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علوم تربیتی و  *. دکترای روانشناسی تربیتی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، میدان ارم، دانشگاه شیراز، دانشکده

 روانشناسی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز، میدان ارم، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و 

 روانشناسی

nc_1014@yahoo.com 

 

 چکیده

اهلل ت آي با تکیه بر نظرشناسی آن از است در خصوص بیان اهمیت وضرورت تربیت دينی وآسیب کوششیمقاله حاضر 

شهید  بهشتی به عنوان شخصیتی که در دو نهاد روحانیت وآموزش و پرورش خدمت کرده وخود تربیت يافته مکتب 

 ."تربیت دينی يعنی رسیدن به تزکیه، فالح ورستگاری " اسالم است. در تعريف تربیت دينی آمده است:

را تربیت دينی از آثار و فوايد متعددی شناسی آن ضروری است، زيشك پرداختن به بحث تربیت دينی وآسیببی

ها مصون می دارد. بديهی است ها وکمینگاهبرخوردار است و در جامعه امروزی، جوانان و نوجوانان را از افتادن درپرتگاه

های تربیت دينی، از در اين نوشتار آسیب های موجود مقدور نخواهد بود.تربیت دينی بدون مرتفع کردن آفات وآسیب

ها، بررسی شده ها و محیط، منابع، محتوا، مربیان و روشاز جمله زمینهن های گوناگوشهید بهشتی در ابعاد وحوزهمنظر

 که میزان همان به دينیتربیت به رسیدن برای. اندقرارگرفته تحلیل مورد ترطورجزئی به هاحوزه اين از يك  و هر 

توان به هدف موانع نیز ضرورت دارد و با وجود موانع نمی رفعو شناسیآسیب است، وضروری الزم ريزیبرنامه

؟ تربیت دينی چیست -۱ت: دينی فراگیران رسید. مقاله حاضر کوششی است درجهت پاسخگوئی به اين سئواالتربیت

درتهیه  نقش وسهم عوامل مؤثر يا بازدارنده تعلیم وتربیت دينی کدام است؟ - ۳ موانع وآفات تربیت دينی کدامند؟ -۲

 که است شکل بدين نیز مقاله وساختار کتاب ومقاله استفاده شده  ۱1ای با جامعه آماری مقاله از روش مطالعه کتابخانه

 و بندیجمع مطالب، گوناگون، هایحیطه در آن شناسیآسیب ضمن سپس و پرداخته دينی تربیت اهمیت بیان به اوالً

   اند. شده ارائه

 دينیهای تربیتحوزه دينی،شناسی تربیتدينی، شهید بهشتی)ره(، عصر حاضر، آسیبتربیت  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

يکی از اساسی ترين مباحث مورد نظر در تعالیم اسالمی، برنامه ريزی برای شکوفايی و پرورش افراد و تربیت دينی 

است. در جهان امروز، رفتار انسانی در قالب مهندسی ژنتیك شکل می گیرد و زندگی اخالقی بشر در اثر تزلزل مبانی 

ان های گوناگون درونی و بیرونی مواجه می شوند که از مهمترين مقدسات مورد تهديد قرار گرفته است و انسانها با بحر

بحران ها، بحران تربیت دينی است و تنها راه فرار از اين بحران ها بازگشت به اسالم و قرآن است که سعادت دنیا و 

با تکیه بر  (. انسان همواره در جستجوی چیزی ماورای خود بوده تا۱۳:71::۱)کريمی، را تأمین می کند آخرت انسان 

آن به امنیت و اعتماد پايدار دست يابد. برای انسان همیشه اين پرسش مطرح بوده است که چگونه می تواند به زندگی 

خويش معنا بخشد و اين معناجويی و معناخواهی يکی از نیازهای  بنیادی انسان است که چنانچه بدرستی هدايت شود 

مروزه روانشناسان معنا گرا در حوزه ی روان درمانی همان چیزهايی را در به دين باوری و خدا پرستی می انجامد. ا

بهبود بیماری ها و اختالالت عاطفی و روانی انسان توصیه می کنند که احاديث و روايات دينی به شکل عمیق تر و 

در مدار دين ورزی و « معناگرايی متعالی»و « معنويت پويا»جامع تر بروی آن تأکید دارند. اگر زندگی آدمی در قلمرو

خداپرستی جريان يابد شادی و نشاط باطنی که همان سعادت واقعی است نصیب انسان می شود و در اين باره روان 

پزشکان بزرگی چون يونگ و ويلیام جیز و اريك اريکسون مذهب و کنش وری تعالی بخش آن را داروی شفا بخش روح 

ی که از طريق ايمان به خدا حاصل می شود به گونه ای است که هیچ عامل و روان انسان می دانند و آرامش و اطمینان

(. در نتیجه هدف تربیت دينی، هدايت متربی به حرکت به ۲۲:۱۳:7بیرونی توان از هم پاشیدن آن را ندارد)کريمی، 

رسی سوی خداست که موجب فالح و رستگاری می شود و برای تحقق تربیت دينی ضروری است بیش از همه به بر

آسیب ها و موانع تحقق اين امر مهم پرداخت چرا که شناسايی و رفع اين موانع باعث سهولت دراجرای امر تعلیم و 

تربیت می شود. در اين مقاله با تکیه بر نظر شهید بهشتی )ره( به بررسی آسیب شناسی تربیت دينی پرداخته می شود، 

وجه به روش ها و رويکردهای درست و دقیق تألیف دينی و شهید بهشتی از نظر مبانی نظری تعلیم و تربیت، ت

همچنین در عرصه تجربه کار تربیتی و حضور در مدرسه، مديريت و تدريس سرآمد بودند و با اين که سخنان ايشان به 

چهار دهه گذشته برمی گردد اما همچنان نکات ظريف اين ديدگاه الهام بخش و کمك کننده برای اجرای تربیت دينی 

 ست.ا

 

