
 تربيتي دين در دهكده جهاني  امكان نقش 

 *دكتر رمضان مهدوي آزاديني

 : چكيده

ون متمـايز مـي نمايـد و از    قرن حاضر با قدرت ارتباطي فوق العاده اش  خود را از ساير قـر 
اين جهت رابطه  و نسبت خاصي با دين برقرار مي نمايد. قـدرت ارتبـاطي فـوق العـاده در     
عصر حاضر چنان است كه مي توان از جهان كنوني به دهكده جهاني تعبير نمـود. جهـاني   

داده  كه در آن  مرز ها و حصارهاي  قرون گذشته يا از بين رفته و يا تاثير خود را از دست
است. . اينترنت و ماهواره. . . ابزارهايي اند كه به روشني نگرش دهكـده اي بـودن جهـان    
حاضر را نشان مي دهد. حال مساله ايـن اسـت در چنـين دهكـده اي چگونـه مـي تـوان از        
تربيت ديني سخن گفت؟ تر بيت كه به طور عام معادل ايجاد تغييرات مطلوب درانسان بـه  

يابد. به آيد با ايجاد موانع و مرزها تحقق ميديگر است به نظر مي وسيله يك نسل در نسل
شد. اگر جهـان بـه   عبارت ديگر با دور نگاه داشتن فرد، تغييرات مطلوب در وي ايجاد مي

صـورت آيـا    اي باشد كه اقتضاء ذاتـي آن بـي خاصـيت شـدن مرزهـــا باشـد، درآن      گونه
ر تحقيـق حاضـر از نظريـه امكـان نقـش      تواند امري ممكن تلقـي گـردد؟د  تربيت ديني مي

تربيتي دين در عصري كه هما نند دهكده فاقد مرز و حصار است دفاع خواهد شـد. بـراي   
اين هدف سعي مي شود تا ظاهري بودن تعارض ميان  نقـش تربيتـي ديـن و عصـر حاضـر      
نشان داده شده و بيان خواهد شد تصور نادرست از تربيت ديني سـبب مـي شـود تـا عصـر      

 اش به عنوان چالشي براي نقش تربيتي دين ظاهر گردد.  ني با  قدرت  ارتباطيكنو

تصـور   ،انقـالب ارتباطـات   ،دهكده جهاني ،تربيت ديني تربيت،كليدي: هاي واژه
 تصور غير مكانيكي. ،ايقرنطينه

                                                           
*
 استاديار گروه معارف اسالمي، دانشگاه مازندران 
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 مقدمه

گونـه   از جمله شؤون و ابعاد دين جنبه تربيتي و اخالقي آن است. وجود اين جنبه در دين به
اي است كه برخي شأن تربيتي و اخالقي را در تعريف دين اخذ مـي نماينـد بـه نحـوي كـه      
همواره يك جزء مهم و ضروري ديـن، شـأن تربيتـي واخالقـي بـوده اسـت. هـدف  بخـش         
تربيتي دين ايجاد تغييرات مطلوب متناسب با نوع جهـان بينـي اي اسـت كـه هردينـي در بـر       

تعاليم در رابطه با خداوند و جهان و انسان همواره چنين نقشـي   دارنده آن است. دين با ارايه
را براي مخاطبان خود انجام مي دهد. از زمان ظهور انقالب علمـي كـه بـا تحـوالت فكـري      

اي روشن است. عصر جديـد تولـد   همراه گرديد حمله به نقش تربيتي دين و نقد آن، پديده
با پيشـرفت هـايي كـه در توجيـه و تفسـير      خود را به نحوي مرهون انقالب علمي است. علم 

حوادث جهان كسب نمود به وسيله برخـي فيلسـوفان هماننـد دكـارت و كانـت زمينـه سـاز        
تحول و چرخش درون فلسفه گرديد. دكارت سعي كـرد فلسـفه خـود را از فرهنـگ روش     

ف شناختي گذشتگان متمايز سازد تا از اين طريق شناخت يقيني ارايه نمايـد. بـراي ايـن هـد    
وي سعي نمود تا حيات عقلي خود را از نو آغاز نمايـد. كانـت نيـز از توفيقـات روز افـزون      
علم حيرت زده شده و سعي داشت تا رمز ايـن امـر را روشـن نمايـد كـه در نهايـت هماننـد        
دكارت وظيفه فلسفه را در مقايسه با گذشـتگان تغييـر داد. بـه نظـر او فلسـفه قبـل از وجـود        

به مطالعه ذهن آدمي نمايد. در چنين فضايي دين و نقش تربيتـي ديـن نيـز    شناسي بايد اقدام 
هاي فيلسوفان بود كه در بخش عمده اي اين قبيل مطالعـات جنبـه انتقـادي    موضوع پژوهش

اسـت.   ان تاكنون مورد انتقاد بـوده داشته و اعتبار نقش تربيتي دين به انحاء مختلفي از آن زم
هـاي روز  شد. پيشرفتيتي دين با تكيه بر معيار علمي انجام ميزماني انتقادها بر ضد شأن ترب

اي نقـش تربيتـي   افزون علم زمينه ساز بروز تفكر علم زدگي گرديد. و در چنان قالب فكري
دين نيز مورد ترديد و تكذيب قرار گرفت. علم بـا روش مشـاهده و آزمـون  سـعي دارد در     

ارگيري روش علمـي بـه عنـوان ميـزان     مورد جهان طبيعت شناخت كسب نمايـد. نتيجـه بكـ   
ارزيابي و سنجش در خصوص درستي و نادرستي تعاليم ديني و احكام اخالقـي بـه روشـني    
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قابل پيش بيني است: نفي نقش تربيتي دين. دفاع از شأن تربيتـي ديـن از طريـق نقـد و نشـان      
 .Goldman,1999,p)دهـد.  دادن ضعــف علم زدگي بخشي از تالش هاي فلسفي را شكل مـي 

. علم در اصل هستي خود بر مباني و اصول  فرا علمي مبتني است. از جملـه ايـن اصـول    (230
كه به طور پيشيني مورد تصديق و التزام دانشمندان قرار مي گيرد اصل عليت است. درسـتي  
يا نادرستي اصل مذكور امري خارج از مطالعات تجربي است ولي با وجود ايـن دانشـمندان   

