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چكینه

كلین واژهها :جهاني شدن ،تربیت ديني ،چالش ،راهكار.

172

دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار/تربيت واجتماع  /دانشگاه شاهد /سال هفدهم /شهریور  / / 98شماره 24

در پژوهش حاضر ،آسیب شناسي تربیت ديني در عصر جهاني شدن در حوزه تربیتت دينتي
هدف قرار گرفته است .روش انجتا پتژوهش ،تحلیت استنادب بتوده بته رنگتور گتردآورب
دادههاب الز جهت پاسخ به سؤالهاب پژوهش ،اسناد روجود و ررتبط بتا روضتوج جهتاني
شدن و تربیت ديني با استفاده از فر گردآورب دادهها جمعآورب و به شیوه کیفي تجزيته و
تحلی شده است .عمده ترين يافته هاب پژوهش عبارتند از :جهاني شدن از پديدههاب شاخص
زران حاضر است که راهیت آن به واسطه سیال ،در حال تحول و جديد بودن ،رتبه استت بتا
اين وجود ريتوان آن را فرآيندب ،اجتماعي دانست که در آن قید و بندهاب جغرافیايي کته بتر
روابط اجتماعي و فرهنگي سايه افكنده از بین رفته و ررد به طور فزاينده از کاهش اين قیتد
و بندها ،آگاه ريشوند .در خصوص تربیت ديني در عصر جهاني شتدن بايتد ااعتان داشتت
تربیت حقیقي از چهار رؤلفه تبیین ،عرضه رعیارها ،تحرك دروني و نقادب برخوردار استت.
دين رجموعه گزاره هاب توصیفي و تجويزب است که از طرف خداوند به انستان داده شتده و
ديني بودن نیز ،ناظر به دگرگوني هايي است که در وجود فرد به واسطه دين به وجود آرده و
اعتقادب و فكرب ،تجربه و التزا دروني و عم از ويژگيهاب آن است .چتالشهتاب احتمتالي
جهتاني شتدن بتراب تربیتت ديني کتاهش ریتزان کنتترل رتدارخ بتر آروختتههتا ،کیفیتتت و
جهتگیرب هاب آروزشي و تربیتي دانشآروزان ،تضتعی تمايت بته ايمتان رعنتوب و رشتد
فرهنگ انساني در اثر رواج رصرف گرايي ،رد و شيء پرستي ،رواج دنیاگرايي و ديتنزدايتي،
تأکید بر جهت گیرب غیرديني به دلی تهي شدن جارعته از رعنويتت و تحمیت آن بتر جوارتع
رختل  ،تضعی نقش ديتن در زنتدگي روزرتره ،تترويا نگتا ارزشتي رتكتي بتر قترارداد
اجتماعي ،خصیصه ستاخت شتكني و ...رتي باشتد .عمتده تترين راهكارهتاب تعارت پويتا بتا
چالش هاب رذکور در حوزه تربیت ديني ،شار کاربرد اص تعق و پرهیز از ستطحينگترب،
شناختن تمايالت و تمنیات فطرب و پرهیز از افترا و تفتريط ،توجته بته ارزشهتاب عمیت
انساني ،توجه به وحدت و يكپارچگي در بینش ،رنش و ،...رهرورزب و رحبت ،تقتواب حضتور
و بهرهگیرب از عنصر زيبايي شناختي ،است.
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آسیب شناس ی تربی
عص ر جه ايیش ن

دين ی در

آسیبشناسیتربیتدینیدرعصرجهانیشدنوراهکارهایتعاملپویاباآن


مقنم

انحرافي را ميبینیم.

عصر کنوني زمانه بحران و چالشهاايي اتات کاه
باعث تغییارا

شواهد قانع کننده او وواود دارد کاه از آشافتگي در

عداده و زيربناايي در ابعااد م تلا

وضعیت تربیت ديني در کشور حكايت ميکنند .کشور ما

زندگي انسان و نفوذ در ثابت ترين ابعااد وواودو وو

به رغم بریوردارو از فرهنگ و انقالب ديني و تووه باه

(ناشاي از ايان

دين به عنوان پايه هده برنامههاو مادو و معنوو ،از ايان

چالش ها و بحران ها) ،تغییراتي در بعد معنوو و ارزشي

آتی ها در امان نبوده اتات .انقاالب ارتباطاا

باعاث

و به تبع آن به چالش کشیدن ارزش هاو ديني و معنوو

ترايت آتی هاو وهاني به کشور شده اتت .آتی ها و

اتت[.]1

بحران هايي که نیاز اتت ،شناتايي شوند تا در پنااه ايان

شده اتت .از عدده ترين اين تغییارا

تربیاات دينااي بااه مفهااوم فراگیاار آن ماايتوانااد

شناتايي بتوان در راه رفع آنها گام نهاد.

