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  مقدمه 
. ه تعاليم اسـت     مهمترين رسالت نظام اسالمي برنامه ريزي براي رشد و پرورش انسانهاي مؤمن و عالم ب              

 مـي كنـد تـا آحـاد و     فـراهم  بستري ،انجام اين رسالت ، عالوه بر بالندگي ، دوام و استكمال نظام اسالمي       
  .جامعه وظايفي را كه خداوند براي آنها معين فرموده انجام دهند و به سوي فالح و رستگاري گام بردارند 

رشد ديني ، الزم و ضروري است ، آسـيب شناسـي   به همان ميزان كه برنامه ريزي براي تعليم ،تربيت و     
فرايند تعليم و تربيت نيز ضروري مي باشد چرا كه ،شناسائي آفت هايي كه در طول اين مسير تربيت ديني                 

  .ظاهر مي شود و رفع آنها ، بهبود نظام تعليم وتربيت ديني را در نسل هاي آينده به دنبال خواهد داشت 
 شهيد بهشتي پيرامون آسيب هاي تربيت ديني جايگاه و اهميـت ويـژه اي               بررسي نظرات آيت اهللا دكتر    

دارد چرا كه وي شخصيتي است كه نه تنها خود صاحب انديشه ي ديني است بلكـه تربيـت يافتـه ي ديـن            
نيزمي باشد و ساليان متمادي در كسوت روحاني در دو نهـاد روحانيـت و آمـوزش و پـرورش بـا تعلـيم و                         

  . ست تربيت مأنوس بوده ا
  : سئوال اصلي در زمينه آسيب هاي تربيت ديني 2اين مقاله كوششي است در جهت پاسخگويي به 

   از نظر دكتر بهشتي چالش ها ، موانع و آسيب هاي تعليم و تربيت ديني كدام است ؟-1
   از نظر ايشان نقش و سهم عوامل مؤثر يا بازدارنده ي تعليم و تربيت ديني كدام است ؟-2
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  ب هاي تربيت ديني در زمينه ها و محيط آسي-1
،   خـانواده     مدرسـه ،    تربيتي مثـل   –تربيت ديني محصول كاركرد تمام دستگاه هاي فرهنگي         تعليم و       

وفـا  . در كنـار محـيط اجتمـاعي اسـت      ... تمام نهادهاي سياسي ، اقتصادي ، قضايي و         ،  رسانه هاي جمعي    
 ، برنامه ريزي ها و تصميم گيـري هـاي عوامـل مـذكور    در  آن داري به باورها و آموزه هاي ديني و تجلي     

هـاي نـامطلوب    است و عدم پاي بندي يا كاركرد         زمينه ساز و تسهيل كننده ي تحقق اهداف تربيت ديني         
امـري كـه شـهيد بهـشتي بـه      . آنها به عنوان مانع جدي و آسيب زا در فراروي مخاطبان تربيـت قـرار دارد          

  . پرداخته است تناسب موضوعات به طرح آن
  
   خانواده : 1-1

  بي توجهي به نيازهاي جسمي : ١-١-١

خانواده به عنوان اولين كانون رشد و تعالي فرد بايد زمينه هاي پرورش ابعاد جـسمي و روحـي او را                     
ضرورت رفع نيازهاي جسمي از آن جهت در نظر شهيد بهشتي اهميـت دارد كـه بـسياري از                   . فراهم كند   
اندامها و دستگاه هاي بدن دانـش آمـوزان   بيماريِ زش و يادگيري ، به نقص و سوء تغذيه ،          آمو مشكالت

   .1از جمله بيماري دستگاه گوارش يا اندامهاي چشم و گوش. بر مي گردد
عدم توجه به نيازهاي جسمي از سوي خـانواده هـا ناشـي از فقـر فرهنگـي و                     در نگاه شهيد بهشتي ،      

  : د زمينه ي آسيب هاي گوناگوني را فراهم مي كنداقتصادي آنهاست كه خو
بـا فراغـت و وقـت كـم و     ؛ با درآمد كم ، از نظر وقـت و فراغـت پـدر و مـادر     ؛ خانوداه اي است از نظر اقتصادي  «     

 در چنين خانواده   .ت  عكم بضا ؛  محدود، از نظر امكانات تإمين حداقل خوراك و پوشاك و فرهنگ و بهداشت براي بچه ها               
ي فرزندان دچار آسيب هاي گوناگون ،آسيب هاي جسمي كه در روح مـؤثر اسـت و آسـيب هـاي روانـي و اخالقـي و                           ا

  ».2تربيتي مي شوند 
  

  بي توجهي به نقش الگويي خود :1-1-2

   اقتضاي فطرت كودك و نيازهاي جسمي او سبب مي شود كه بيـشترين ارتبـاط را بـا والـدين داشـته            
كودك بـا  . كه ميزان تربيت پذيري كودك از والدين بسيار عميق و پا برجاست باشد  اين در حالي است  

اعتماد و اطمينان ، تمام آنچه كه از والدين سر مي زند درست و نيكو مي شمرد و بـدين ترتيـب ، تربيـت                       
   . 3پذيري كودك به الگو پذيري از والدين تبديل مي شود

فضايي را ايجاد مي كند كه خانواده مي توانـد  ، كودك  الگو پذيري   شهيد بهشتي معتقد است كه             
آنها مـي تواننـد بـا    . زمينه هاي پرورش عادتها ، خصلتها و خلقيات پسنديده را فراهم نمايد        ،   با تكيه بر آن   
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چرا كه عمل و رفتار پدر و مادر . 1 زمينه را براي آموزش مفاهيم ديني مهيا سازند،وشياري باهخود ورفتار 
  . 2 داري شبيه وراثت طبيعي در فرزندان دارده و ريشتأثير عميق

    هر چند اثر پذيري فرزندان فرصت مناسبي را براي تربيت آنان فراهم مي كند برخي از والدين بدون 
  : توجه به نقش الگويي خود، بر خالف اهداف تربيتي خويش عمل مي كنند

 

خـانم ،  .  و مادر بوديم بچه ها خود به خود اين را ياد مي گيرند  اگر من و شما با عاطفه ، محبت و دلسوزي مراقب پدر           « 
آخر من تا كي بايد در پرستاري كردن از مـادرت بـا تـو               : دختر شما كه در خانه ده ها بار ناظر بوده كه به شوهرتان گفتيد               

   » ؟3چه انتظاري داريد كه اين دختر ، فردا پرستار شما و شوهرتان باشد! همكاري كنم ؟ 
  

بسياري از ضعف هاي تربيتي كه در بزرگساالن ديده مي شود حاصل تربيت هاي   از نظر شهيد بهشتي       
به عنوان مثال از علل عمده اي كه بچه ها تارك الصلوه مي شـوند يـا بـه                   . ناخواسته ي والدين بوده است      

  .  4چنين برخورد مي كرده است نماز اهميت نمي دهند اين است كه پدرشان با نماز اين
  
  تضاد ميان دو نسل : 1-1-3

      از مسائل بسيار مهم اجتماعي زمان حاضر ، درگيري دو نسل نوسال و جوان سال با نسل قبـل از آن    
درگيري دو نسل بر سر حـق       : اول. از نظر تعاليم اسالم اين درگيري در دو حوزه صورت مي پذيرد           . است

   . 5حدود و حقوق پدر و مادر و فرزندان و حقوق متقابل رعايت  : دوم.و باطل ، عدل و ظلم ، خير و شر 
شهيد بهشتي با تبيين ويژگيهاي جوانان و نوجوانان از قبيل حق گرايي ، حـق دوسـتي ، حـق پرسـتي ،              

 و آن را دانـسته اسـت  خير دوستي و عدل دوستي ، اين ويژگي ها را در اغلب جوانان بيشتر از ساير افـراد               
  . 6 براي بهره برداري شايسته مي داند و بي توجهي به آن را تيره بختي مي نامدزمينه ي مساعد خدادادي

 به حق عمـل كننـد و آن را در           ،گرايش فطري خود  مطابق    بر اساس تبيين ايشان ، جوانان مي خواهند         
 آنـان والدين نيز مشاهده نمايند ولي نسل قديم ترمز نسل جديد مي شود و اجازه ي بالندگي و رشد را بـه            