)Scientists (   .در پژوهش هاي خود به آن پايبند هستند 

برخي ديگر نيز انتقادات بر ضد نقش تربيتي دين را از طريق ويژگي تغيير پذيري اصول 
تربيتــي مطــرح مــي نماينــد. از نگــاه ايــن افــراد در ديــن شــاهد دو نــوع ارزشــهاي اخالقــي  

اي سـاير ارزشـها   هستيم:ارزشهاي خادم و مخدوم. ارزشهاي نوع دوم ذاتـي انـد و وسـيله بـر    
قرار نمي گيرند در حاليكه ارزشهاي نوع اول نقش خدمتگذاري را براي ارزشـهاي مخـدوم   

) اين قبيل منتقدان ارزشهاي مخـدوم را نتيجـه عقـل     5. ص1377ايفاء مي نمايند. ( سروش. 
داننـد. بـه نظـر آنهـا     دانند و وجود آنها را در متـون دينـي بيـانگر دينـي بـودن آنهـا نمـي       مي
-زشهاي خادم محصول دين است و اديان در همين نوع از ارزشهــا از يكديگر تمايز مـي ار

هـاي خـادم تغييـر    ). از نگـاه ايـن قبيـل منتقـدان ويژگـي ارزش     6. ص1377يابند. (سـروش.  
پذيري آنها است. خارج نمودن ارزش هاي مخدوم از دين و محصول عقل دانسـتن آنهـا از   

اي خادم از طرف ديگر به معناي نفي شـأن تربيتـي ديـن    يك طرف و متغير دانستن ارزش ه
گردد؟ هاي اخالقي تهديدي بر ضد اخالق محسوب مياست. حال آيا متفاوت بودن ارزش

مدافعان ارزش هاي اخالقي در مقابل چنين چالشـي سـعي در سـازش ميـان تغييـر پـذيري و       
. 1376ترجمـه صـادقي.   فرانكنـا.   (شان تربيتـي دينـي دارنـد.     -عدم نسبيت ارزش ها-كليت

). ارزش هاي اخالقي مي توانند در جوامع مختلـف و بـا تسـامح در اديـان مختلـف      227ص
 متفاوت به نظر آيند ولي با وجود اين، اعتبار و ارزش آنها مورد تهديد قرار نگيرد. 

همچنين برخي از منتقدان از طريق انديشه جدايي و استقالل علم از دين سعي در حذف 
تي دين دارند. اين قبيل منتقدان نخست با علمي دانسـتن فراينـد تربيـت و سـپس بـا      شأن تربي

 . تمايز و متفاوت دانستن علم از ديـن سـعي مـي كننـد تـا نقـش تربيتـي ديـن را نفـي نماينـد          



 امكان نقش تربيتي دين در دهكده جهاني /

 

69 

Hirst, 1974,p. 86) (      مساله جدايي و استقالل علم از دين بـه طـور جـدي موضـوع مطالعـات .
داشت و در اين رابطه نظريه هاي متفـاوت وجـود دارد. مـي تـوان     قرار  20فيلسوفان در قرن 

نفي استقالل علم  را يكي از ويژگي هاي تفكر فلسفي درباره علم درجهان حاضـر دانسـت.   
)Goldman,1999,p. 238  ( .        از اين منظر مطالعات فلسفي راجـع بـه علـم نشـان مـي دهـد علـم
)science ( يابد و با تكيه بر برخي اصول كـه بـه طـور     مستقل از معارف غير علمي ظهور نمي

 مفروض مورد التزام قرار مي گيرد تولد و رشد مي يابد.   

 طرح مساله

موضوع تحقيق، در نوشته حاضر بررسي نوع ديگري از انتقاد بـر ضـد نقـش تربيتـي ديـن و      
داراي ويژگي خاصـي اسـت و بـه واسـطه چنـان       21و قرن  20پاسخ به آن است. اواخر قرن 

يصه اي شأن تربيتي دين در جهان كنوني با چالشي متفاوت مواجه مي گـردد. خصيصـه   خص
قرن حاضر معطوف به قدرت ارتباطي فوق العاده آن است. كميت و كيفيت قدرت ارتباطي  
ميان بشر امروزي با گذشتگان قابل مقايسه نيست. وقوع انقالب ارتباطـات، علـت عمـده اي    

يكديگر مطلع گرديده، و از تفـاوت هـاي ظـاهري اصـول      است كه انسان ها از وضع حيات
اخالقي و تربيتي يكديگرنيز  آگاهي پيدا نمودنـد. در سـايه چنـين شـناختي انديشـه نسـبيت       

در عصر كنوني نتـايج انقـالب ارتباطـات     ) .(Taliaferro,p. 197ارزشهاي تربيتي طرح گرديد. 
اســت. قــدرت ارتبــاطي و سـبب ظهــور چــالش ديگــري بــراي نقــش تربيتـي ديــن گرديــده   

الكترونيكي بشر امروزي به گونه اي است كه از جهـان مـي تـوان بـه دهكـده جهـاني تعبيـر        
. وضعيت كنوني قرن حاضر به نحوي است كـه مرزهـا وحصـارهاي    (Swami,1999,p. 2)نمود 

موجود در اعصار گذشته يا از بين رفته است و يا تاثير خود را از دست داده اسـت. واقعيـت   
ن است كه ظرفيت ارتباطي بين بشر امروزي سبب بي خاصيت شـدن مرزهـاي جغرافيـايي    اي

گرديده وعبور از سيم خاردارها در حاشيه ي مرزها امر آساني گرديده اسـت. نتيجـه اينكـه    
در جهان كنوني دورها نزديك شدند و اينترنت وماهواره. . . ابزارهايي هستندكه به روشـني  

ر حاضر را نشان مي دهد. مساله اين است آيا در چنين دهكـده  نگرش دهكده ايي بودن عص
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اي دين قادر است نقش تربيتي خود را ايفاء كند؟ پرسشي كه ممكن است در ذهن خواننده 
تبادر نمايد اين است چگو نه دهكده جهاني سبب ايجاد چالش  براي شأن تربيتـي ديـن مـي    

اي تربيت دينـي چيست؟پاسـخ آن   گردد؟به عبارت ديگر وجه چالش آفرين عصر حاضر بر
وجه چالش آفرين انقـالب ارتباطـات بـراي تربيـت دينـي خصيصـه سـاخت         "روشن است: 