 تعريف تربیت دينی

برای رسیدن به تعريفی کامل از تربیت دينی بهتر است ابتدا به تعريف تربیت بپردازيم و بعد از آن دين را تعريف کنیم 

ها و عوامل برای به فعلیت رساندن و شکوفا تربیت عبارت است از فراهم کردن زمینه»  گوئیم:. در تعريف تربیت می

 «انسان در جهت مطلوب نمودن استعدادهای 

ت گرفته از خدا که از طريق وحی به پیامبرش ابالغ أمجموعه تعالیم و دستورات نش»  گوئیم:در تعريف دين نیز می

 سو يك از الهی دستورات و تعالیم شده تا به گوش مردم برساند وآنها را وادار به رعايت و عمل کند. بر اساس باور ما، 

 جهان دو در ما سعادت کنندهديگر تأمین سوی از و دهند می سامان و سر دنیا در را ما عیاجتما و فردی حیات نظام

  (.۱۳:۳::شکوهی يکتا، «).هستند
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تربیت دينی يعنی شکوفائی استعدادهای انسان در جهت مطلوب که نشأت گرفته از دستورات خدا ، پیغمبر و ائمه و 

 (.   ۱۳:۱۳:7ت)قائمی، رفتارها بر اين اساس ، مالک و معیار اسهدف آن به کمال رساندن و سعادت بشر و تغییر 

 

 آسیب های تربیت دينی در زمینه ها و محیط خانواده

 الف( بی توجهی به نیازها

نخستین منبع درونی تربیت که گنجینه ی همه معارف و فضائل بالقوه محسوب می شود فطرت است در واقع، قانون 

معنويت در جوهره ی آدمی به وديعه نهاده شده است و فقط کافی است که موانع تربیت و ذخاير عظیم ديانت و 

بازدارنده رفع شود و عوامل رشد دهنده مهیا گردد که اولین عامل رشد دهنده خانواده است که بايد زمینه ی رشد 

از ديدگاه مازلو اولین نیاز فرزند را فراهم کند و درصدد رفع نیازهای فرزند برآيد تا بتواند به شکوفايی و رشد برسد. 

انسان، نیازهای جسمی است که زمینه را برای رشد فرد در زمینه هايی ديگر از جمله خودشکوفايی فراهم می 

 (.۳۱:۱۳17کند)کريمی، 

از نظر شهید بهشتی، بی توجهی به نیازهای جسمی، ناشی از فقر فرهنگی و اقتصادی است که باعث ايجاد آسیب های 

خانواده ای که از نظر اقتصادی با درآمد کم، از نظر وقت و فراغت پدر و مادر با » د تربیت فرزند می شود: زيادی در رش

فراغت و وقت کم و محدود، از نظر امکانات تأمین حداقل خوراک و پوشاک و فرهنگ و بهداشت برای بچه ها، کم 

، آسیب های جسمی که در روح مؤثراست و بضاعت باشد در چنین خانواده ای فرزندان دچار آسیب های گوناگون

 (.۱1:۱۳:1بهشتی، «)آسیب های روانی و اخالقی و تربیتی می شوند

 ب( بی توجهی به نقش الگويی خود

خانواده به منزله اولین منع بیرونی تربیت دينی که آداب و رفتار دينی را به شکل خودآگاه و ناخودآگاه به کودکان 

نقش الگويی خود می توانند نقش تعیین کننده در نگرش مثبت و يا منفی فرزندان به  منتقل می کند و با توجه به

 مذهب داشته باشند.

اگر کودک در خانواده ای رشد يابد که به دين و احکام عملی آن مؤمنانه و عاشقانه اهتمام ورزند و به آموزه های آن از 

شهای دينی و احکام آن احترام می روی اخالص و صداقت گردن نهند آنگاه فرزندان نیز به ارز

(. در حقیقت اين ساختار تربیتی خانواده است که از همان ابتدا ساختار اعتقادی فرزند را ۳8:۱۳17گذارند)کريمی،

شکل می دهد، اعتقاد قلبی خانواده به ويژه پدر و مادر به احکام دينی و در رأس آن نماز و چگونگی برپايی آن از نظر 

درونی، حرمت و ارزش گذاری و خلوص و يکپارچگی رفتار می تواند فرزند را به نماز پايدار کند و بالعکس انگیزه، ايمان 

 (.۳1بی توجهی به نماز و احکام دينی آسیب هايی را در زمینه رشد تربیتی فرزند به دنبال دارد)همان، ص 

می شود، حاصل تربیت های ناخواسته از نظر شهید بهشتی، بسیاری از ضعف های تربیتی که در بزرگساالن ديده 

الصلوة می شوند، يا به نماز اهمیت نمی دهند، اين  والدين بوده است. برای مثال، از علل عمده ای که بچه ها تارک

 (. 17:۱۳:1است که پدرشان با نماز چنین برخورد کرده است)بهشتی، 

 دوستان و همساالن -۱

انسان در قرآن، صرفا به عنوان بريده و مجزا توصیف نشده است، بلکه به رابطه ی او با جمع نیز توصیه شده است و به 

 (. ۱8:۱۳17آن همچون وجهی از انسان نگريسته شده است)باقری، 
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د بعد از خانواده در اين میان دوستان و همساالن تأثیر زيادی بر رشد  شخصیت و رفتار افراد به عنوان دومین کانون رش

 دارند و در شکل گیری هويت نقش زيادی دارند.