اين در حالي است كه اسالم اين درگيري ها را نه شوم دانسته و نه بد تلقي كرده ، بلكه آن را .  7نمي دهند
  .8عامل تكامل ، تحرك و پويايي جامعه ، معرفي نموده است
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گاهي نيز نسل جديد ترمز نسل قديم مي شود و آن زماني است كـه عـشق و عالقـه ي والـدين بـه          البته  
، جلوگيري از اين آسيب در درون خانواده    . حركت آنها در مسير رشد و تعالي مي شودفرزندان مانع از 

   . 1همه در برابر حق تسليم باشندو. محور باشد » حق« تنها زماني امكان پذير است كه در خانواده ، 
  
   دوستان و همساالن :1-2

دوسـتان و همـساالن    . وم را دارد    همساالن و دوستان در رشد شخصيت و رفتار كودكان مقـام د           تاثير    
به همـين دليـل ، والـدين بايـد در            .2مي توانند برخي از رفتارها را در كودكان تقويت نمايند يا تغيير دهند            

آنان به حكـم طبيعـت بـه دنبـال همبـازي و             . انتخاب دوست براي فرزندانشان مشاركت فعال داشته باشند         
مبازي و رفيق متناسب با معيارهاي تعليم و تربيت اسـالمي تـأمين   اگر خانواده براي آنان ه. رفيق مي روند   

  . 3نكند سراغ دوستان فاسد مي روند و تالش خانواده در تربيت آنها خنثي يا كم اثر مي شود
  
   رسانه ها:1-3

نقش رسانه ها به ويژه رسانه هاي جمعي سمعي و بصري در تكوين شخصيت آحـاد جامعـه بخـصوص     
اين رسانه ها بـا اسـتفاده از ابزارهـاي هنـري در شـناخت ،        . نقشي غير قابل انكار است      جوانان و نوجوانان    

  . نگرش و رفتار دانش آموزان اثر مي گذارند
از از آنهـا بهـره گيـري نماينـدو      توجه به ميزان اثر گذاري اين رسانه ها         يد با با،   تعليم و تربيت     متوليان  

  .4خارج شوندانحصار در استفاده از ابزارهاي نوشتاري 
نهادهاي تربيتي گام   ي  هماهنگ با برنامه ريزي ها    رسانه ها چنانچه آنها        با توجه به تنوع و اثر گذاري        

در غير اينـصورت آسـيب   . بر دارند مي توانند نقش بسيار مثبتي را براي رسيدن به اهداف تربيتي ايفا كنند          
  : بهشتي با اذعان به اين مهم مي گويدشهيد : زا مي باشند و فرايند تربيت را مختل مي نمايند

 او يك خبر در روزنامه مي خواند ، يك تصوير در روزنامه مي              ) تبليغ كنيم  (بخوانيم) دانش آموز ( هر قدر بر گوش او      « 
از زندگي ديگران و وضـع ديگـران و شـكل كـار     . بيند ، يك گزارش در تلويزيون مي بيند ، يك فيلم در فالن جا مي بيند                 

5ن مطلع مي شود و دلش در خانه ي ديگران استديگرا
" .  

  
  
  
  

                                                 
  G٧ ه�Mن ، ص -  1
  G?١ روا����+  آ�دك ، ص -  2
  ١5٠ �;: 9زادي در ت��$3 آ�دآ�ن ، ص -  3
��!4 ه� و ��C!4 ه� ، ص -  4 ١5٢  
  ٣٨ ه�Mن ، ص -  5



 

 5 

  محيط و عوامل اجتماعي : 1-4

نقـش ويـژه ي محـيط اجتمـاعي در فراينـد تعلـيم و تربيـت ، چگـونگي تـأثير                  تأكيد بر   شهيد بهشتي با    
  :در بياني زيبا اينگونه ترسيم مي كندآن را گذاري 

ودتر در برابر عوامل فساد متأثر و منفعل مي شود و بـه فـساد و                همانگونه كه يك گل خوش بوي لطيف نازك ، خيلي ز          « 
پژمردگي مي گرايد ، روح لطيف آدمي به مراتب از جسم او براي آلوده شدن حـساس تـر و آمـاده تـر اسـت و بـه دليـل                      

   1».خاصيت قبول و انفعالش ضمانت بيشتري مي خواهد تا در برابر عوامل فساد محيط مصون بماند
  

   :مي داند محدود را  اثر گذاري عوامل اجتماعي و اثر پذيري انسان از آنها در عين حال،
هيچ انساني محكوم هيچ غير اجتماعي نيست ولـي كيفيـت و روابـط و مناسـبات اجتمـاعي و اقتـصادي روي انتخـاب                         « 

دشوارتر ، رفـتن او را بـه ايـن    آگاهانه ي انسان اثر مي گذارد  اما نه در حد جبر بلكه در حد اينكه انتخاب او را آسان تر يا                   

   2». سو يا آن سو، آسان تر يا دشوارتر كند
  :در بياني جذاب نقش محيط را اينگونه تبيين كرده استنيز ) ره(شهيد مطهري 

خداشناسي و خدا پرستي طبعاً مستلزم يك نـوع تعـالي روحـي خاصـي اسـت ، بـذري اسـت كـه در                         « 
   3». و شوره زار ، اين بذر را فاسد مي كند و از ميان مي برد زمينهاي فاسد . زمينهاي پاك رشد مي كند
 محـيط   : دانـد    نمييكسان  را  همه ي محيطها براي شكوفايي و باروري انسان         از همين رو شهيد بهشتي      

هايي هستند كه باروري و رشد نيك خواهي ، خير خواهي و خدا خواهي انسان را آسانتر مـي كننـد و بـر     
د كه ضمن تضعيف ارزش هاي مذكور ، فضا را براي شيطان پرستي ، هواپرستي               عكس محيط هايي هستن   
از همين رو اسالم بر خالف ليبراليسم نسبت به فساد و صالح جامعه بي تفـاوت                . و تباهي فراهم مي آورند    

   4.نيست
اني و عملـي بـه خيـر      يكي از جنبه هاي بسيار مهم در وظيفه ي بزرگ و خطير امر به معروف و نهي از منكر و دعوت زب                     « 

اين است كه محيط اجتماعي را براي پرورش استعدادها و آمادگي خير در توده ها آماده مي كند و به عكـس ، جامعـه اي                          
كه در او گناه و فساد و تباهي و ظلم و ستم و عدوان رواج دارد چنين جامعه اي محيط مـساعدي بـراي رشـد نقطـه هـاي                              

حـساب محـيط سـازي    ... حساب امر به معروف و نهي از منكـر ،           . ت و خير بشري است    ضعف بشري و پژمردگي نقطه هاي قو      
 نهفته در انـسانهاست مـسأله ي بهداشـت محـيط اجتمـاعي             ريخمحيط سالم براي پرورش سالم و صحيح استعدادهاي         . است  
   5». است 

  : را كه آماده كند ممنوع است چرا در نظام اسالمي هر گونه آزادي كه زمينه ي فساد محيط 
 اين نوع آزادي زمينه ي اجتماعي را براي آسانتر شدن نفوذ فساد در انسانهاي ديگر و به بيراهه كشاندن انسانهاي ديگـر          « 
   6». آماده مي سازد و نظام اسالمي در اداره ي جامعه بايد مواظب اين انحراف باشد را
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  4�٨٠اري ، ص  9زادي ، ه�ج و ��ج ، زور -  6
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   حكومت : 1-5

حكومت ها به فكـر  . ن آسيب ها در تربيت ديني استآسيب هاي ناشي از ناحيه ي حكومت از مهمتري      
و عمل جامعه جهت مي دهند و انديشه ها و باورهاي خود را در ميان مردم مي گسترانند سخن امـام علـي          

  : ناظر به همين مسئله است) ع(
   1 »بائهمالناس بامرائهم اشبه منهم با« 
 هاي خود بيشتر شباهت دارنـد تـا بـه     به حكومت  – در روش هاي اخالقي و صفات اجتماعي         -مردم  « 