زدايي آن است. ساختارهاي عيني و مفهومي كه ما تاكنون با آن همراه بوده ايم و با نظـر بـه   
لزل مـي  آن ها تربيت ديني خود را سازمان داده ايم در برابر موج ساخت زدايي اين قرن متز

شوند. در نتيجه نظام تربيت ديني متناسب آن نيز در معرض اين تزلزل قرار خواهـد گرفـت.   
حاصل اين ساخت زدايي آن است كه واقعيت ها و نيز مفاهيم، تقابل خـود را از دسـت مـي    
دهند. از جمله اين ساختارهاي متقابل كه براي تربيت ديني و اخالقي نيز اهميـت داشـته انـد    

. 1384(بـاقري.  "نـام بـرد    "مجـاز وممنـوع  "و نيز  "دور و نزديك"ز ساختارهاي مي توان ا
 ). 59ص

اكنون بشر در جهاني سكونت دارد كه در آن  قدرت ارتباطات به نحوي گسترش يافتـه  
است كه تماس انسان ها بدون طي نمودن مرز هاي جغرافيايي امـري ممكـن گرديـد. چنـين     

اختگي و آسيب رساني به برخي مفاهيم است كه در نظام امري به نوبه خود به معناي رنگ ب
تربيت ديني گذشتگان اهميت بسيار بااليي داشته اسـت. از جملـه ايـن مفـاهيم، مفهـوم دور      
/نزديك ومفهوم مجاز/ممنوع است. در چنين وضعيتي مساله اين خواهد بودكـه در دهكـده   

ن از دور /نزديـك  يـا مجـاز    جهاني اي كه  فاقد مرز و حصاراست و در آن ديگر نمـي تـوا  
/ممنوع سخن گفت آيا مي توان از تربيت ديني كه غالبا با چنان مفاهيمي مرتبط است دفـاع  

آيد سيره تربيتي در قرون گذشته در ايجاد تغييرات مطلوب بـر دور نمـودن   نمود؟ به نظر مي
اسـت كـه دور    افراد از محيط هاي نامطلوب مبتني بود. اما اقتضاء جهان حاضر بـه گونـه اي  

ساختن افراد از شرايط نا مطلوب كار آساني نيست به نحوي كـه مـي تـوان آن را نـا ممكـن      
دانست. گسترش خيره كننده تكنولـوژي ارتباطـات هماننـد مـاهواره و اينترنـت. . . بـه طـرز        
حيرت آميزي دور ها را نزديك ساخته است. ديگر هماننـد قـرون گذشـته فاصـله مكـاني و      

و. . . به طور موثري مانع محسوب نمي گردد. درچنين جهاني سـاده انگـاري    سيم خاردارها
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است كه مربيان و والدين تالش نماينـد تـا از طريـق دور نگـه داشـتن متربيـان و فرزنـدان از        
موانع تربيتي، تغييرات مطلوب را تحقق ببخشند. زيرا عصر حاضر با قابليت خيره كننده خود 

ز افـزون آن، تـاثير و خاصـيت موانـع را از بـين بـرده اسـت و        در حوزه ارتباطات و رشـد رو 
موانع، ديگر نمي توانند نقش ايمن زايي را ايفا نمايند. در درون مسجد به نظر مي آيـدجوان  
سرگرم عبادت و امر مطلوب است اما واقعيت مي تواند به گو نه ديگـري بـوده و بـه عنـوان     

ب باشد. همچنين فرزند ما كـه قـرار اسـت در    مثال با گوشي همراه خود سرگرم امور نامطلو
فرآيند تربيت تغييرات مطلوب را در او ايجاد نماييم، به نظر مي رسد در اتاق خود در حـالي  
كه درب آن بسته است مشغول مطالعه است  اما شايد واقعيت به گونـه ديگـري باشـد. همـه     

قتضـاء جهـان كنـوني    اين امور معلول قدرت ارتباطي عصـر حاضراسـت. بـه نظـر مـي آيـد ا      
تعارض با نقش تربيتي/ اخالقي دين است. پرسش مهم در نوشته حاضر اين است آيـا واقعـا   

 چنين است و اقتضاء عصر حاضر تعارض با تربيت ديني است؟

 جهاني  ديني در دهكده  تربيت  امكان

  گرديـد: آيـا در عصـر كنـوني كـه بـا قـدرت         طرح  روشني به  مسأله  در بخش قبلي اصل
تـوان از   آدميان را كنار نهد مـي   است مرزها و حصارهاي ميان  ارتباطاتي خاص خود توانسته

اخالقي كه غالباً با ايجاد مرز و حصار و نيز به كمك مفاهيمي چون مجـاز و ممنـوع،     تربيت
منفي مـي دهنـد     دهد، سخن گفت؟ برخي به پرسش مذكور پاسخ اهداف خود را تحقق مي

جـاي    ديني و جهان كنوني را غير قابل رفع  مي دانند. از ايـن نگـاه بـه     بيتميان تر  و تعارض
اي ديگر ضمن  گفت. در مقابل، عده  تربيتي دين بايد از زوال تربيتي دين سخن  دفاع از شأن

ميان دهكده جهاني و نقش تربيتي دين از امكان تربيت دينـي سـخن     ظاهري دانستن تعارض
متفاوت از تربيـت دينـي اسـت. در ايـن بخـش        ر معلول دو تصورمذكو  گويند. دو پاسخمي 

دادن بـه   در پاسـخ   طور مسـتقيم  تصور متفاوت از تربيت ديني به  نشان خواهيم داد كه چگونه
اين پرسش كه آيا تربيـت دينـي     منفي به  پرسش موضوع بحث تأثير جدي مي گذارد. پاسخ

صور مكانيكي از تربيـت و انسـان دارد. در   در ت  است ريشه  اي امري ممكن در جهان دهكده
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كـه   و طبيعت است درحـالي   ي جسم تصور مكانيكي تربيت همانند يك جريان ناظر به حوزه
در نهايت يك فرايند نـاظر بـه روح اسـت. اگـر تلقـي فـرد از         در تصور غيرمكانيكي تربيت

كردن افـراد  »دور«براي   تربيت ديني و مرزهاي اخالقي و ديني عبارت باشد از ايجاد قرنطينه
كـه تربيـت    بـديهي اسـت   » مجـاز «ي امور  ها در حوزه هاي نامطلوب و قراردادن آن از محيط