از نظرشهید بهشتی، اگر خانواده برای فرزندان هم بازی و رفیقی متناسب با معیارهای تعلیم و تربیت اسالمی تأمین 

 (.۱71ب:۱۳1۱نکند، سراغ دوستان فاسد می روند و تالش خانواده در تربیت آنها خنثی يا کم اثر می شود)بهشتی، 

 رسانه ها -۲

رسانه ها، به ويژه رسانه های جمعی و بصری، در رشد شخصیت افراد جامعه نقش زيادی دارند و با استفاده از ابزارهای 

هنری بر شناخت و نگرش افراد اثر می گذارند. مربیان فکری و فرهنگی بايد با توجه به میزان اثر گذاری اين رسانه ها 

 (.۱7۲:۱۳11تی، از آنها بهره بگیرند)بهش

، معتقد است معلمان اخالق و مدرسان علوم دينی، نیازمند انطباق خود با جهان رو به پیشرفت علوم ۱118دوهانیو در »

 «.هستند و از نظر نوآوری آموزش نسبت به ساير همکاران خود به آموزش های به روزتر نیاز دارند

بتوانند هماهنگ با تعالیم تربیت دينی باشند در غیر اين صورت آسیب زا رسانه ها با توجه به میزان اثر گذاريشان بايد 

هر قدر به گوش دانش آموز بخوانیم، او يك خبر در روزنامه می خواند، يك تصوير در »هستند شهید بهشتی می گويد: 

ران و وضع ديگران و روزنامه می بیند، يك گزارش در تلويزيون می بیند، يك فیلم در فالن جا می بیند، از زندگی ديگ

 (.۳1همان،ص«)شکل کار ديگران مطلع می شود و دلش در خانه ی ديگران است

 محیط و عوامل اجتماعی -۳

انسان از شرايط مختلف محیطی اعم از شرايط زمانی، مکانی و اجتماعی تأثیر می پذيرد. بر اين اساس ريشه ی برخی از 

محیطی او جستجو کرد، به عبارت ديگر، انسان هم از حیث ظاهر و هم  افکار، نیات و رفتارهای آدمی را بايد در شرايط

باطن خويش تحت تأثیر شرايط قرار دارد. در اين حال برای زدودن پاره ای از حاالت و رفتارهای نامطلوب و نیز برای 

 (.11:۱۳11ايجاد حاالت و رفتارهای مطلوب در انسان بايد به دستکاری شرايط محیطی او برخاست)باقری، 

تأثیرپذيری انسان از شرايط به معنی اضطرار او در برابر آن نیست، بلکه اين امکان نیز در وی هست که در قبال فشار 

 (.۳1شرايط رسیدگی کند و رنگ نپذيرد و يا درحدی فراتر، بر شرايط تأثیر بگذارد)همان، ص 

هیچ انسانی »سان از آنها را محدود می داند: از همین رو، شهید بهشتی اثر گذاری عوامل اجتماعی و اثر پذيری ان

محکوم هیچ جبر اجتماعی نیست، ولی کیفیت و روابط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی روی انتخاب آگاهانه ی انسان 

اثر می گذارد اما نه در حد جبر، بلکه در حد اينکه انتخاب او را آسان تر يا دشوارتر، رفتن او را به اين سو يا آن سو، 

 (.77الف:۱۳1۱بهشتی،«)سان تر يا دشوارتر کندآ

 حکومت -7

حکومت در اسالم ساده و بی پیرايه است، در حکومت های ديگر، انگیزه ی مردم بر اطاعت از قوانین و مقررات و دستور 

های حکومت، ريشه ی اجتماعی يا ترس از مجازات های قانونی يا غیر قانونی دستگاه حکومت است، ولی در حکومت 

م بیش از اين که نوبت به اين دو برسد، ايمان مذهبی و عالقه ی دينی و احترام معنوی و امید به ثواب  يا ترس از اسال

عقاب اخروی، مردم را به رعايت قوانین و اطاعت فرمانهای حکومت وا می دارد. حکومت ها در نظر مردم از هواپرستی و 

، يا مساحمه و سهل انگاری در حفظ حقوق آنها، معصوم و منزه زير پاگذاشتن حقوق مردم در راه هوا و هوس خويش

 بايد باشند.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                                       4931اردیبهشت  -اسالم و سالمت روان ملیهمایش  ناولی

5 
 

هدف حکومت ها بايد در درجه اول پیشبرد دعوت الهی و دينی، و هر گونه فعالیت فردی يا اجتماعی تحت الشعاع اين 

 (. :11:۱۳1هدف مقدس باشد)بهشتی، 

ه به فکرو عمل جامعه جهت می دهند، خطبا و داعیان آن قدر که عمال و کارگزاران جامع» شهید بهشتی می گويد: 

 (.۱81:۱۳11)بهشتی، « جامعه نمی توانند آن اندازه به فکر و عمل جامعه جهت بدهند

 

 آسیب های تربیت دينی در حوزه ی منابع و محتوا

 حذف عقل از منابع شناخت -۱

جريان می گیرد پس با نظر به اين  فکر، تالش و پويشی است که به هنگام مواجهه ی انسان با معماهای درونی

 (. ۳1:۱۳11گستردگی عرصه های فکر می توان گفت که آدمیان همه درگیر انديشه ورزی هستند)باقری،

گروهی از افراد معتقد بودند که عقل انسان قابلیت درک و فهم معارف دينی را ندارد و اين آموزه ها تعبدی هستند و 

يد گفت ايمان هم دانسته و هم خواسته است حال برای ظهور ايمان و شناخت دين در هیچ پشتوانه عقلی ندارند ولی با

 (. 1۲:۱۳11کسی بايد بینشهای مورد نظر را در وی فراهم آورد)باقری،

بحث و مجادله های فراوانی بین دو مکتب کالمی معتزله و اشاعره در گرفته است. نکته اساسی و تفاوت بین اين دو 

میتی است که هر يك به استفاده از عقل و حجت می دهند. از نظر معتزله، توجیه اعتقاد اسالمی در فرقه در میزان اه

گرو معقول بودن آن است، در حالی که در ديدگاه اشاعره طرز صحیح عمل منوط به واقعیتی است که از جانب خداوند 

ر اين که معتزله را عقل گرا و اشاعره را سنت به عنوان امرصحیح تلقی شده است، بنابراين همواره تمايلی وجود دارد ب

گرا نامند ولی با اين حال اشاعره نیز به استفاده موشکافانه از عقالنی تمايل دارند، اما تنها در محدوده ای از دين که 