  ».پدران خويش 
كـه وظيفـه ي مـسلمانان در ايـن خـصوص            ) رمقـد (سئوال  به اين   در پاسخ    شهيد بهشتي    به همين دليل    

 بر هر انسان مـسلمان متعهـدي الزم اسـت كـه محـيط را بـراي سـالم زيـستن خـود و                         :مي گويد   چيست؟  
 افتد كه مؤمنان عمل كننده ي به ايمان و اهل ايمان و عمل ، ديگران پاك نگه دارد و اين زماني اتفاق مي

  :و معتقد است كه. 2قدرت را در دست بگيرند و بر كافران ناسپاس حق ناشناس حق كش پيروز شوند
آن قدر كه عمال و كارگزاران جامعه به فكر و عمل جامعه جهت مي دهنـد خطبـا و داعيـان جامعـه نمـي تواننـد آن             « 

   3». و عمل جامعه جهت بدهنداندازه به فكر
  

 بنابراين اگر حكومت ، حكومتي باشد كه سرشتش ، سرشت عدل ، حق ، خدانگري ، خـدا خـواهي ،                
   4. نمي شوند آن جامعه درخدمت به خلق خدا نباشد ، اين باورها قادر به رشد كردن و باليدن

قـدرت را در دسـت گرفتـه    ، از سوي ديگر ، آن زمان كه حكومت ، حكومت اسالمي باشد و مؤمنـان   
حكومت دينـي و    اگر دربه عقيده ايشان . بيند  ب آسيب  ممكن است    باشند ، تربيت ديني از ناحيه اي ديگر       

نـه تنهـا     ،    تالش و كوششي ، جهاد و جنبـشي در راه آرمانهـا و باورهـاي دينـي صـورت نگيـرد                       ،اسالمي
 مي شوند و زمينه ي انحراف جوانان فراهم مي ديگران بلكه مردم جامعه ي اسالمي نيز از آن روي گردان

   5.شود 
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ٢٠٧ تZ# ا%Y;�ل XV ال ا%�+�ل ، ص-  1
  5٣ �;: 9زادي در ت��$3 آ�دآ�ن ، ص -  2
��!4ه� و ��C!4ه� ، ص -  3 ١G٨  
  ١G٩ ه�Mن ، ص -  4
  ٨5 ه�Mن ، ص -  5
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  » منابع و محتوا« حوزه ي  آسيب هاي تربيت ديني در -2
   حذف عقل از منابع شناخت :2-1

 حـق دخالـت در   رع وگروهي از مسلمانان از جمله اشعري ها معتقدند كه عقـل انـسان قابليـت فهـم شـ        
آنها آموزه هاي ديني را اصـولي يكـسره تعبـدي و فاقـد         . ندارد شناخت احكام و معارف اسالمي را مطلقا      

  . اينگونه بيان كرده استرا  خطر ناك ي شهيد بهشتي منشأ اين خطا. 1پشتوانه و دليل عقالني مي دانند
 محكم كردن پايگاه حجيت و ارزش   وبا كمال تأسف عده اي در جهت تقويت وابستگي انسان مسلمان به كتاب و سنت                « 
اين در حالي است كه عدم شناخت خوب و بد توسـط       . به سوي افراط رفتند     ) ص(يت كالم خدا و سنت رسول خدا        و سند 
   2».به راستي خطرناك مي باشد، انسان 
  

يكي از اهداف تربيت ديني در اديـان الهـي ، تربيـت انـسان عاشـق عاقـل           اين تصور در حالي است كه     
عـه و تفكـر در زمينـه هـا و مقتـضيات و بـا درك درسـت از              انـساني كـه بـا مطال      . است نه عاشق بي عقـل       

 اسالم مي خواهد بشر با شناخت روشن انديـشه         .3 راه مناسب را انتخاب نمايد      ،   خود استعدادها و آمادگي  
اسالم از . خود از بديهي ترين نقطه ها و با روشن ترين روندها آغاز كند و پيش برود ) عقل(ي تحليل گر 

   4. نمي شود بلكه از روشن ترين شناختهاي بدست آمده از عقل بشر شروع مي شودوحي و پيغمبر شروع
به عقيده ي صاحب نظران تعليم و تربيت ، غير عقالني معرفي كردن معارف و احكام ديني ، پيامدهاي                

كـه خـود    تربيت ديني بر پايه هاي سست و لرزان بنا شـود          باعث مي شود  از جمله آنكه    ،  خطر ناكي دارد    
   5.خواهد داشت  تقيد به احكام اسالمي را در پي عدم

  : شهيد بهشتي اين آسيب را چنين تبيين مي كند
اگـر  زندگي كنند قالبهاي شريعت   دارند مطابق با    تجربه نشان داده است آدمهاي خيلي متدين كه سعي          

د اين در حالي است     لترين و ناجوانمردانه ترين انسانها از آب در مي آين         ذبي دين شوند از كثيف ترين ، ر       
ردي ، ادب ، عاطفـه      مافراد ديگري كه به خدا و دين و پيامبر و قرآن معتقد نيستند ، يك نوع جوان                در  كه  
  چرا؟ . نيكي قابل رؤيت استو

دشان در تربيت و ترغيب او به كارهاي نيك ، آنها را وابـسته بـه امـر             زنوالديني كه از آغاز كودكي فر     
اند، ذهن، منش و شخصيت عملي و رفتاري او          ناد كرده نهي خدا است   به،  ت  خدا و ترهيب از كارهاي زش     

حال كه اين مبدأ از دست او گرفته شده و بي خدا شـده ،         . متصل كرده اند  ) خدا(را به يك نقطه اي مبدأ       
در اين در حالي است كـه       . تمام آنچه هم به دنبالش بوده مي رود و ديگر هيچ چيز برايش باقي نمي ماند                 

                                                 
��!4ه� و ��C!4ه� ، ص -  1 ٨٣  
  ٧٨ ه�Mن ، ص -  2
  5٩ ه�Mن ، ص -  3
  ٣٩ ح[ و ��\U از د!�T4	 ]�9ن ، ص -  4
5  - +��  ١٣٧  ت��$3 د!�  ، ص 9+$, ش
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انساني كه معتقد به خدا نبوده يا اگر بوده در تربيت او نقش منحصر به فرد نداشته ، اين اتفـاق رخ   دگي  زن
   1.كردند انصافاً سر نوشتش همان است ديني كه اشعريون درست. نمي دهد 

دن منـابع و    و، محـدود نمـ    به آن اشـاره مـي كنـد         منابع  حوزه ي   در  كه شهيد بهشتي    از ديگر آسيب ها     
   2.مي باشد» حسبنا كتاب اهللا« اخت دين به قرآن كريم با شعار مĤخذ شن

  
  انحراف مفاهيم ديني : 2-2

  :معرفي مي كنداشكال زير ه ي انحراف مفاهيم ديني را در  حوزآسيب ها در ايشان 
ي شـده   در شكل نوآوري و نوپردازي به منظور قابل قبول كردن اسالم براي كساني كه دستخوش افكار ماد                 التقاط ؛    -1

   3.اند
 و برداشت هاي غلط و استنباط هاي نابجـا از منـابع   5 تأويل هاي انحرافي در باره ي آيات قرآن كريم، 4 به رأي  تفسير-2
  6ديني
تمسك و استناد به روايات غير صحيح ، مخدوش و مجعول كه هيچ نسبت و ارتباط اصيلي با قـرآن كـريم و پيـشوايان          -3

  7.اسالم ندارند

 و بـا برنامـه ريـزي        مظنمـ تحريف مفاهيم و تعاليم ديني از جانب بيگانگان به صورت           اصر  در دوران مع  
 براي متزلزل كردن بنيان اسالم و تحت عنوان استشراق و تحقيق پيرامون اسالم              نآنا. كامل دنبال مي شود     

كـار و  به تحريف مفاهيم ديني مي پردازند و از آنجا كه نويسندگاني خـوش قريحـه ، خـوش قلـم ، اهـل        
   8. اثر گذارند،مطالعه ، خوش سليقه و به ويژه آشنا به سليقه جوانان مي باشند