شـود    اي از تربيت ديني سبب مي ديني در عصر فعلي قادر به ايفاء نقش نيست. تصور گلخانه
 تر ظاهرگردد.  تر و جدي  اي قاطع ميان تربيت ديني و جهان دهكده  تا تعارض

ديني، سـعي در ايجـاد تغييـرات مطلـوب       تربيت آيد برخي با چنين برداشتي از نظر مي به 
اي يــا مكـانيكي از تربيــت دينــي، حــذف و   دارنـد. روشــن اســت بــا فـرض نگــرش گلخانــه  

آمده است. براساس تصور  دست رفتن تغييرات به كنارنهادن مرزها و حصارها به معناي از بين
هـاي   چـرخ   يك فرآيند مكانيكي خواهد بـود. وقتـي السـتيك    مكانيكي از انسان، تربيت نيز

كه اين چرخ دوبـاره در مسـيري    تنها راه آن است و زماني  يك خودرو پنچر گرديد تعويض
مشابه آن قرار بگيرد، رانندگي دشـوار و چـه بسـا نـاممكن خواهـد بـود. در چنـين نگرشـي         

انـد مـورد اسـتفاده قـرار      ه شـده هـا قـرار داد   توان تصور كرد خودرو در مسيري كه مـيخ  نمي
توان تصور كرد كه شـرك   نمي  گيرند. حال با نگرش مكانيكي از تربيت ديني، روشن است

، در كنار يكديگر وجود داشته باشـند. اهـداف    و ايمان، تربيت ديني و عوامل متعارض با آن
دينـي و جهـان   تربيتي را بايد با ايجاد مرزها وحصار ها تحقق بخشيد. تعـارض  ميـان تربيـت    

اي زماني برقرار است كه اقتضاء تربيـت،  ايجـاد مـرز و حصـار باشـد در حـالي كـه        دهكده
اي اجازه ايجاد مرز و حصـار را سـلب مـي نمايـد. زيـرا فقـدان مـرز و حصـار         جهان دهكده

دينـي،    اي از تربيـت  اي بودن است. اما در مقابل، براسـاس تصـور غيرقرنطينـه   اقتضاء دهكده
تـوان   ، نياز به ايجاد مرز و حصار نيست. مـي  آن  ساختن يل اهداف تربيتي و ممكنبراي تحص

هسـتند. در چنـين     هـا قابـل جمـع    تصور كرد تغييرات و اهداف تربيتي با عوامل متعارض آن
برداشتي، از آنجا كه تربيت منوط به ايجـاد مـرز و حصـار نيسـت بـا جهـان دهكـده اي كـه         

 است تعارض ندارد. اقتضاء آن فقدان مرز و حصار 

 تصور درست از تربيت ديني
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اي امـري   به اين سؤال كه آيا تربيـت دينـي در جهـان دهكـده      در بخش قبلي در مورد پاسخ
اقتضـاء جهـان كنـوني       متفاوت اشاره شد. براساس يـك پاسـخ    ممكن است يا نه به دو پاسخ

كي از تربيـت دينـي اسـت.    اي يا مكاني زوال تربيت ديني است كه خود معلول تصور قرنطينه
ديگر اقتضاء عصر حاضر، زوال تربيت ديني نيست و قـدرت ارتبـاطي جهـان      براساس پاسخ

هـا   نظـر آن  شود زيرا تربيـت دينـي بـه    اهداف تربيتي دين محسوب نمي  كنوني تهديدي عليه
هاي غيرمكانيكي، نقش اساسي در ايجاد تغييـرات   يك جريان غيرمكانيكي است. در جريان

ايجـاد تـوازن     شود و لـذا تربيـت صـرفاً از طريـق     ي اجزاء مادي گذاشته نمي عهده لوب بهمط
بسـا    آيـد. و چـه   نمـي   دسـت  با محيط و شرايط بـه   فيزيكي خاص  در روابط و تماس  فيزيكي

عنوان بستري مناسـب بـراي تربيـت محسـوب      تواند به و به ظاهر نامطلوب، مي  شرايط سخت
هـا و عجزهـا ايفـا      دادن ضـعف  يطي مي تواند نقش مهمـي را در نشـان  گردد. زيرا چنين شرا

نمايد. اگر چنين است پرسش ديگر آن است كه  با تكيـه و اسـتناد بـه متـون اسـالمي كـدام       
يـك    ي بزرگان اسالم كـدام  گيرد؟ قرآن كريم و سيره يك از دو تصور مورد دفاع قرار مي 

يـك    تـوان تعبيـر نمـود كـدام     ديني مـي   عنوان تربيت بهرا كه  چه  كند و اساساً آن مي  را تأييد
كه تصور مكانيكي از تربيت معادل بـا زوال   كه روشن است اين واقعيت است  چه  است؟ آن

كه قـدرت    قادر باشد خود را از فضا و شرايطي  كه فرد مگر آن  تربيت در جهان كنوني است
كـه چنـين عملـي قابليـت تحقـق       د. ايـن بدار   عصر حاضر فراهم نموده است محفوظ  ارتباطي

ي  ي سنگيني خواهد بود و در نهايت نتيجه دارد جاي ترديد است و تحقق آن همراه با هزينه
عنـوان تربيـت دينـي مـورد قبـول واقـع گـردد، زيـرا          رسد بـه  نظر مي حاصل از آن نيز بعيد به

هـاي تربيـت     از ويژگي كه يكي گردند و حال آن تحوالت با تغيير شرايط منتفي مي  گونه اين
گردنـد  تربيت محسوب مي  ديني ماندگاري است. تغييرات مطلوب در فرايند تربيت هنگامي

ماندگاري داشته باشند. هرنوع تحول تربيتي كـه بـا تغييـر شـرايط مـورد آسـيب         كه ويژگي
 جدي و واژگوني قرار بگيرد حكايت از تربيت نبودن آن دارد. در اخالق اسالمي اين نكتـه 