 دارای حد و مرز عقالنی است. لیکن معتزله به گسترش جنبه ی عقالنی دين معتقدند، به نحوی که می توان با دلیل

عینی و مستقل، عقالنی بودن دين را نشان داد مسلما بحث و گفتگو در زمینه ی هدايت غیر مسلمان در صورتی اثر 

دارد که دراين میان سطحی از عقالنیت فراسوی اختالفات مذهبی در کار باشد. اشاعره به استفاده از عقل اهمیت قائل 

چ گونه ارتباط علی و معلولی در طبیعت را مستقل از خواست بودند اما اين امر بايد در محدوده ی شرع باشد و هی

 (. ۱1:۱۳11خداوند نمی پذيرد)مشايخی راد،

شهید بهشتی )ره( می گويد: يکی از اهداف تربیت دينی، تربیت انسان عاشق عاقل است، نه عاشق بی عقل، انسانی که 

دادها و آمادگی خود، راه مناسب را انتخاب با مطالعه و تفکر در زمینه ها و مقتضیات و با درک درست از استع

 (.71:۱۳11کند)بهشتی،

 انحراف مفاهیم دينی -۲

برای فهم دقیق و عمیق از احکام الهی، يعنی تفقه، نیاز به اجتهاد است، ترديد نیست که قدرت و توان استنباط و 

وه بر شرايط و مقدماتی که گذشتگان اجتهاد نیاز به مقدمات فراوان و آگاهی گسترده دارد. شهید بهشتی می گويد عال

برای اجتهاد برشمرده اند، دو عنصر تفکر انقالبی و پويا داشتن را نیز در اجتهاد مطلوب متخصصان، برای فهم کتاب و 

سنت، دخیل می دانست و الزم می شمرد. شهید بهشتی در عین اين که بر تخصصی بودن اجتهاد تأکید داشت و به 

طالعات پراکنده و غیراصولی رسیدن به اجتهاد را غیر ممکن می شمرد، هر نوع برداشت صرف گردآوری برخی ا

 (.::۱۳۱:۱۳متخصمانه ای را، ازنظر اسلوب و روش، تأکید نمی کرد)آقاجانی،
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ياد « برداشت های انحرافی از اسالم»شهید بهشتی در تحلیل بینش ها و برداشت های اسالمی، از دو جريان با عنوان 

 کرده:

 برداشت اول:

بینش کسانی که اسیر ظاهر الفاظ کتاب و سنت اند وانديشه شان از حد مفهوم ظواهر الفاظ فراتر نمی روند و »

متحجرانه فکر می کنند. بسیاری از اين افراد واقعاً به اسالم عشق می ورزند و مقید بودنشان به ظواهر قرآن و حديث از 

رشان اين است که برداشتی که از اسالم دارند هرگز نمی تواند پاسخگوی روی احساس تعهد دينی است، ولی عیب کا

مسائل فرد و جامعه در طول قرن ها باشد. اينها در پاسخ بسیاری از مسائل در می مانند، چون ظاهر قرآن و حديث 

 (.::۱۳۲:۱۳آقاجانی،«)برای دادن پاسخ به همه ی اين سؤال ها هرگز کافی نیست

 برداشت دوم:

ت کسانی که انديشه های بیگانه از اسالم را قبالٌ پذيرفته اند و با چنین زمینه ی ذهنی قبلی به سراغ کتاب و برداش»

سنت آمده اند و کوشش کرده اند آيه ی قرآن و حديث را آنطور بفهمند که دلشان می خواهد. آنها قرآن و حديث را 

ه اند، تطبیق می کنند کسانی که نمی آيند تا رنگ قرآن و حديث برآراء و انديشه های بیگانه از اسالم، که قبالٌ پذيرفت

را بگیرند، قبالٌ رنگ گرفته هستند، می آيند تا از قرآن و حديث برای اسالمیت و حقانیت رنگ از پیش گرفته دلیل پیدا 

 (.::۱۳۲:۱۳)آقاجانی، « کنند

 

 آسیب های تربیت دينی در حوزه ی مربیان

تحقیقی تحت عنوان اهداف يك آموزشگاه اسالمی و نقش معلم در آموزشگاه اسالمی انجام ( ۲118ويلیامز در سال)

داده است و نتیجه گیری می کند که معلم دينی جهت تأثیرگذاری مثبت بر روی دانش آموزان بايد از موضوع درسی 

ن از توانايی انتقال دادن دانش و شناخت کافی داشته باشد، توانايی درونی کردن ارزش ها و باورها را دارا بوده، همچنی

 آماده ساختن دانش آموزان برای همکاری و دادن اعتماد به نفس به آنان برخوردار باشد.

 عدم مطابقت قول و فعل -۱

مربیان فکری فرهنگی بايد سخن و عملشان با هم هماهنگ باشد تا متربی بتواند به آنها اعتماد کند و آنها را به عنوان 

رار دهد در مقابل، عدم مطابقت قول و فعل باعث بی اعتمادی نسبت به مربی می شود و مربی در رسیدن الگوی خود ق

 (.۱:۱۳11:به هدفش که آموزش تعالیم دينی است راه به جايی نمی برد)باقری، 

يستن و دور متأسفانه اين آسیب، همواره تربیت دينی را تهديد می کند و دنیا در پی يافتن راههای عملی برای بهتر ز

شدن از هر گونه سخنانی است که هیچ هماهنگی با عمل ندارد، است. وظیفه يك عالم دينی که در راه تزکیه و تعلیم 

 (.۳۱۲:۱۳1۳مردم می کوشد اين است که ابتدا خود را تزکیه کند و در مسیر تقوا بکوشد)بهشتی، 

کر سخن گفته است از آن جمله گفتار مبسوطی است شهید بهشتی درباره دعوت اسالمی و امر به معروف و نهی از من

 که ايشان در مورد اهمیت و اصالت دعوت عملی و تأثیر محدود دعوت به سخن مطرح می کند:

من بايد به صراحت عرض کنم که يکی از آفت های زندگی اجتماعی ما رواج دعوت زبانی و اخیرا قلمی و کساد بازار » 