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
��!4ه� و ��C!4ه� ، ص -  1 ٧G - ٧5  
  GG روش ��داش3 از ]�9ن ، ص -  2
  ٧٢ ش�!�Y  ج`�� �Tي در �`$� ش4ن ، ص -  3
  ?٢ -  ٣١ و روش ��داش3 از ]�9ن ، ص ?٩ ه�Mن ، ص -  4
  55 -  G٢ ه�Mن ، ص -  5
  ٢G ��+$;  و تc!�d در ا+bم ، ص -  6
  35١ از ]�9ن ، ص  و روش ��داش٢١ ه�Mن ، ص -  7
  ١٢٣ �;: 9زادي در ت��$3 آ�دآ�ن ، ص -  8
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   آسيب هاي تربيت ديني در حوزه ي مربيان – 3
  عدم مطابقت قول و فعل : 3-1

در مـورد   . ن تعليم و تربيت است    ــااز مهمترين آسيب ها در تربيت ديني عدم مطابقت قول و فعل متولي            
ارنت و مطابقت قول و عمل روايات فراواني نقل شده است كه وجود رابطه ي تأثير و تأثر متقابـل      لزوم مق 

   1.ميان آن دو را به اثبات مي رساند
همراهي و هماهنگي سخن و عمل مربيان سبب مي شود كه شنونده به سرعت به سخن گوينده اعتمـاد                    

در مقابـل ،عـدم مطابقـت قـول و عمـل ، در      . يرد نمايد و شخصيت گوينده را به راحتي به عنوان الگو بپذ       
بسياري از موارد باعث بي اعتمادي مخاطبان به اصل سخن شده و به موازات آن كمترين تأثير مثبت را بر                    
آنان خواهد گذاشت و حتي گاهي تأثير عكس را به همراه مي آورد به ويژه ، زماني كه مخاطـب قـدرت     

  . تحليل نداشته باشد
تضادي بين آنچه معلم مي گويد و آنچه كه عمالً انجام مي دهد مشاهده كنند،آنها آنچه را كه مي گويـد                     اگر كودكان   «

   2». ناديده خواهند گرفت و هر چه بيشتر تحت تأثير آنچه كه انجام مي دهد، قرار خواهند گرفت

  واعظــــان را اينگونــــه بيــــان عالمــــان و ضــــرورت مطابقــــت قــــول و فعــــل ) ع(امــــام صــــادق 
  : اند فرموده
اگر عالم و دانشمند به علم خود عمل نكند ، موعظه و اندرز او از دلها مي لغزد آنچانكـه بـاران از روي سـنگ صـاف و                             « 

   3». لغزان استانشيبهاي لغزنده ي كوه صف
  

شهيد بهشتي ، با صراحت اعالم مـي كنـد          . متأسفانه اين آسيب ، همواره تربيت ديني را تهديد مي كند          
  : قول و فعل دعوت كنندگان ، نتيجه ي متفاوت و گاهي عكس داردكه تضاد بين 

به روش و سنن عملي ما دعوت كنندگان زباني و قلمي نزديكتر مي شويد ايـن  ، جاي تأسف است كه هر قدر شما مردم    «
 گـاهي كمتـر و      ان به آنچه ما شما را بدان دعوت مي كنيم نه تنها بيشتر نمي شود بلكه ،حتـي                 شنگراني وجود دارد كه گرايش    

  4».ضعيف تر مي شود

  :به همين جهت بر دعوت عملي تأكيد مي نمايد
هر جـا  .  همين طور هم نسل جوان خودمان. دنيا در پي يافتن راههاي عملي براي بهتر زيستن است نه راههاي ادعايي     « 

خود به خود دل و جان و فكر . غ نيست به معيارهاي اسالمي سراغ داشته باشيد ديگر هيچ احتياجي به تبلي           عملِ،  به هر مقدار    

  5».آنجاست) مخاطب(و ايمان او 
براي جلوگيري از اين آسيب ، مسئوليت خطيريك عالم ديني كه در راه تزكيه و               و توصيه مي كند كه      

 در غيـر    6.تعليم مردم مي كوشدآن است كـه ابتـدا خـود را تزكيـه كنـد و در مـسير تقـوا كوشـش نمايـد                         
  .  به خير دعوت كند و نه حرفش را مي پذيرنداينصورت نه مي تواند

                                                 
��0  از ا!X روا!�ت ر-  1 gY%�h� اي��  ٢٠٩٣ ، ص �٣$)ان ا%MJZ( ، ج . ك .  
  ٣٠٨ راه��Mي BMV  ت4ر!i ، ص -  2
�( �;U از آ��ب 9داب تBY$1 وت1BY در ا+bم?G ، ص ١ آ�*  ، ج -  3   
��!4ه� و ��C!4ه� ، ص -  4 ١5٣  
  ٣٧ ، ص ه�Mن -  5
  ٣١٢ وk!3 ، ره�Cي ، روح��$3 ، ص -  6
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آيت اهللا و آيت اهللا العظمي باشم ، ديگر نمي توانم رهبر مبارزه با تـشريفات در   ) القابي مانند (وقتي من عالم ديني اسير      « 

   1»! قشرها و گروه هاي ديگر شوم ؟
  

ر جوامع باشـد و آنهـا را بـه          براي جامعه ي اسالمي كه مي خواهد الگويي براي ديگ         را  اين اصل   ايشان  
  .مي داندسوي خود دعوت كند شرط اساسي 

ما با شعار داشتن آيين حق و عدل در جهان امروز دعوت خودمان را عرضه مي كنيم البته به يك شرط ، به شرط اينكه                         « 
ا در رفتار شما بنگريم مـا از  عمل ما آنقدر وارونه نباشد كه مردم دنيا را بيزار كند و بگويند اگر بخواهيم حق و حق پرستي ر                   

و اگر بخـواهيم عـدل را در زنـدگي و رفتـار نظـام      . اين حق گريزانيم و اين آن حقي نيست كه فطرت ما جستجو مي كرد   
   2». عدل ،عدل قالبي استاين.كه ما مي خواهيم نيستعدلي اجتماعي و اقتصادي شما بنگريم ، اين هم آن 

 عنوان يكي از اين جوامع ، در مسير دعوت خويش بايد تجسم و جمهوري اسالمي و انقالب اسالمي به
تجلي اين ذهنيت واالي بشري فرود آمده از عرش الهي باشد تا بتوان گفت كه مشغول نشان دادن اسـالم                     

  .به دنيا و تبليغ آن در جهان هستيم
  
  »حق محوري«  به جاي »غير محوري« : 3-2

اگر در كـاري نيـت ،   . است» حق«امور، ميزان تطابق آنها با    در تعليمات اسالم ، معيار و مالك سنجش         
 انجام آن كار در كل حق ، بازخورد و نتيجه ي آن بر اساس موازين حق، مثبت باشد،محتوا، شيوه ي عمل

    3.بوده است و تجويز مي گردد و به نسبت دوري از حق ، به باطل نزديكتر مي شود
در همه ي امور، فضاي حاكم بر هر فعاليتي از آغاز تا انجام بايد بـا                » حق«ذاتي  مثبت و   با توجه به تأثير     

تالش ها تا آن جا كه در جهت نور ، حق و عـدل              . باشد تا به نتيجه مطلوب و نهايي برسد       » حق«محوريت  
 خود پرستي آغشته شود      به باشد حتي در محيط فساد به حركت خود ادامه مي دهد و به محض اينكه كار               

. اين طبع و طبيعت كار است  ؛   مي افتد    و پايي و سود طلبي به كار آميخته شود، از اوج فر           و يك نوع خود   
آغشتگي و آميختگي هر حركتي با باطل ، خود پرستي ، شيطان گرايي ، اهريمن گرايـي، سـود پرسـتي و             
 من پرستي آن را از ارزش مي اندازد و سبب مي شود همچون كرمي از درون آنـرا فاسـد نمايـد و ضـمن                    

   4.جلوگيري از به نتيجه رسيدن آن ، نفعي به همراه نخواهد داشت
بايـد دغدغـه ي اصـلي در        » كـشف حقيقـت   « بر مبناي اساسي ترين بخش هاي تعليم و تربيت دينـي ،             

لذا تمام مباحثات ، تبادل نظرها بايد روشن گرا، سازنده، منطقـي و          . جريان هدايت ، دعوت و تربيت باشد      

                                                 
��!4ه� و��C!4ه� ، ص-  1 ٣٣  
  ٢? ح[ و ��\U از د!�T4	 ]�9ن ، ص -  2
  ١G٨ روش ه�ي تBY$1 در ]�9ن و+�3 ، ص -  3
  ١٠٧ ح[ و ��\U از د!�T4	 ]�9ن ، ص -  4
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و موجب مي شود كـه  . 1فريني باشد و گرنه به جاي هدايت به ضاللت منتهي مي گرددبه دور از جنجال آ   
   2.زمينه هاي مثبت و ارزنده ي هدايت مخاطبان به زمينه هاي ضد آن تبديل شود

از آنجا كه پرورش انسانهاي جـستجوگري كـه در پـي شـناخت حـق هـستند از اهـداف تربيـت اسـت                        
مطالـب را در چـارچوب هـاي        نيـز   ر و   تحجـ گونه تحجـر ، تعـصب،        بايد از هر      نيز آهنگ تربيت مدرسه  .