گـردد.   روشـن مـي   در نفـس   ي راسخ با تأمل در معنا و تفسير اصطالحي خلق به عنوان ملكه
اگر تصـور مـا از تربيـت غيرمكـانيكي باشـد        چنين روشن است هم. ). 9. ص1376(مصباح. 
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جهـت تهديـدي     تعارض ميان تربيت ديني و ويژگي هاي عصر حاضر وجود ندارد و از ايـن 
نظر نويسنده متون ديني مؤيد تصـور غيرمكـانيكي    هد داشت. بهعليه تربيت ديني وجود نخوا

اي نـه مـورد    تربيـت دينـي در فضـاي گلخانـه      اهـداف   براي تحصيل  است و تالش  از تربيت
تشويق قرار گرفته است و نه مورد تأييد است. يكي از اشتباهات موجود در عالم اسـالم كـه   

هاي نادرسـت   اتفاق افتاده است برداشت  حيتدر مسي  تر از آن در اديان ديگر از جمله جدي
هـاي   از مفاهيم ديني و تربيتي بوده است كه وقوع ايـن قبيـل اشـتباهات همـواره در فرهنـگ     

حسـاب   ايـن قبيـل اشـتباهات بـه      متفاوتي داشته است. در مسيحيت  بازتاب و واكنش  مختلف
ي  نموده اسـت. مشـاهده    كدين تحري  ي زيادي را عليه گذاشته شده و لذا فالسفه  اصل دين

اندازي قابـل توجـه اسـت.     از طريق چنين چشم  از قبيل نيچه، فرويد، راسل  بسياري از فالسفه
سـعي   -هاي نادرست ورود تفاسير و برداشت -جهت  در فرهنگ اسالمي افراد زيادي از اين

دهـد   رار مـي مطهري يكي از انتقاداتي را كه مورد توجه ق در روشنگري داشتند. شهيد عالمه 
اي  از زهد سبب شد تا عـده   تصور نادرست  نظر ايشان عنوان مثال به به همين امراست. به  ناظر

كـه زهـد خـود منبـع انـرژي اسـت        گمان نمايند ميان زهد و كار منافات وجود دارد درحالي
ظـاهر گردنـد. تفـاوت شـهيد       وسبب مي شودتا افراد به عنوان نيروي مولد و مؤثر در جامعـه 

از مفاهيم   ي ايشان با تفسير نادرست طهري با برخي از روشنفكران در اين است كه مواجههم
و ترديـد در وجـود ايـن مفـاهيم       اصيل ديني و تربيتي چون زهد، توكل و. . . سبب تكـذيب 

برداشـت    عنوان مثال تهذيب سعي مي كند مفاهيم مذكور را تهذيب نمايد. به  شود، بلكه نمي
مطهري است.    از آن يكي از ويژگي هاي مهم شهيد   د و تأييد تفسير روحانيمكانيكي از زه

بسـا زهـد بـا      فقيرتر زاهدتر. بلكه چـه   گردد: هرچه در چنين نگرشي زاهد چنين توصيف نمي
تـوان زهـد را    شناسـد. در درون هركـدام مـي    نيز قابل جمع است. زهد، كاخ و كوخ نمي  غنا

مـا    شناسد، تلويزيون، ماهواره و. . . نيز معيار آن نيست. اشتباه يتحقق داد. علم و جهل نيز نم
هايي داريم كـه بـدون برقـراري     سعي در تحصيل ارزش  انزوا و عزلت  اين است كه از طريق

بـه    هـا و همـراه بـا آگـاهي حاصـل نخواهـد شـد. توجـه         يك ارتباط هماهنگ با ساير انسان
چـه   ترين معيار در اخالق، قابـل تأمـل اسـت. آن    نونيعنوان كا ي نيت در متون ديني به مسأله
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نيست تا بـا دور و نزديـك نمـودن      فيزيكي  هاي خاص  معيار است خروج يا دخول در حريم
را   آن  سـينه   كـه در درون  گر شد. معيـار نيـت اسـت     فرد بتوان  اهداف تربيتي را در او نظاره

بسـتگي بـه زمـان يـا       تي و نادرسـتي آن داريم. نيت يعني آن حريم واقعي كه درس مكتوم مي
مكان ندارد. چه در گذشته چه در زمان كنوني و نيز چه داخل مسجد و چه خـارج از آن در  

صـادق(ع)   نهايت نيت تعيين مي نمايد آيا تربيت در وجود متربي رخ داده است يـا نـه. امـام   
) 18الحقيقه، ص و مفتاح الشريعه نمايند(مصباح واقعي معرفي مي  نيت نادرست را برابر غفلت

بـر دل و كردارتـان     نگرد بلكـه  صورت و مال شما نمي خداوند به«فرمايند  پيامبر اكرم نيز مي
تـوان   ). در چنين نگرشي بـه نيـت روشـن اسـت زمـاني مـي      522الفصاحة، ص نهج»(نگرد مي

عنوان كسي كـه تربيـت دينـي را در خـود تحقـق داده اسـت نگريسـت كـه فـرد           فردي را به
اي كه در آن شاهد وجـود   نمايد. مرتبه  تربيتي خود محافظت  ي نيت از شأن كور در مرتبهمذ

دانستن اعمال در چنـين نگـاهي اساسـاً بـه نيـت اسـت.        حدود و مرز نيستيم. تربيتي و اخالقي
 »هــا بســتگي دارد كارهــا بــه نيــت آن  گمــان  بــي» بالنيــةاالعمــال «فرمايــد  مــي  رســول اكــرم

و نمـاز هسـتيم يـا نـه، نـه        كند درحال روزه مي   ) نيت است كه روشن522الفصاحه، ص (نهج
كـه   آن  دارد. نخسـت   از تربيت چند ويژگي  گرسنه و نه زانوي خميده. چنين تصويري  شكم
ايجاد نوعي نسبت و   كه تحقق آن از طريق كه رخ بدهد ماندگار خواهد بود،  دوم اين زماني

كه درون مسجد است واقعاً خارج از آن است  بسا آن لذا چه آيد. دست نمي تماس فيزيكي به
كه بيرون مسجد سـرگرم امـور زنـدگي خـود اسـت درون مسـجد قـرار گرفتـه اسـت.           و آن

  ي خـود مـا را تكـان    شـدت بـا ايـن فرمـوده      براساس چنين تفكري و معياري اميرالمؤمنين به
  العمـل  اثمـان: اثـم    كل داخل في باطل  و علي  كالداخل فيه معهم  بفعل قوم  الراضي«دهد:  مي