 (.::۱17:۱۳)آقاجانی، « دعوت عملی است

 غیر محوری به جای حق محوری -۲
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در مکتب اسالم پايه و اساس همه ی حقوق انسانی ارتباط به ذات حق است که در تقوا و معرفت شخص نهفته است و 

باطل در قطع ارتباط انسان با خداست. همه ی خیرات و برکات و انوار در حیات فردی و اجتماعی انسانها از احقاق 

کند که بنیان آن معرفت و محبت الهی وکمال ارتباط به ذات ربوبی است و نشانه ی حقانیت هر حقوق سريان پیدا می 

 (.۳1:۱۳17کسی اتصال با اوست: الَحق مِن رَبّك)جوادی آملی، 

با توجه به تأثیر مثبت و ذاتی حق  در همه امور، فضای حاکم بر هر فعالیتی از آغاز تا انجام بايد با محوريت حق باشد 

نتیجه ی مطلوب و نهايی برسد وگرنه منجر به خوخواهی و خود پرستی می شود.آغشتگی و آمیختگی هر حرکتی  تا به

با باطل، خودپرستی، شیطان گرايی، سودپرستی و من پرستی، آن را از ارزش می اندازد و سبب می شود، همچون 

نفعی به همراه نخواهد داشت)بهشتی، کرمی از درون آن را فاسد کند و ضمن جلوگیری از به نتیجه رسیدن آن، 

۱1::۱۳1۲.) 

 

 بی توجهی به تفاوت های فردی  -۳

آدمیان در اين ويژگی هستند که هیچ يك چون ديگری نیست و هرکس در پايه و جايگاه معینی قرار گرفته است و از 

 (.۳۱:۱۳11اقری،ويژگی های درونی و بیرونی خاصی برخوردار است و توانايیها و امکانات ويژه ای دارد)ب

 ۲۱حجر:« وَإِن مِّن شَیْءٍ إِالَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِالَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ »

 «وهیچ چیز نیست مگرآنکه خزانه های آن در نزد ماست و آن را نازل نمی کنیم مگربا اندازه و مشخصات معین»

نوعی و هم به تفاوت های فردی اشاره دارد، يعنی هم به آنچه که افراد  اين آيه در رابطه با انسان، هم به تفاوت های

بشری را از افراد ساير انواع )چون انواع حیوانات وگیاهان( ممتاز می کند و هم به آنچه که خود افراد بشری را از هم 

 :(. ۱۳1۲وی همدانی، متمايز می سازد، تمايز و تفاوت های میان آدمیان، ناظر به وسع های مختلف آنان است)موس

آدمیان با وسعها و طاقتهای مختلفی از حیث فهم و عمل به مفاهیم دينی، پای در عرصه ی زندگی دارند و بايد رهبران 

فکری و فرهنگی در طراحی برنامه های درسی و آموزشی مفاهیم دينی اين تفاوت ها را لحاظ کنند)مشايخی 

 (. ۲1:۱۳11راد،

که مربی در مواجهه با متربی، بايد چیزی بگويد که در طاقت فهمی او باشد و چیزی بخواهد اين روش بیانگر آن است 

که در طاقت عملی او باشد. خداوند هم خود در وسع مخاطبین سخن گفته و تکلیف کرده است و از مردم همان قدر را 

خدا کسی » :(طالق:  مَا آتَاهَا سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًالَا يُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا است. )« داده»که به آنان « طلب کرده»

 (.۱۲1:۱۳11باقری،« ) را تکلیف نمی کند مگر به قدر آنچه به او داده است

خدا هیچ کسی را تکلیف نکند مگر به « : »وُسعَها لَا يُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا» در آيه ی ديگر از قرآن که خداوند می فرمايد: 

شهید بهشتی می گويد: توقع اين که میزان يا دادن مطالب در مدرسه به بچه ها در حد نصاب يا در «. قدر توانايی او

حد کمال باشد، غلط است. چون همیشه در کالس افراد زير متوسط هم وجود دارند. کالس، حداکثر می تواند در حد 

 (.1۳ب:۱۳1۱بهشتی، «)بچه ها برنامه ريزی کند متوسط

 بی توجهی به تفاوت گروهی -7

مربیان فکری و فرهنگی در ارائه مفاهیم دينی به متربیان عالوه بر توجه به تفاوت های فردی چون با بیش از يك 

متربی روبرو هستند بايد به تفاوت های گروهی افراد نیز توجه کنند و بايد مطالبی را که عرضه می کنند برای سطح 
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قائل شدن در تعلیم و تربیت اسالمی اين است که از هرگونه  عوام و خواص متفاوت باشد. نکته اساسی درباره ی تمايز

دخالت طبقات مختلف در دستیابی به معرفت اجتناب گردد، بدين لحاظ مؤمنان و معتقدان عامی که ايمان غیر عالمانه 

در رفتار دارند می توانند از لحاظ اخالقی شیوه ی زندگی متناسب با سطح ايمان خود را حفظ نمايند وهیچ مداخله ای 

آنها الزم نیست. هرگز فالسفه نبايد در میان مردم اشکاالت موجود را در توجیه معیارهای اخالقی متخذ از خدا بیان 

کنند، زيرا مؤمنان عادی سرگردان شده و چه بسا از رفتارهای که با آن خو گرفته اند ناخرسند گردند. به طور مسلّم، 

لقی شود البته اين امر به معنای اين نیست که ما تحت عنوان تفکیك انواع چنین اقدامی نمی تواند حرکتی صحیح ت

مختلف متربیان اجازه دهیم برخی در نادانی و بی خبری لذت بخش نسبت به حقیقت باقی بمانند. دسترسی به 

 حقیقت برای همه ممکن است، اما افراد به شیوه های گوناگون به سوی تغییر دانش ترغیب می شوند)مشايخی