مدرسه اي كه اين سير را طي نكند نمي تواند ادعاي خدمت بـه اسـالم و بـه                   . محدود آوردن به دور باشد    
  . حق كند

 پرخاشگر متعصب تربيت كند كـه نتواننـد دو كلمـه حـرف بزننـد چـه                ووج  جمدرسه اي كه بخواهد يك مشت انسان ل       «
  3»!رد؟ در اين صورت چه خدمتي به اسالم و به حق كرده اند؟ به چه انگيزه اي ؟ ارزشي دا

  

بر مبناي حـق پـذيري ، حـق محـوري، حـق        و مربيانداعيانآن است كه  اولين انتظار مخاطبان دعوت،  
  : گرايي و عدل طلبي حركت نمايند زيرا

من محـور    كه–ج و متعصب به معناي خود محور بيابد  اگر در همان گام اول كه با ما روبرو مي شود ما را آدمهاي لجو              «

ي  م است و گمان مي كنم براي همـه سل م–حق و باطل هستم ، من ترازوي منحصر به فرد حق و باطل و عدل و طلم هستم         

  ». ما روشن باشد كه از ما فاصله خواهد گرفت
  

  :و در ادامه مي گويد
را داشته باشد اگر از تمام دستگاههاي تبليغاتي دنيا و آخرين فنـون             ) خودمحوري(هر فرد و گروهي كه اين گرفتاري        « 

تبليغاتي ، بهترين فيلم، شيرين ترين بيان و جذابترين شعرها و مهيج ترين نمايشنامه ها و فيلم ها هم استفاده كند باز به جايي                        
   4».نمي رسد

  5.تخود محوري به اين معنا يكي از آسيب هاي روحانيت در اسالم بوده اس
  
   عدم توجه به تفاوت هاي فردي و تفاوت هاي گروهي :3-3

نحصر به فـرد انـسان كـه ريـشه در وراثـت دارد و      م خصوصيات ذاتي و    :تفاوتهاي فردي   عدم توجه به    
 مي سازد لذا وجود تفاوتهاي            خصوصياتي كه در تعامل با محيط كسب مي نمايد شخصيت انسان را           

محور تعليم و تربيت است نمي توان  » انسان«از آنجا كه    و.بيعي و انكار ناپذير است    فردي در ميان انسانها ط    
  : شهيد بهشتي ، تفاوتهاي فردي و اهميت آن ها را به زيبايي تبيين كرده است. از اين تفاوتها چشم پوشيد

...  ي منحـصر بـه فـرد   هر يك از دانش آموزان كه در كالس شما هستند ، يك كتاب تازه نوشته مي باشند آن هم نسخه                 «
كـسي  ... مطالعه  اين نسخه و اين كتاب شما را از مطالعه ي دقيق علمي انساني ديگر كه كتاب ديگري است بي نياز نمي كند                    

  6».كه با اين كتاب سر و كار دارد اگر بخواهد آگاهانه با او روبرو شود بايد دائماً در حال مطالعه باشد

                                                 
  ٠? ش�!�Y  ، ج`���Tي در �`$� ش4ن ، ص -  1
  ٨٠ -  ٨١ ه�Mن ، ص -  2
  G٨ -  G٩  ه�Mن ، ص-  3
  ٣? - 5? ح[ و ��\U از د!�T4	 ]�9ن ، ص -  4
  ?٣٨ وk!3 ، ره�Cي ، روح��$3 ، ص -  5
  ١GG - ?١G �;: 9زادي در ت��$3 آ�دآ�ن ، ص -  6
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 و هم چنـين  برنامه ريزان تعليم و تربيت ، با توجه خاص به تفاوتهاي فردي، در تعيين محتوا و ميزان آن       
 سـطح بلـوغ ،   ،همچون مقطع سـني  . شيوه هاي آموزش و تربيت ، عواملي را مورد مالحظه قرار مي دهند       

  1. اجتماعي ، خانواده ، بهره ي ضريب هوشي _تواناييها ، شرايط اقتصادي 
  : مي گويدي فردي  بهشتي با توجه به تفاوت ها شهيد

توقع اينكه ميزان ياددادن مطالب در مدرسه به بچه ها در حد نصاب يا در حد كمال باشد غلط است چون هميـشه در                        « 

   2».حداكثر مي تواند در حد متوسط بچه ها برنامه ريزي كند، كالس . كالس افراد زير متوسط هم وجود دارند
  بر توجـه بـه توانـايي هـاي     3»ال يكلف اهللا نفساً اال وسعها«  بر اساس آيه ي شريفه ي ؛يگردر جايي دو  

   4.ارائه ي تكليف نشوداهداف نقض موجب افراد در تعيين تكاليف و ميزان آن تأكيد مي ورزد تا احياناً 
خاطـب  معمـوالً معلـم و مربـي بـا بـيش از يـك نفـر بـه عنـوان م          : تفـاوت هـاي گروهـي   عدم توجه به  

 اهميـت فراوانـي     آنهـا   ويژگيهاي مشترك و شرايط حاكم بـر          ، روبروست لذا توجه به تفاوتهاي گروهي     
  : با توجه به تفاوتهاي گروهي مي گويد» ايقاظ العلماء و تنبيه االمراء « صاحب كتاب . دارد
حـق را از    ،  ه بسيارند كـساني كـه       مسلماً القاء بعضي مطالب به مردم عادي و يادكردن آن ، نزد آنان حرام است چرا ك                « 

   5».باطل نمي شناسند و كنه كالم را درك نمي كنند و از همين طريق به گمراهي دوري مي افتند 

شهيد بهشتي معتقد است كه داعيان و مربيان ، براي جلوگيري از انحراف مردم عوام بايد از بيان اموري 
 بـه همـين دليـل    6.در عوض حامل محكمات دين باشندكه ذره اي بوي متشابهات مي دهد پرهيز نمايند و     

  : مي گويد          طرح بحث واليت تكويني را در سطح عوام رد مي كند و
من همواره اين مسأله را گفته ام ، بزرگترين خطا را در طرح آن در محافل و مجامع عمـومي مـي دانـم بـراي اينكـه                     « 

خـود ائمـه   . دارد كه انسان را در مرز ميان ايمان و كفر قرار مي دهـد  بدون شك اين مسأله آن قدر ظريف است و ظرافت   
  7».  مكرر توصيه كرده اند كه اين گونه مسائل براي عموم قابل طرح نيست- سالم اهللا عليهم اجمعين –ي ما 

در . نـوع مخاطـب بايـد متفـاوت باشـد      به  ايشان هم چنين معتقد است شيوه ي طرح مباحث نيز با توجه           
م بايد به شكل القايي باشد نه تحليلي و بر عكس در سطح خواص بايد تحليلي باشد نه القايي تا           سطح عمو 