كس كه از كار مردمي خشنود باشد، چونان كسـي اسـت كـه همـراه      آن» «به  ُالرضي به و اثم
ي او باشد: گناه كردار باطل و  آنان بوده و هركس كه به باطلي روي آورد، دو گناه برعهده

). بـا همـين معيـار    154طبه، خ665دشتي، ص البالغه، ترجمه نهج»(گناه خشنودي به كار باطل
شان آرزو  هجري وقتي يكي از ياران36در سال   بصره  اميرالمؤمنين بعد از پيروزي در جنگ

(ع) فرمود اگـر دل بـرادرت    داشت، امام حضور مي  كرد اي كاش برادرش نيز در اين جنگ
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ر هـا كـه د   آن  فرماينـد حتـي   با ما باشد حضورش در اين جنگ نوشته شـده اسـت و نيـز مـي    
چنان شريك جهاد ما هسـتند اگـر بـا مـا هـم عقيـده        صلب پدران و رحم مادران هستند، هم

 ).  12 ، خطبه55دشتي، ص  البالغه، ترجمه باشند. (نهج
ي يـاد   ي ديگر كه توجه به آن مؤيد تصور غيرمكانيكي از تربيت ديني است مسأله نمونه

. 1371شـود. (نراقـي.    محسـوب مـي  عبـادت خداونـد     برتـرين   الهي است. ياد الهـي همـواره  
يـاد خداونـد اسـت و يـاد      ) ارزش نماز نيز در اين اسـت كـه انسـان درحـال نمـاز بـه      684ص

  در مقابـل هرنـوع    و مقاومـت    بيني الهي بـه انسـان توانـايي مبـارزه     خداوند است كه در جهان
  فهـو مطيـع   الحقيقة يعل -كان ذاكراً  من«فرمايند  صادق(ع) مي  دهد. امام مي   بست بحران و بن

كـه حقيقتـاً و از صـميم قلـب يـاد خداونـد باشـد او         فهو عاص. . . كسي  و من كان غافالً عنه
ي  ي مطيع خداست و هركه در جريان امور و حاالت خود از خداوند غافل باشد او بنده بنده

  د بحـث ياد الهي خـو   و منزلت  ). ارزش21الحقيقه، ص الشريعه و مفتاح (مصباح عاصي است
  چـه مـورد اسـتناد    باشـد. آن  سهولت قابـل دسترسـي مـي    اخالقي به  مستقلي است كه در منابع

ياد الهي يك   شدن به زيور و زينت باشد نگرش قرآني نسبت به ياد الهي است كه آراسته مي
ممكن است ظاهر آدمـي نيـز در ايـن      نيست اگرچه  و فرايند مكانيكي و ظاهرگرايانه  جريان
آدمـي    رگ دخالت داشته و سهم خود را نشان بدهد. اما حقيقـت ذكـر ويژگـي جـان    امر بز

ي نور از ايـن   شناسد. تامل درسوره ، غم و شادي و. . . نمي است كه شب و روز، سرد و گرم
نمايــد آموزنــده اســت. در آيــه  جهــت كــه صــفت برخــي از مــردان ايمــان را توصــيف مــي

گيـري   و تجـارت كنـاره    انـد كـه از معاملـه    سـاني شود كـه مؤمنـان واقعـي ك    مذكوربيان نمي
جمـع ميـان     ممتاز اهل ايمان نيست، بلكـه   گيري از معامله و تجارت ويژگي نمايند. كناره مي

عنـوان   شـود. تجـارت و معاملـه بـه     ي ممتاز اهل ايمان معرفي مي تجارت و ياد الهي خصيصه
ي  توانـد زمينـه   خود اسـت مـي   يك عمل اقتصادي كه آدمي طبعاً در آن مراقب سود و زيان

انـد    از يـاد خداونـد را فـراهم نمايـد. امـا اهـل ايمـان كسـاني          كافي و قوي در غفلـت انسـان  
ها است. دورساختن يا نزديـك   نمايند ياد الهي زيور جان آن مي  كه تجارت و معامله درحالي

كور فاقـد نقـش   نگه داشتن متربي كه ازمفاهيم اصلي در تربيت گلخانه اي است در آيـه مـذ  
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نظـر   توان نادرستي بسياري از مواردي را كـه بـه   هاي قرآني مي است. حال با الهام از آموزش
هـا ناسـازگاري وجـود دارد را نشـان داد.      نيستند و ميـان آن   آيد با تربيت ديني قابل جمع مي
ن چـه  نمـود  ايجـاد حصـار و مرزهـا تعقيـب      را از طريـق   كردن دانشگاه عنوان مثال اسالمي به

ي قرآني منطبق باشد. از نگاه قرآن كريم ميان تجـارت و يـاد    تواند با چنين ضابطه مي  اندازه
شـدن دانشـگاه نيـاز     توان درك كرد كه اسـالمي  دليل مي همان الهي تعارضي وجود ندارد. به
نظـر   بسا ايجاد تغييرات از نوع ديگر اسـت، بـه   چه نياز است چه به تفكيك جنسيتي ندارد، آن

ميان تجـارت و يـاد خـدا، حضـور       نفسه  اسالمي مؤيد اين واقعيت است كه في  آيد تعاليم مي
وجود ندارند و با اهـداف تربيتـي اسـالمي     جنس  مخالف در فضاي آموزشي و. . . تعارضي 

بخـش   صـورت فـردي و مـوردي بـراي برخـي زيـان       ممكن است به  ناسازگار نيست، اگرچه
ي  عنوان يك مـاده  غذاي ترش به  را روشن نمود. يك  ان مسألهتو باشد. با يك مثال ساده مي

بسـا غـذاي مناسـبي     بخـش نيسـت، بلكـه چـه      تنها زيان براي سالمتي انسان نه  نفسه غذايي في
باشد. اما براي فرد بيمار و مبتال به مشـكل معـده و. . . خطرنـاك اسـت. مـاجراي مـاهواره و       

نفسه ميان اهداف تربيتي و مـاهواره و   ار است. فيقدرت ارتباطي عصر جديد نيز از همين قر
تهديـدي عليـه     نفسـه  هاي اينترنتي و. . . تعارض وجود ندارد و نبايد اين ابزارهـا را فـي   شبكه

  حساب آورد. اگرچه ممكن است در موارد خاص چنين باشد. وقتي مـا سـهم   تربيت ديني به
كـه زيـان جـاي سـود و تهديـد       يهي اسـت  برداري نكنـيم بـد   خود را از اين قبيل ابزارها بهره
 جايگزين فرصت خواهد بود. 