 (.۲1:۱۳11راد،

شهید بهشتی در اين باره می گويد: شیوه ی طرح مباحث نیز با توجه به نوع مخاطب بايد متفاوت باشد، در سطح  

عموم بايد به شکل القايی باشد نه تحلیلی و برعکس در سطح خواص، بايد تحلیلی باشد نه القايی تا قابل پذيرش 

 (.77:۱۳1۲باشد)بهشتی،

 ن عدم درک و شناخت زما -8

برای تعلیم و تربیت اسالمی، عالوه بر دانش کامل نسبت به قرآن کريم و امامان، شناخت کامل از مردم و زمانی که در 

آن زندگی می کنند نیز ضروری است. شرط استقبال از گفته ها و نوشته ها از سوی خواص آن است که متناسب با 

 بودن مربی دارد. زمان باشد چرا که شناخت زمان تأثیر مستقیم در بلیغ

 شهید بهشتی می گويد:

بالغت مربوط به الفاظ نیست، بلکه به اين است که مربیان در فرهنگ معنوی، اخالقی، سیاسی و اجتماعی روز حضور »

)بهشتی، « داشته باشند. بايد بدانند که امروز جوان ها چه کتاب هايی را می خوانند، چه سؤاالتی برايشان مطرح است

۳1۳:۱۳1۳.) 

 بی توجهی به جاذبه داشتن -1

هر چه در آدمی، سرور برانگیزد و در وی رغبتی به جای گذارد حسن و زيبايی است، آنچه دارای حسن است، آدمی را 

می انگیزد و کششی در وی پديد می آورد که همان جاذبه داشتن است، از صفات برجسته مربیان جذاب بودن است هر 

 (.۳1:۱۳11رهنگی زياد باشد اثرگذاری آن بر متربیان بیشتر است)باقری،چه اين قدرت درمربیان فکری و ف

 «وال تَخاصَموا النّاسَ لِدينکُم فَان المُخاصمَه ممرضَه القلب» امام صادق می فرمايند: 

 (.۱:۱۳11:برای دفاع از دينتان، با مردم نزاع و مشاجره لفظی نکنید زيرا اين کار، دل را بیمار می سازد)باقری،»

 ر قرآن پیشنهاد شده است که به جای اين گونه نزاع و مشاجره، جدال احسن صورت پذيرد.د

روحانیون زبده در برخورد با کسانی که دچار انحراف شناختی درباره اسالم بودند، می »شهید بهشتی می گويد: 

نابراين بیشتر دفع می کوشیدند اين ها را در درجه اول جذب کنند ولی بعضی ها از همان اول دعوا می کردند ب

 (.۱۳1۳::۲1بهشتی،«)کردند

 جدايی میان مربیان و متربیان -:
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در اسالم توصیه زياد به همرنگی میان مربیان و متربیان می شود ومربیان نبايد خودشان را از افراد جدا ببینند و بر آنها 

 شند. حکومت کنند بلکه بايد در خدمت به مردم و در راه گره گشايی از کار آنها با

بندگان خدا کسانی : »1۳فرقان: « عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا» َ

 « هستند که بر زمین با تواضع گام می زنند

و الوِقار و تَواضعوا لِمن تعلمونَه العلم و تَواضُعوا لمَن طَلبَتُم  اُطلبوا الِعلم  وَ تزيّنوا مَعه باِلحلم»امام صادق می فرمايند: 

 «منِه العِلم وَ ال تَکونوا علما جَبارينَ فیَذهب باطلَکُم بحَقکُم

در جستجوی علم باشید و به همراه آن، خود را به حلم و وقار بیارايید و در برابر کسی که به او علم می آموزيد و »

به کسی که از او علم می آموزيد تواضع کنید و عالمانی ستم پیشه نباشید که در اين صورت، اين  تواضع کنید و نسبت

 (. ۳:۱۳11:شیوه باطل شما سخن حقتان را زايل خواهد کرد)باقری، 

از جمله آسیب هايی که در میان مربیان فکری و فرهنگی در اجرای تعالیم دينی صورت می گیرد اين است که آنها از 

نه مسؤلیت با تمسك به عناوينی همچون بندگان مقرب خدا سرباز می زنند و به هر نوع کار و کوششی تن نمی هر گو

دهند و نماز خواندن و عبادت کردن را حرفه ی خود می دانند و برای تسلط بر مردم کسب تعايم دينی را منحصر به 

 (.۳18:۱۳1۳خود می دانند)بهشتی،

روحانی و مردم مثل ماهی و آب هستند روحانی با مردم زنده است و بدون مردم و جدا از نظر شهید بهشتی: در اسالم 

 (.۳۱۳:۱۳1۳از آنها نمی توانند رسالتش را ايفا کند)بهشتی،

 آسیب های تربیت دينی در حوزه ی روشها

 تأکید بر دعوت زبانی به جای دعوت عملی -۱

معروف و نهی از منکر سخن می گويند، از آن جمله گفتار شهید بهشتی به تفصیل درباره ی دعوت اسالمی و امر به 

مبسوطی است که ايشان در مورد اهمیت و اصالت دعوت عملی و تأثیر محدود دعوت به سخن مطرح می کنند و می 

من بايد با صراحت عرض کنم که يکی از آفت های زندگی اجتماعی ما رواج دعوت زبانی و اخیرا قلمی و کساد » گويند

 (.۱17:۱۳11مشايخی راد،«)دعوت عملی استبازار 

ايشان به مربیان فکری و فرهنگی جامعه در تربیت انسان ها، توصیه می کنند که سعی کنید میزان بازار دعوت های 

زبانی و قلمی را کم کنید و شبکه ی تبلیغ و دعوت زبانی، به شبکه ی تبلیغ و دعوت عملی تبديل 

 (.۱7۳:۱۳11شود)بهشتی،

 روش الگويی آسیب های  -۲

اُسوه عبارت از حالتی است که انسان به هنگام پیروی از غیر خود، پیدا می کند و بر حسب اينکه پیروی از چه کسی 

باشد، ممکن است اسوه ای نیك يابد، در اين روش مربی می کوشد نمونه ی رفتار و کردار مطلوب را عمالً در معرض 

اجتماعی او را دگرگون کند تا او به پیروی بپردازد و حالت نیکويی، مطابق با  ديد متربی قرار دهد و بدين گونه، موقعیت

آن عمل نمونه در خويش پديد آورد. اين حالت متربی، اسوه نام دارد و در اين صورت می توان گفت که در اين عمل، 

 اسوه ی خوبی برای فرد، وجود دارد.