   8.قابل پذيرش باشد
  

                                                 
   ٢٣ \�اح  �9�زش  ، ص -  1
  ٨٣، ص  �;: 9زادي در ت��$3 آ�دآ�ن -  2
  ?٢٨ +�ر	 ي ��Cرآ( ي �;�	 ، 9!( ي -  3
  ٣٣ن ، ص  �;: 9زادي در ت��$3 آ�دآ�-  4
�( �;U از آ��ب روش ه�ي تBY$1 در ]�9ن و +�3 ، ص -  5 ٣٠5  
  G? ش�!�Y  ، ج`�� �Tي در �`$� ش4ن ، ص -  6
  ?5 ه�Mن ، ص -  7
   55 ح[ و ��\U از د!�T4	 ]�9ن ، ص -  8
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  عدم درك و شناخت زمان : 3-4

 سـنت و  ،از نظر شهيد بهشتي براي تعليم و تربيت مردم ، عالوه بر دانش كامل نـسبت بـه قـرآن كـريم              
 چـرا كـه شـناخت    1. در آن زندگي مي كنند ضرورت دارد ني كه سيره ي معصومين ، شناخت مردم و زما       

  : تأثير مستقيم در بليغ بودن مربي دارد زمان
دائماً در فرهنگ معنوي و اخالقي، سياسي و اجتمـاعي         ) مربيان  (بالغت مربوط به الفاظ نيست بلكه به اين است كه شما            « 

توده هاي . ابهايي را مي خوانند ، چه سئواالتي برايشان مطرح است           بايد بدانيد امروز جوانها چه كت     . روز حضور داشته باشيد   
   2»...مردم چه سؤاالتي برايشان مطرح است

   3.به نظر ايشان ، شرط استقبال از گفته ها و نوشته ها از سوي خواص آن است كه متناسب با زمان باشند
دانـد   مـي ي رورـ ضـ  را امـروز هم چنين براي دعوت جهانيان به اسالم نيز شناخت جو حاكم بـر جهـان    

 بايد نيازمندي ها و آمال آنها را شناخت و بر اساس آگاهي  هاي بدست آمده تصميم هـاي                   :ومعتقد است 
  4.مقتضي اتخاذ شود

  جاذبه نداشتن  : 3-5

بـا گفتـار و رفتـار خـود     ) ص(آنها با تأسي به پيامبر اكرم . از صفات مربيان بر جسته جذاب بودن است  
  : هر چه اين قدرت در افراد بيشتر باشد امكان اثر گذاري بيشتر است . جذب مي كنند ديگران را 

روحانيون زبده در برخورد با كساني كه دچار انحراف شناختي درباره ي اسالم بودند مي كوشيدند اينهـا را در درجـه             « 
  5»فع مي كردند  اين بيشتر د دعوا مي كردند بنابربعضي ها خوش سليقه نبودند از همان اول. ي اول جذب كنند

آسيب زا بودن جاذبه ي بدون دافعه را تأكيد مي            ايشان ضمن اصرار بر داشتن جاذبه در گفتار و رفتار ،          
  . كند 
آنهايي كه مي خواهند سرا پا جاذبه باشند بدون دافعه ، اينها صـلح كـل           . هر انسان مكتبي خود به خود دافعه هم دارد          « 

   6».چار نوعي التقاط و انحراف اندهايي هستند كه خود د
  

  جدايي ميان مربيان و متربيان   :3-6

خدمت به مردم و گره گشايي از كار مردم را از جمله               شهيد بهشتي در تبيين نقش روحانيت در اسالم ،        
نقشهاي مهم آنان بر مي شمرد و معتقد است كه آنان در اين نقش ، پيـام اسـالم را بهتـر مـي تواننـد تبليـغ            

چرا كه رابطه ي دين و دنيا را به بهترين وجه ترسيم مي نمايند و دين داري را از انحصار در نماز و         . كنند  
   7.عبادتهاي خاص خارج مي كنند 

  

                                                 
  ٣١٣ وk!3 ، ره�Cي ، روح��$3 ، ص -  1
  ٣٠٣ ه�Mن ، ص -  2
  ٢٩٨ ه�Mن ، ص -  3
4  - 9�[ 	�T4!از د U\��   ١?ن ، ص ح[ و 
  ٢٩٧ وk!3 ، ره�Cي ، روح��$3 ، ص -  5
   ه�Mن-  6
  ٢٩٧ - ?٢٩ و k!3 ، ره�Cي ، روح��$3 ، ص-  7
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روحاني با مـردم و در مـردم زنـده اسـت و بـدون           . در اسالم ، روحاني و مردم مثل ماهي و آب هستند            
با ... تهذيب اخالق ، روشنگري و        اسالم اصيل ،  تبيين   1.ا ايفا كند  ها نمي تواند رسالتش ر    مردم و جدا از آن    

همواره براي متزلزل كـردن ايـن     دشمن با فهم دقيق اين موضوع ،  2.ضور در ميان مردم امكان پذير است      ح
 زمان تفرقه اي جدي بـين اقـشار     ن چرا كه آ   3.ارتباط تالش مي كند تا قصه ي زمان رضاخان تكرار شود            

  . وحانيت اتفاق افتادمختلف با ر
شهيد بهشتي ساير آسيب هايي را كه جريان روحانيت در اسالم به آن مبتال شده است عبارت مي دانـد           

   :از 
  تظاهر به زهد ، تقوا و باز شدن دكان هاي تازه ي تجارت  -1
بندگان «  همچون  يعناويندوري كردن و سرباز زدن از هر گونه مسئوليت و وظيفه با تمسك به  -2

 »مقرب خدا 

 خواندن نماز ، عبادت كردن و بيان آيات را حرفه آنها(تن ندادن به كار و كوشش و كسب حرفه  -3
  ) .دخود قرار دادن

خود را مستجاب الدعوه و گره گشاي مشكالت مردم در درگاه خدا شمردند و بابت نوشتن ادعيه و  -4
 پول اخذ مي كردند... طلسمات و 

 . تمسك به اينكه به مقام يقين رسيده اند عدم تقيد به شريعت با -5

 4.منحصر كردن كسب دانش ديني به طبقه ي خود جهت تسلط بر مردم  -6

 

  آسيب هاي تربيت ديني در حوزه ي روشها -4
  

   قرآن كريم به عنوان كتاب هدايت و تربيت بشر بـراي نيـل بـه اهـداف تربيتـي خـويش از روشـهاي                        
تمثيـل   ايي همچـون پرسـش و پاسـخ ،   ـــــاستفاده كرده است روش ه  )يم مستقيم و غير مستق  ( گوناگوني  

  : پيشنهاد كرده است ) ص(و روشهايي را به پيامبر اكرم . قصه گويي و الگو پردازي  ،
  5"... ادع الي سبيل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه "

علـيهم الـسالم ، در مـسير        و ائمـه ي معـصومين         )ص(مربيان با الگوگيري از قرآن كريم ، رسـول خـدا            
تربيت مخاطبان خود ، از روش هاي متناسب با  اهداف مورد نظر خود استفاده مـي كننـد تـا بـه نتيجـه ي                          

. است روشها در عين حال ، از آسيب هاي جدي در تربيت ديني ، آسيب ها در حوزه ي           . مطلوب برسند   
  . ر اين زمينه پرداخته است شهيد بهشتي در آثار خود به تعدادي از مهمترين آسيب ها د

                                                 
  ٣١٣ ه�Mن ، ص -  1
  ٣٠٠ - ٣٠١ ه�Mن ، ص -  2
  ٣٢٨ ه�Mن ، ص -  3
  ٣٨G - ?٣٨ وk!3 ، ره�Cي ، روح��$3 ، ص -  4
  ١٢G +�ر	 ي ��Cرآ( ي �UZ ، 9!( ي -  5
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  تأكيد بر دعوت زباني به جاي دعوت عملي  : 4-1   

با عنايت به اينكه بسياري از روشهاي تربيتي بـر پايـه سـخن و               ،  جايگاه و نقش كالم در تعليم و تربيت         
مـي   اثـر گـذاري كـالم را در تربيـت اينگونـه بيـان                 )ع(امام علـي    . انكار ناپذير است    ،  سخن گفتن است    

  : فرمايد
  ١"هام س من انفذرب كالمٍ "