 و تربيت ديني  عقالنيت

ميان تربيت ديني و قدرت ارتباطي   واقعيت ديگري كه تأمل در آن پرده از عدم تعارض
عقالنيت در نظـام تربيـت دينـي اسـت.       عصر حاضر بر خواهد داشت توجه به شأن و جايگاه

ي اهـداف   ها ازجمله حوزه و حضور مباشر عقل در تمامي صحنهاقتضاء عصر حاضر دخالت 
عقـل قـادر باشـد      دهد آدمـي بـدون توجـه بـه شـأن      باشد. جهان كنوني اجازه نمي تربيتي مي

  سـاختن   اهداف تربيتي را در خود تحقق دهد چراكه قدرت ارتباطي عصر حاضر بـا نزديـك  
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، آدميان را با الگوهاي فكـري و عملـي   بردن مرزها و حصارها ي دورها و از طريق ازبين همه
سازي قدرت عقالنـي فـرد قـادر     جز از طريق فعال بسيار متفاوت و متنوعي روبرو ساخته و به

يكـي را برگزينـد. اطالعـات وسـيع و       نخواهد بود تا از ميان الگوهاي فكري و عملي متنـوع 
ي  توجـه بـه وظيفـه     يـق است. در چنين شـرايطي تنهـا از طر    هر شكلي قابل دسترسي به  عميق

گزينش و تصميم قاطع و ماندگار نايل شد. حال با مراجعه بـه    توان به يك كه مي عقل است 
است. اگر نسبت نظام تربيت ديني بـا عقـل     متون ديني بايد ديد وضعيت عقالني دين چگونه

وال نظـام  كـه ز  باشـد بـديهي اسـت      دادن به عقـل   مبتني بر نگرش بدبينانه و يا نقش حداقلي 
. امـا اگـر    مكتـوم خواهـد بـود     ِ عصر حاضر كه اقتضاء آن عقالنيت است ديني در دل  تربيت

طرز چشمگيري مورد توجـه قـرار داده باشـد     را به  و اعتبار عقالنيت  ديني منزلت  نظام تربيت
  نظام تربيت ديني باشـد. واقعيـت امـر ايـن      تواند تهديدي عليه عصر حاضر نمي  صورت درآن

  تربيـت   اي در نظـام   برجسـته   به متون ديني مؤيد اين است كه عقالنيت شأن  است كه مراجعه
  عقالنيـت   كـه  درحالي  گويي تذكر اين نكته ضروري است ديني دارد. جهت اجتناب از ابهام

است   ي حاضر مراد همان معنايي باشد اما در نوشته در متون فلسفي داراي معاني متعددي مي
شـد. يعنـي    ميان انسان و حيوان معرفي مـي   مميزه  عنوان يكي از ويژگي زمان ارسطو بهكه از 

همـان تفكـر اسـت كـه بـا        گري در آدمي. از اين جهت عقالنيت قدرت حسابگري و تحليل
شناخت و آگاهي تفاوت دارد. شناخت فرايندي است كه انسان در آن غالباً منفعـل اسـت و   

سـازد، امـا تفكـر و عقالنيـت      مـي   زيادي را در خـود ذخيـره   اطالعات  ذهن همانند صندوقي
 ها است.   منظور گزينش ميان آن ها به و تحليل آن  و پردازش  يعني مواجهه با اندوخته

  رابطـه   مطهـري در ايـن   البته عقل و شناخت بايد با يكديگر معيـت داشـته باشـند. شـهيد     
اي است كـه   كارخانه  ش ضعيف باشد، مثلاگر انسان تفكر كند ولي اطالعات«كند:  اشاره مي

كـم    توانـد كـار بكنـد يـا محصـولش      ي خامش كم است، قهراً نمي ي خام ندارد يا ماده ماده
ي خام زيـاد   ي خام برسد. اگر كارخانه ماده كه ماده بستگي دارد به اين  خواهد بود. محصول

و تربيـت در    (تعلـيم »داشته باشد ولي كار نكند بـاز فلـج اسـت و محصـولي نخواهـد داشـت      
 ). 45، ص1367اسالم، مرتضي مطهري، 
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اسـت؟ نگـاهي     بـا عقـل و علـم چگونـه      در رابطـه   حال حساب نظام تربيـت دينـي در اسـالم   
  ي باالتر عقل در متون ديني اسـالمي از شـأن   و در مرتبه  روشني گواه اين است كه علم  منصفانه به

 كنـد  موسـي(ع) نقـل مـي     معـروف روايتـي از امـام     ميناز متكل  بن حكم مهمي برخوردارند. هشام
را   هـاي مـؤمن   ي زمـر ويژگـي   سـوره  20ي (ع) در آن با توجه به آيه ، ) كه امام1(اصول كافي، ج

باشد خداوند به بنـدگان خـود    ي قرآن كريم مي آيه  كه متضمن  كند. بنابراين روايت مي  توصيف
اهـل اسـتماع قـول      مهم دارنـد: نخسـت    د دو ويژگيدهد. بندگاني كه در خو مي  ي بشارت  وعده

كـه بعـد از اسـتماع از بهتـرين اقـوال تبعيـت خواهنـد نمـود. بنـدگان الهـي كـه             هستند و دوم ايـن 
بـا قـول خـوفي       جهـت كـه از مواجهـه    گيرند از آن اند مورد بشارت قرار مي يافته هاي تربيت انسان

كار خواهند گرفت. قـدرت مواجهـه و    و عملي را بهندارند و بعد از مواجهه بهترين الگوي فكري 
قـدرت گـزينش احسـن، صـفت بنـدگان الهـي اســت كـه مـورد بشـارت خداونـد بـزرگ قــرار            

ي عقـل بـر بنـدگان     واسـطه  فرمايد خداوند بـه  هشام مي  ي روايت، امام(ع) به است. در ادامه گرفته
ي ديگـر   شـود. نكتـه   سوب ميكارنبردن عقل خود نوعي جرم مح خود اتمام حجت كرده و لذا به