کسی آشکار شده، به او نشان دهد البته نخست سزاوار است که در  مربی بايد حاالت مطلوب متربی را که عمالً در وجود

 (.۱18:۱۳11وجود خود مربی، اسوه نیکويی برای متربی باشد)باقری، 
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من مکرر و با صراحت اين روشنايی را برای دوستان، همفکران و برادران و خواهرانی که می » شهید بهشتی می گويد: 

نظام اسالمی داشته باشند خواسته ام ايجاد کنم که بیايید همه ی شما همکاری خواهند بینش صحیحی از اسالم و 

کنید رابطه ی عالم دينی و مردم از رابطه ی منحرف، منحط و ذلت آور مريد و مرادی خارج شود و به رابطه ی عالم و 

 (.۱11همان،ص «)متعلم تبديل شود

 بی توجهی به نقش آزادی و آگاهی -۳

قهر هیچ نیرويی نسبت به انسان مورد تأيید قرارنگرفته، بلکه صريحاً نفی شده است. همواره در آيات قرآن، جبر و 

افرادی کوشیده اند با توسل به قدرت و نیرويی مافوق خواست خود، خويشتن را معذور بدارند، اما قرآن در برابر همه ی 

اگر خدا می خواست ما مشرک نمی » آنان موضع می گیرد. گروهی به مشیت مطلقه ی خدا متوسل شده و گفتند

در پاسخ به اينان گفته شده است که هر چند اگر خدا می خواست می توانست طرحی در اندازد که هیچ انسانی « شديم

به شرک نگرايد، اما او چنین انسان دست بسته ای را نخواسته است و شرک، خود دلیل اختیار انسان است. خداوند 

را از اين که به هدايت يا شرک انسانها تعلق بگیرد برکنار دانسته، سلطه ی نیروهای  عالوه بر اين که مشیت خود

 (.۱7:۱۳11سماوی و ارضی را نیز از انسان منتفی معرفی می کند)باقری، 

يکی از ويژگی های ايمان آن است که فعلی ارادی و اختیاری است. حصول ايمان چنین نیست که انسان، ناگهان 

ته ايمان را در قلب خود بیابد. ايمان فعلی ارادی و اختیاری است و از اين رو، هم دانسته و هم خواسته ندانسته و نخواس

است. دلیل اين سخن آن است که خداوند، مردم را به ايمان دعوت کرده است و دعوت و امرونهی، همواره به امور ارادی 

 (.1۲و اختیاری تعلق می گیرد)همان،ص 

جريان های سازنده بايد طوری باشد که انسان ها را در خودش فرو برد، اما نه فروبردنی که » شهید بهشتی می گويد:

خودآگاهی و انتخاب آزاد را از آنها سلب بکند و به شکل يك جبر اجتماعی در بیايد اين نمی تواند دوام داشته باشد و 

 (.۲:ب:۱۳1۱اصوال نمی تواند ما را به راه اسالم ببرد)بهشتی، 

 نگرفتن از تنبیه و تشويقبهره  -7

اصل تشويق و تنبیه با فطرت انسان مطابقت دارد، اسالم هماهنگ با ساختار وجودی انسان، فرايند هدايت و تربیت را از 

 (.11:۱۳:1رغبت های درونی شروع می کند و با اجبارهای بیرونی همراه می نمايد)بهشتی،

ه سايه و پس مانده ی الزام های بیرونی نیستند، بلکه اين دو گونه ذکر اين نکته الزم است که الزام های درونی همیش

الزام، تفاوت ماهوی با هم دارند و ديگر آنکه الزام های درونی و بیرونی گاه با هم قابل جمعند. چنین نیست که الزام 

که گاه فردی با الزامی  های مؤثر بر فرد يا بايد صرفا درونی باشد و يا صرفا بیرونی، بلکه هیچ اشکالی بر نمی خیزد

بیرونی روبرو باشد و با موجه داشتن آن، خود را از درون ملزم به پیروی از آن بکند. در نگرش اسالمی، انسان با الزام ها 

و بايد های بیرونی روبرو است. خداوند بايدهايی را فرا روی انسان نهاده است که تخطی از آنها مجازات در پی خواهد 

 بايدها در عین حال منطق پذير و قابل دفاع است و لذا در پیروی از آنها نیازی به اکراه و اجبار نیست:  داشت، اما اين

 .۲81بقره: «  لَا إِکْرَاهَ فِى الْدِّينِ قَدْ تَبَیَّنَ الْرُشْدُ مِنَ الْغَىّ» 

 «.ه انددر امر دين هیچگونه اکراهی نیست، زيرا هدايت و گمراهی به وضوح از هم متمايز شد» 
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اگر ما بخواهیم در تربیت ها صرفا روی آن عالقه های خاص درونی، بدون هیچ گونه تشويق يا »شهید بهشتی می گويد: 

تهديد، يا تنبیه خارجی تکیه کنیم، گمان نمی کنم بتوانیم هیچ سیستم تربیتی را به ثمر برسانیم اين دو عامل بايد در 

 (.11، ص ۱۳:1بهشتی، «) کنار هم باشند

 انحراف در اهداف تنبیه و تشويق -8

تشويق و تنبیه وسیله ای برای ايجاد انگیزه در متربی است و بايد از اين دو در امر تربیت دينی به نحوه درست بهره 

 گرفته شود تا بدين وسیله از آسیب های آن در امان ماند و به اهداف تعلیم و تربیت نائل آمد.