كيفيت و ميزان استفاده از آن در كارايي اين روش اثرگذار است و اغلب آسيب ها در عدم      نوع كالم، 
  .توجه به همين نكته نهفته است 
 بر اين نكته تأكيد مي كند كه هر چند زبان و دعوت زباني در تاريخ اسـالم    شهيد بهشتي در آثار خود،    

  .يت داشته ولي نسبت به روشهاي ديگر از جايگاه كمتري برخوردار بوده است اهم
   2». ده در صد هم به زبان نبوده است  چرا نمي خواهيم لمس كنيم كه دعوت بر خير در اسالم ،«

  :  مي گويد  نيزوي در آسيب شناسي زندگي اجتماعي دوران خويش
يعنـي  ... زار دعوت زباني و اخيراً قلمي و كساد بازار دعوت عملي است      يكي از آفت هاي زندگي اجتماعي ما رواج با          « 

 كه در بخش زباني و قلمي چه بسا پر تجلي هستيم اما متأسفانه در بخش دعـوت عملـي آن               زبانيما دعوت كنندگان قلمي و      
   3».ارج و اثر گذاري متناسب با رسالتمان را چندان نداريم 

 لذا در تبيين معارف دينـي ،       4.دعوت عملي بر زباني مقدم است       ،  ث  و اين در حالي است كه در احادي       
حتماً عملي كه آن ، بايد از حرفهاي تكراري و از بحث هاي زائد خودداري نمود و پس از هر روشنگري       

   5.را تثبيت كند انجام شود
اليـت مـي كننـد      ايشان به مربيان ، معلمان ، روحانيون و تمام كساني كه در حـوزه ي تربيـت انـسانها فع                   

  : توصيه مي كنند كه 
  .سعي كنند مقداري بازار دعوت هاي زباني و قلمي كم رونق شود -1
  6.شبكه ي تبليغ و دعوت ، به شبكه ي تبليغ و دعوت عملي تبديل شود -2

  8.باشد  7»كونوا دعاه الناس بغير السنتكم «  عوت ، عمل به روايت دشعار اصلي در -3

  
  
  

                                                 
1  - 4Bج ، )MJZ%٢٧٣5ص  ، ٣ �$)ان ا  
��!4ه� و ��C!4ه� ، ص -  2 ٣٨  
��!4ه� و ��C!4ه� ، ص -  3 ١5٣  
  ١5٢ ه�Mن ، ص -  4
  ١5٨ �;: 9زادي در ت��$3 آ�دآ�ن ، ص -  5
��!4ه� و ��C!4ه� ، ص -  6 ١5٣  
  ٠٢?٣ ، ص 5 �$)ان ا%MJZ( ، ج -  7
��!4ه� و ��C!4ه� ، ص -  8 ٣٧  
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  سيب هاي آن  روش الگويي و آ:4-2    

امـا ايـن    .     از روش هاي مورد مورد تأكيد قرآن كريم در تعليم و تربيت ، روش الگو پـردازي اسـت                  
حـال  . اسـت  » مريد پروري   « از آسيب هاي مطرح در اين روش        . روش آسيب هايي را تجربه كرده است      

بايـد از هـر گونـه مريـد         ،  ) نفي هر گونه اقتـدا بـه ديگـران        ( آنكه روش الگو پردازي ، ضمن رد تكروي         
به گونه اي كه متربي ، الگو را ، وراي معيارها قرار ندهد و بـه او تنهـا بـه عنـوان              . پروري جلوگيري نمايد  

   1.يك الگو بنگرد
 به عقيده ي صاحب نظران تعليم و تربيت فرا انساني جلوه دادان الگو هاي ديني به كار كرد روش الگو 

  : ست پردازي آسيب جدي وارد كرده ا
از جمله اموري كه كاركرد روش اسوه پردازي در تربيت ديني را مختل مي سازد ، فرا انساني جلـوه دادن الگوهـاي                       « 

   2».ديني و تقدس بخشيدن بسيار به آنان تا حدي است كه متربيان خود را از همانند سازي با آنان عاجز ببينند
  

  .لگو پردازي را ترسيم مي كندشهيد بهشتي پرده هاي ديگري از آسيب ها در روش ا
به عقيده ايشان برخي از افراد، در روش الگويي به جاي تأكيـد بـر الگـوگيري از آنهـا ،                  : پرده ي اول   

تكيه بر كرامات و معجزات و امور خارق العاده اي كه از آنان سر زده مي كنند و مخاطبان خود را از اين                 
آنها بـه اشـتباه بـشريت را در       . ذكر مناقبي از آنها اكتفا مي كنند        اين افراد تنها به     . طريق دعوت مي نمايند   

اين در حالي است كه كرامات . كنند مي پرتو اعتقاد به كرامات و كارهاي خارق العاده به راه خدا دعوت
   3.سر جاي خودش محفوظ است اما براي خودش حدي دارد ، قانونمندي دارد... و معجزات و 
 در روش الگويي به تكيه بر كرامات و امـور خـارق العـاده ي الگوهـاي دينـي                    آسيب ها  : پرده ي دوم  

خالصه نمي شود بلكه در انحرافي بزرگ ، گاهي مسأله ي واليت به معناي محبت پيغمبر و خاندان ايشان     
 حال آنكه   4.به صورتي در مي آيد كه خدا به كناري نهاده مي شود و اولياء الهي به چشم مي آيند نه خدا                    

 با خدا منجر شود نـه آنكـه مـانع و حجـاب پيونـد                مـا ق و گرايش به پيغمبر و امام بايد به تقويت پيوند          عش
دا دور مـي كنـد و آن زمـاني اسـت كـه انـسان       خـ برخي پيغمبر دوستي و امام دوستي ها انسان را از    . شود

   5.عاشق شكل و شمايل و هيكل و نام و افتخارات آنها باشد
تصويري سطحي  ترسيم نيافتني از الگوهاي ديني و در مقابل    تصوير ايده آل و دست     بنابر اين ارائه ي     

  . از آنان و اكتفا به افتخارات آنان نتيجه اي جز انحراف از كاركرد الگوها در پي نخواهد داشت 

                                                 
  ٣٣٨ ، ص ٢ ���ه  دو��ر	 �( ت��$3 ا+�b  ، ج -  1
  ١٣٧ 9+$, ه�ي ت��$3 د!�  ، ص -  2
��!4ه� و ��C!4ه� ، ص -  3 ٨?  
  ١٨١ �;: 9زادي در ت��$3 آ�دآ�ن ، ص -  4
��!4ه� و ��C!4ه� ، ص -  5 ١٩  
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   بي توجهي به نقش آزادي و آگاهي : 4-3  

 و معتقد 1.ن تعليم و تربيت معرفي مي كند   شهيد بهشتي ، آگاهي و آزادي را دو اصل اساسي در جريا
است بايد تمام جريان ها و دستگاههاي تربيتي با جاذبه هاي معنوي و مادي انسانها را به سوي خود جذب                   

  . نمايند به شرط آنكه اين جاذبه ها با دو عنصر آزادي و آگاهي همراه باشند
ودش فرو برد، اما نه يك فرو بردني كه خود آگاهي و انتخـاب  جريان هاي سازنده بايد طوري باشد كه انسانها را در خ        « 

اين نمي تواند دوام داشته باشد و اصوالً نمي تواند ما را به             ... آزاد را از آنها سلب بكندو به شكل يك جبر اجتماعي در بيايد              
طاغوت و يـؤمن بـاهللا فقـد استمـسك           الرشد من الغي فمن يكفر بال      نال اكراه في الدين قد تبي     « ما بايد اصل    . راه اسالم ببرد  

  ٣".   را در دعوت رعايت كنيم2»بالعروه الوثقي ال انفصام لها

ايشان عدم توجه به آزادي در تعليم و تربيت را خيانت به شخصيت انساني مخاطبـان مـي دانـد زيـرا از                  
.  لبي ابزاري استاق غايت اين نوع تربيت ، تبديل شدن مخاطبان به مهره و انسان هاي  و نهايتنگاه ايشان 

انسانهايي كه در مدل هاي از پيش تعيين شده مي انديشند ، زندگي مي كنند و حتي مـي ميرنـد نـه انـسان              
 ايجـاد احـساس آزادي واقعـي در دانـش      ، از همين رو هنر معلمان و مربيان در اداره ي كالس را            4.واقعي  