(ع) به سرزنش خداوند است در مورد كساني كـه تعقـل را تـرك     ي امام در روايت مذكور اشاره
(ع) در تأييـد ايـن سـرزنش مـورد اسـتناد قـرار        ي امـام  وسـيله  ي بقره به سوره 171ي نمايند. آيه مي
خداونـد    چـه  گردد كـه آن  مي  فرمايد: وقتي به اينان توصيه ي مذكور خداوند مي گيرد. در آيه مي

چـه از نياكـان بـه مـا رسـيده اسـت پيـروي         دهنـد تنهـا آن   فرستاده است تبعيت نماييـد پاسـخ مـي   
به تناسـب موضـوع     باشد، لكن اي ديگر مي ي مطالب ارزنده نماييم. روايت مذكور دربردارنده مي

اي از  كور خداونـد عـده  كه بنابر روايت مـذ  اين   گردد. خالصه بحث به نكات ذكرشده اكتفاء مي
دهـد. معيـار بشـارت و     ي ديگري را مورد سرزنش قرار مي دهد و عده بندگان خود را بشارت مي

ي تعقـل   تربيتـي كـه خـود دربردارنـده      نظـام   سرزنش التزام و عدم التزام به تعقل است. حال يك
آن ممكـن اسـت در عصـر حاضـر كـه اقتضـاء         باشـد چگونـه   عنوان يـك جـزء ضـروري مـي     به
كـارگيري   دادن و بـه  كه محصول نقش كارگيري تعقل است ناسازگار باشد. تربيت ديني مادامي به

در عصري كه اقتضاء آن تعقل اسـت تربيـت     تنها با عصر حاضر تعارضي ندارد بلكه تعقل باشد نه
 ايـي كـه بـدون    مانـد. تغييـرات تربيتـي    مي  يابد و ماندگاري آن نيز محفوظ ظهور مي  ديني فرصت
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تعقل تحقق يابد ماندگار نبوده و در جهان كنوني مـورد تهديـد جـدي قـرار       توجه به خصوصيت
بـر ايـن، آيـات قـرآن       گرديـد. افـزون    روشني مطرح منقول از هشام به  در روايت  دارد. اين مسأله

 باشد.   فكر و تعقل مي  و تحسين  شامل تشويق   طور گسترده روايي به  و متون  كريم

 در فرايند تربيت ديني   ينهنقش قرنط

اي  متـون دينـي تصـور غيرمكـانيكي و غيرقرنطينـه       قبلي تحقيق حاضر با اسـتناد بـه    در بخش
اهميـت داردكـه در چنـان تصـوري از       تربيت مورد دفاع قرار گرفـت. يـادآوري ايـن نكتـه    

اقـد اعتبـار   قرنطينه اي در فراينـد تربيـت ف    تربيت، نه ضرورت دارد و نه نياز است تا هرگونه
طور فردي و خاص اين امكـان وجـود دارد تـا بخشـي از فراينـد       شد، به  چه اشاره  باشد. چنان

چه در بخش قبلي مـورد تأكيـد بـود نفـي ناسـازگاري       تحقق يابد. آن  قرنطينه  شكل تربيت به
روشن شد عصر   اش با تربيت ديني بود. در اين رابطه ي ارتباطي ميان عصر حاضر با خصيصه

اضر تهديدي بر ضـد تربيـت دينـي نيسـت، زيـرا تربيـت دينـي يـك فراينـد مكـانيكي يـا            ح
عنـوان   اي بـه  هـاي قرنطينـه   مطلـق اعتبـار پـرورش    معناي نفي به  اي نيست. اما اين مسأله قرنطينه
روابـط ميـان     به اين معنـا اسـت كـه گـوهر تربيـت دينـي فراتـر از تنظـيم          نيست، بلكه  مقدمه
نظر از دور و نزديك، تربيت ديني امري ممكن است.  ي است ولذا صرفهاي مكانيك پديده

منظـور آغـاز اطمينـاني فراينـد      متربـي، بـه    وضـعيت    بديهي است در شرايط و موارد خـاص 
عنـوان   گيـري تجـويز گـردد، لكـن تربيـت در نهايـت بـه        تربيت، براي متربي عزلت و كنـاره 

گيـري   ماندگاري است از طريق كنـاره   ويژگي دنبال ايجاد تغييرات مطلوب با فرايندي كه به
سـهولت مـورد    و بـه   شود ماندگار نبوده چه از اين طريق حاصل مي حاصل نخواهد شد و آن

 گيرد.  تهديد قرار مي

 گيري نتيجه

تـاريخ    باشـد كـه در طـول    اديـان  مـي   و ايجاد تغييرات مطلوب ديني يكي از اهـداف   تربيت
ويك ايـن انتقـاد شـكل     اند. در قرن بيست مورد انتقاد قرار دادهرا  طرق مختلف آن  اي به عده

حاضر معلـول قـدرت ارتبـاطي ايـي اسـت كـه در         بودن قرن گيرد. خاص خاصي به خود مي
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هـا از هـر    نحوي كه سبب شد تا مرزهـا و حصـارهاي ميـان انسـان     اختيار همگان قرار دارد به
اگر تصور ما از تربيت دينـي يـك فراينـد    اي كنار نهاده شود، با وجود اين  فرهنگ و جامعه

  كند. قرن حاضر زمـاني  اي باشد چالشي تربيت ديني را تهديد نمي غيرمكانيكي و غيرگلخانه
صورت فرايند مكانيكي نگريسـته شـود    تواندتهديدي عليه هدف تربيت ديني باشد كه به مي

اقتضـاء جهـان كنـوني     اي از تربيـت اسـت كـه    به متون ديني مؤيد تصور غيرقرنطينـه   مراجعه
علم و   به متون ديني بيانگر تأييد شأن و منزلت  چنين مراجعه باشد. هم چنين نوع از تربيت مي

مـي    اي در قرن حاضر نيز تربيت ديني را قدرت پويايي و حيات ويژگي  باشد. چنين تفكر مي
جـدي  ي چـالش   بخشد. كاهش نقش عقالنيت و تصور مكانيكي از تربيت اسـت كـه زمينـه   

 سازد.   براي تربيت ديني را در عصر حاضر فراهم مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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