رد، به محض ارتکاب اولین خطا مورد مؤاخذه و مجازات قرار بگیرد، بلکه به اصل فضل و رحمت مانع آن است که ف

موجب آن الزم است که مربی، ابتدا به عفو کند و در اين عفو نیز مبالغه ورزد. ابتدا کردن به عفو بدين معنی است که 

 (.۱۲1:۱۳11مربی خود اقدام به عفو کند، نه اين که عفو او در برابر اعتذار مربی باشد)باقری، 

 طبق اين روش، مربی موارد فراوانی از خطاها و لغزش های متربی را ناديده می گیرد: 

 .۱1ابراهیم: «  یيَدْعُوکُمْ لِیَغْفِرَ لَکُم مِّن ذُنُوبِکُمْ وَيُؤَخِّرَکُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّ» 

تعجیل در عقاب در گذرد و شما را به اجل خدا شما را به مغفرت و آمرزش از گناهان فرا می خواند و می خواهد از » 

 «.معین ) وعمر طبیعی( بمیراند

اگر تشويق در خط گول زدن، فريفتن و طمع برانگیختن باشد، ضد آهنگ اسالمی است و » شهید بهشتی می گويد: 

باشد، اين  اگر تنبیه در خط مرعوب کردن، انسان ها را خرد يا بزرگ کردن، از هويت و استقالل و شخصیت تهی کردن

 (.۳:-7:ب: ۱۳1۱بهشتی، «) هم راه اسالم نیست، تشويق و تنبیه بايد باشد، ولی در حد متناسب با برانگیختن نیروها

 

 نتیجه گیری

ها در در ای از اقدامات وتالشغرض از تربیت دينی مجموعه"شود اين است که: آنچه که از اين مقاله حاصل می

گیرانه دگرگونی در فکر و عمل است که منطبق با آن فکر و عمل و دارای جنبه های موضعسازی برای ايجاد زمینه

 "براساس آن باشد.

هايی که برای جوانان و تربیت دينی از اهمیت وافری برخوردار است که اين اهمیت در جامعه امروز به خاطر پرتگاه

ريزی نیاز شود. در راستای رسیدن به تربیت دينی، همان گونه که به برنامهنوجوانان وجود دارد، بیشتر احساس می

های شهید بهشتی که خود توان از نظرات و ديدگاهزمینه می ها نیز ضروری است. در ايناست، شناخت موانع و آسیب

نحو مطلوب استفاده کرد. شهید بهشتی تعلیم وتربیت دينی را در يك الگوی اند، بهدرعرصه تعلیم وتربیت فعالیت داشته

ين، معلمان و ارتباطی قرار داده است. دريك سوی آن متولیان رسمی تعلیم وتربیت)فرستنده( قرار دارند که شامل والد

 و شناخت ،(گیرنده)درمتربیان ،(پیام)مناسب محتوای ارائه با دينی تربیت فرايند در عناصر اين   روحانیت هستند. 

. باشد مخاطبان نیازهای و زمان شرايط به توجه با و متقن بايد الگو اين در هاپیام که گفت بايد. کنندمی ايجاد نگرش

نظر شهید بهشتی اهمیت دارد، روش انتقال مفاهیم با ايجاد رفتارهای خاص از جمله عنصر ديگری که در الگوی مورد 

 در شکل گفتار و رفتار مخاطبان باشد.
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شهید بهشتی )ره( براساس اين الگو، نقش محیط، خانواده، دوستان وهمساالن، مربیان و معلمان و روش انتقال را مهم 

طور خالصه در ابعاد زير بیان تربیت دينی از ديدگاه شهید بهشتی)ره( بهها وموانع تعلیم و ها وچالشداند. آسیبمی

 گردد:می

توجهی به نقش توجهی به نیازهای جسمی، بیهايی که دراين حوزه وجود دارند، عبارتند از: بیها: آسیبزمینه -۱

های محیط ريزیبرنامه الگويی والدين، تضاد میان دو نسل، دوستان نامناسب، ناهماهنگی وتضاد میان اهداف و

 ها و اهداف تعلیم و تربیت دينی.ها و حکومت با برنامهاجتماعی، رسانه

 محدود شناخت، منابع از عقل حذف توان در اين حوزه نام برد از اين قرارند: هايی را که میمنابع ومحتوا: آسیب -۲

 به رای و تمسك به روايات مجعول وضعیف. وتفسیر« حسبنا کتاب اهلل»شعار با کريم قرآن به شناخت منبع کردن

توجهی نسبت به نقش آزادی و اگاهی در میان توجهی به دعوت عملی و تأکید بردعوت زبانی و بیاصول وروش: بی -۳

توجهی به نقش بی مريدپروری، که گفت توانمی  آيند.های اين حوزه به شمار میترين آسیباصول تربیتی از مهم

 .است حوزه اين هایآسیب بعدی هایرتبه در وتنبیه توجهی به اصل تشويق دينی و همچنین بی الگويی الگوهای

 محوری، حق جای به "غیرمحوری"های فردی وگروهی،توجهی به تفاوتمربیان: مطابق نبودن قول و فعل، بی -7

موجود دراين حوزه است. از  هایلگويی مناسب نداشتن، از آسیبا نقش و جاذبه از بودن بهرهبی  زمان، نشناختن

توجهی به بی ديدگاه شهید بهشتی)ره(، تطابق نداشتن قول و فعل بیشترين آسیب را در اين حوزه در پی دارد.

کند، پس  های موجود در زمینه تعلیم و تربیت دينی ، از تحقق تربیت دينی جلوگیری و ما را از هدف دور میآسیب

 ها را شناخت و در رفع آن همت گماشت.زم، آفات وآسیببايد با آگاهی کامل و حساسیت ال

 

 منابع

 قرآن مجید، آيات و احاديث. -۱

 (، بررسی مبانی فکری شهید بهشتی، تهران: نشر بقعه.::۱۳آقاجانی، عباس) -۲

 (، نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.۱۳11باقری، خسرو) -۳
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