت 
محوریت امیال و ارضاي حداکثري (گنجانده شده باشد

). هاآن
تلفن همراه در مدرسه استفاده از،نمونه دیگر)2
آموزان و دانشداردهاي مستهجنتلفنی که عکس. است

هاي دوستی و باز هم به دور از چشمان در قالب گروه
پر هاآنتماشايکادر آموزشی زنگ تفریح خود را با

نیز هاي مستهجن یا حتی خواندن پیامک. کنندیم
اشغالان کوتاه ولی مؤثر راتواند این زممی

).هامحوریت امیال و ارضاي حداکثري آن(نماید
هاي هایی که شخصیتهمچنین برخی از بازي) 3

، داردهاي دین اصلی آن پوششی خارج از چارچوب

ند نمونه دیگري از نحوه گذران اوقات فراغت  نتوامی
آموزان حتی بعضی از دانش. نوجوانان در مدرسه باشد

هایی در موبایل را نشانگرنین بازين نداشتن چنوجوا
دانند و روز نبودن خود و دیگران میماندگی و بهعقب

) کردنبولوتوث(مدرسه  تبدیل به جایی براي گرفتن 
محوریت امیال و ارضاي حداکثري (شود ها میاین بازي

).هاآن
هاي آموزان در فعالیتاي از دانشنکردن عدهشرکت) 4

مه در زنگ تفریح مانند حضور در بسیج یا برنافوق
کدام از این این دلیل که هیچذکر آموزي با شوراي دانش

فقط «به اصطالحو ها منفعت فردي در پی ندارد فعالیت
آموزان دیگر نیز تأثیر بر روي دانش»کشنداز آدم کار می

).طلبیویژگی فردیت و منفعت(اشتگذخواهد 

گیري بحث و نتیجه
نگارنده از پژوهش و پاسخ به سؤاالتی در رابطه با هدف 

این موضوع که سبک زندگی لیبرالیستی و اسالمی چه 
تصویرکشیدن تقابالت این دو مکتب و هایی دارد، و بهویژگی

دادن همه این مباحث به بحث تعلیم و در ادامه نیز ارتباط
برنامه درسی پنهان در دوره متوسطه، این بود که تربیت و

والً تقابل این دو مکتب مشخص گردد و دوم اینکه بیان شود ا
این تقابالت در رویکردها به زندگی به ایجاد تعارضات 

آموزي که با دانش. شودآموزان میشخصیتی فراوان در دانش
ها و درسی آشکاري که در مدارس در راستاي آرمانبرنامه

انی که گاه درسی پنهاهداف انقالب اسالمی است و با برنامه
. در تعارض و حتی تناقضات فراوانی است سروکار دارد

ذهن و وآموز نوجوانی که در سنین حساسی قرار دارددانش
دهد تا شخصیتش در این دوره از زندگی به او اجازه می

هاي مربوط به مذهب را گزینش کرده و بسیاري از ارزش
یکی از عنوان امروزه مدرسه به،در حقیقت. درونی نماید

تواند آموزان میشدن دانشترین فضاهاي اجتماعیمهم
ها و اهداف کشورمان حرکت درست در جهت مخالف آرمان

این . کند بدون آنکه عمدي در این کار وجود داشته باشد
هاي لیبرالیستی است که ن ارزششدرویه از طریق درونی
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.آموزان تأثیر داردبر سلیقه و ترجیحات دانشمستقیماً 

هاي مختلف زندگی با اسالم متعارض ترجیحاتی که در زمینه
تواند در نحوه گذران این ترجیحات متعارض می. است

هاي اي، سایتهاي ماهوارهاوقات فراغت مانند انتخاب شبکه
اینترنتی و غیره زنگ خطري براي خانواده، مدارس و دیگر 

.باشدنهادهاي دیگر کشور 
جریان تعلیم و تربیت نقش مدرسه و،در این میان

نظر جامعه است بسیار مهم و اساسی بهکه قلب تپنده
یت اما مشروط بر اینکه اوالً مسئولین این واقع. رسدمی

بینی وکارهایی را پیشرا بپذیرند و در گام بعدي ساز
اینکه به اعتقادات برکنند که در مدارس عالوه 

د و ، به رصبدهدآموزان جهتی اسالمی و الهی دانش
درسی تجزیه و تحلیل اعتقاداتی که از طریق برنامه

گرفته از طرق تواند ایجاد شود و یا شکلپنهان می
هاي گروهها، اوقات فراغت،گوناگون از جمله رسانه

ها و غیره بپردازند و دوستی و روابط برقرارشده در آن
براي اصالح این اعتقادات و حتی جلوگیري از 

نمود این تأکید باید. ریزي نمایندهگیري آن برنامشکل
ویژهبهوظایف تنها به عهده نهاد آموزش و پرورش 

ت و نهادهاي دیگر جامعه مانند وزارنیستمدرسه 
فرهنگ، وزارت ورزش و جوانان، شوراي عالی انقالب 

،بنابراین.نیز در این امر مؤثر هستندفرهنگی و غیره 
گی اسالمی براي ارتقاي فرهنگ و همچنین سبک زند

صورت بسیج همگانی کار بهاندرباید همه نهادهاي دست
افراد به کمال همهع آن بتالش نمایند تا جامعه و به تَ

.  متعالی اسالم دست یازند
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