   5.ر حركت تكاملي خويش مشاهده كنندآموزان مي داند به گونه اي كه تك تك آنان نقش خود را د
  بي توجهي به اصل تنبيه و تشويق : 4-4  

ه مـي  ــــــ شويق و تنبيــ    از اصول بسيار مهم نظام تعليم و تربيت اسالمي كه بر آن تأكيـد دارد اصـل ت    
ه آنچـه در پـي مـي آيـد ديـدگا          .  نيز تعبير شده است    بهيرار ، ترغيب و ت    نذباشد كه با عناوين بشارت و ا      

  .  مي باشد     شهيد بهشتي پيرامون اين اصل و آسيب هايي كه ممكن است عدم توجه به آن ايجاد كند
  بهره نگرفتن از تنبيه و تشويق  : 4-4-1

ايشان معتقد است كه اصل تشويق و تنبيه با فطرت انسان مطابقت دارد چرا كه خداوند انسان را به گونه 
 و هم برون گرايي ، هم يك سلسله انعطاف هاي دروني دارد و هـم                اي آفريده كه هم درون گرايي دارد      

آئين اسالم ، هماهنگ با ساختار وجودي انسان ، فرايند هدايت و تربيت . يك سلسله انعطاف هاي بيروني 
   6. بيروني همراه مي نمايدارهايباج را از رغبت هاي دروني شروع مي كند و با

 را  تربيـت  انسان ، بي توجهي به آن اميد رسيدن به اهـداف مطلـوب     الئم اين اصل با فطرت    تبا توجه به    
  : كاهش مي دهد 

 گونه تـشويق يـا تهديـد ، يـا تنبيـه              هيچ اگر ما بخواهيم در تربيت ها صرفاً روي آن عالقه هاي خالص دروني ، بدون              « 

   7.ن دو عامل بايد در كنار هم باشند گمان نمي كنم بتوانيم هيچ سيستم تربيتي را به ثمر برسانيم ، اي،خارجي تكيه كنيم
  

                                                 
  ٢? �;: 9زادي در ت��$3 آ�دآ�ن ، ص -  1
  ?٢G +�ر	 ي ��Cرآ( ي �;�	 ، 9!( ي -  2
  ٧٢ �;: 9زادي در ت��$3 آ�دآ�ن ، ص -  3
   ه�Mن -  4
  ٧٣ادي در ت��$3 آ�دآ�ن ، ص  �;: 9ز-  5
  ٨٨ +�ود !�I ��J+�  ، ص -  6
  ٨٩ ه�Mن ، ص -  7
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  انحراف در اهداف تشويق و تنبيه  : 4-4-2

   تشويق و تنبيه وسيله اي براي برانگيختن و ايجاد انگيزه در مخاطب است و هـر گـز نبايـد بـه عنـوان                        
شـهيد بهـشتي انحـراف    . هدف اصلي به آن نگريست يا اهداف ديگري جـز ايجـاد انگيـزه را دنبـال كـرد                

  : ر را اينگونه بيان مي كندمذكو
اگر تشويق در خط گول زدن ، فريفتن و طمع بر انگيختن باشد ضد آهنگ اسالمي است و اگر تنبيه در خـط مرعـوب             « 
تـشويق  .  انسانها را خرد يا بزرگ كردن ، از هويت و استقالل و شخصيت تهي كردن باشد ، اين هم راه اسالم نيست            ،كردن  

   1».ي در حد متناسب با برانگيختن نيروها و تنبيه بايد باشد ول

                                                 
  ٧٣ -٧5 �;: 9زادي در ت��$3 آ�دآ�ن ، ص -  1
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  :خالصه و نتيجه گيري 
  :هشتي تبيين شده است نشان  مي دهددقت در آسيب هاي  تربيت ديني كه توسط آيت اهللا دكتر شهيد ب

در يك سوي آن متوليان رسـمي  . ايشان تعليم و تربيت ديني را در يك الگوي ارتباطي قرار داده است      
اين عناصر در فراينـد   . قرار دارند كه شامل والدين ، معلم و روحانيت مي باشد            )  فرستنده   (تعليم و تربيت    

، ) گيرنـده  ( در مخاطبان خود ) پيام ( تعليم و تربيت ديني با ارائه ي محتواي مطابق با اهداف تربيت ديني        
 منـابع مـتقن ، بـا توجـه بـه      پيام ها در اين الگو بايد بـر       . شناخت ، نگرش و رفتار جديدي ايجاد مي نمايند          

عنصر ديگري كـه در الگـوي مـد نظـر ايـشان از اهميـت ويـژه اي          . شرايط زمان و نيازهاي مخاطبان باشد       
 برخوردار است شيوه ي انتقـال مفـاهيم و تعـاليم يـا ايجـاد رفتارههـاي خـاص ، در مخاطبـان مـي باشـد و                                 

  .مي تواند در شكل گفتار و بويژه رفتار باشد 
فرايند تعليم و تربيت ديني در خالء انجام نمي شود بلكه مثل هر ارتبـاط ديگـري در               راساس اين الگو ،   ب

بستر و زمينه اي صورت مي گيرد كه مي تواند جريان تعليم و تربيت ديني را تقويت ، تـضعيف يـا خنثـي                        
   .دوستان ، رسانه ها ، محيط اجتماعي و حكومت اين بستر را شكل مي دهند. نمايد 

براساس اين الگوي ارتباطي ، مهمترين عوامل و عناصر مؤثر يا بازدارنده در تعليم و         ) ره  ( شهيد بهشتي   
هم چنين آسيب ها ، چالش ها و موانع تعلـيم و  . تربيت ديني و سهم هر كدام از آنها را مشخص مي نمايد      

  :تربيت ديني را تبيين مي كند كه به طور مختصر ارائه مي گردد 
  
  زمينه ها  -1

آسيب ها در اين حوزه عبارتند از ، بي توجهي به نيازهاي جسمي مؤثر بر تعليم و تربيت ، بي توجهي به 
نقش الگويي والدين ، تضاد ميان دو نسل ، دوستان نامناسب ، عدم هماهنگي و احياناً تضاد ميان اهداف و                    

  .مه ها و اهداف تعليم و تربيت ديني برنامه ريزي هاي محيط اجتماعي ،  رسانه ها و حكومت با برنا
در اين ميان ، حكومت ، نقش ويژه اي دارد چرا كه جهت دهنده بـه سـاير عوامـل از جملـه نهـاد هـاي         

بنابراين آسيب هـا از ناحيـه ي حكومـت مهمتـرين           . تعليم و تربيت ، رسانه ها و محيط اجتماعي مي باشند            
  .آسيب مي باشد 

  
  : منابع و محتوا -2

حذف عقل از منابع شناخت ، محدود نمودن منبع شناخت          : ن آسيب ها در اين حوزه عبارتند از         مهمتري
و انحراف تعاليم و مفاهيم ديني در شكل التقاط ، تفسير به رأي و » حسبناكتاب اهللا « به قرآن كريم با شعار      

  .تمسك به روايات مجعول و ضعيف 
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  : مربيان -3
  بـه جـاي حـق    " غيـر محـوري    "وجه به تفاوتهاي فـردي و گروهـي ،          عدم مطابقت قول و فعل ، عدم ت       

محوري ، عدم درك و شناخت زمان ، نداشتن جاذبه و باالخره جـدايي ميـان مربيـان و متربيـان از آسـيب              
  .هاي اين حوزه است 
  .، عدم مطابقت قول و فعل بيشترين آسيب را در اين حوزه ايجاد مي كند ) ره ( از نظر دكتر بهشتي 

  
  : اصول و روشها -4

تأكيد بر دعوت زباني به جاي عملي در ميان روشها و عـدم توجـه بـه نقـش آزادي و آگـاهي در ميـان            
مريد پروري ، عدم توجه به نقش الگويي . اصول تعليم وتربيت مهمترين آسيب ها در اين حوزه مي باشند      

  .ه هاي بعد قرار دارد الگوهاي ديني و هم چنين عدم توجه به اصل تشويق و تنبيه در رتب
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