کلیدو ترين نقش را در توتعه معنوو و کداا وامعاه

اگر تالش هدة ما بر اين قرار گیرد که از طريات روح

باروز

حاکم بر برنامه هاو رتدي و غیررتدي (یارج از آموزش

نابهنجارو هاو وبران ناپذيرو در پارورش نسا ناوين

گیارد ،و

ديني ايفا کند و هر گونه کاتتي در آن ،مووا

و پرورش) تربیت  ،تزکیاه و تأديا  ،صاور

وامعه ميشود.

مفاهیم نظرو به صور

تربیت ديني ،آن اتت که تدين در ارتباطي از ناو
تربیت در فرد شك گیرد .در صور

ترکی

رفتار ديني درآيد ،مي توانیم ادعا

کنیم که تربیت ديني تا حد زيادو تحقت پیدا کرده اتت.

مؤلفههاو

تربیت ديني زماني محقت مي شود که نوووان و ووان ماا
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تدين و تربیت مي توان در عصر وهاني شدن از تربیات

به مرحله تأدي

ديني صحبت کرد ،و پیراتتن تربیت ديني از تالشهاو

حسنه  ،رتیده باشد .يعني آنچه قرآن به عنوان اتوة حسنة

شبه تربیتي و بدفهديها از دين ،امكاان توفیات تربیات

ووود مبارك پیامبر (ص) معرفي ماي کناد باياد الگاوو

ديني در عصر حاضر را فراهم ميکند.

متربي ما قرار بگیرد؛ که هدان حضور ب شیدن به قرآن در

بین آموزش ديني و تربیت ديني فرق اتت .آموزش

به مفهوم حسن یلت و ت لت به ایاالق

متن زندگي نوووان و ووان ماتت.

ديني نتیجه گراتت و با برنامه هاو رتدي در آماوزش و

يكي از تحوال

دوران معاصر که اثرا

شاگرفي را

پرورش از طريت دروتي مث ديني  ،قارآن  ،عرباي و...

در عرصههاو اقتصادو ،اوتدااعي و فرهنگاي باه وااو

تداوم دارد ،و با ارزشیابي کدّي قاب اندازه گیرو اتت.

گذاشته و مي گذارد ،مسأله وهاني شادن اتات .وهااني

اما تربیت ديني  ،که بر پايه تعلیم اتتوار اتات  ،فرايناد

شدن با ابعادو که دارد بر تدامي عرصهها از ودله تعلایم

مدار اتت .امرو اتت که تدريجي اتفاق مي افتد ،رشد

و تربیت نیز اثرا

فراواناي (مثبات و منفاي) باه وااو

و پويايي دارد ،بسیار تحو گراتات  ،و باا ارزشایابي

مي گذارد .امروزه يكي از ندادهاو تاأثیر پدياده وهااني

کدّي قاب اندازهگیرو نیست.

شدن بر تعلیم و تربیت ،يادگیرو وهاني و تغییر پاارادايم

آتی شناتي تربیت ديناي ،شناتاايي آتای هاا و

تعلیم و تربیت اتت .به عبار

چالش هاو مووود در تربیت ديني اتت که باا وواود
قدمت دين و آتی هاو ديندارو مطالعاا
باب آن صور

بر نظام آموزشي ،به معني دگرگوني در پارادايم ياادگیرو

زياادو در

و تعلیم و تربیت اتت[.]2

نگرفته اتت .تربیت ديناي باه حسا

تنت ديرينه به انتقا يک تلسله اطالعا

ديگر ،تأثیر وهاني شادن

يكي از ابعاد زندگي بشرو که از فرآيند وهاني شادن

مجزا منحصر

متأثر مي شود فرهنگ و دين ووامع اتات .لاذا تعیاین و

شااده ،لااذا انجااام اعدااا ایالقااي و دينااي توتاا

شنایت تربیت ديني در عصر وهاني شدن و تأثیر و تأثر

دانش آموزان به دلی منابع پااداش و تنبیاه ،واايگزين

متقاب آن از اهدیت زيادو بریوردار اتت .وهاني شادن
171
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شور و رغبت ديني در آنها شده که به تبع آن گرايشهاو

دکترمهدیسبحانینژادوهمکاران


انتقا و تبلیغ آموزه هاو ديني که باین ادياان مشاترك

بي تووه به مردم ،کاالها ،اطالعا  ،عاادا

و هنجارهاا

اتت فراهم کرده و امكان گفتگوو ادياان را در وهات

به مرزها اوازه وا باه واايي ماي دهاد .و از آنجاا کاه

تفاهم بین ملت ها و رتیدن به ياک تارو ارزش هااو

نديتوان مرزهاو نفوذناپذيرو در مقاب اشاعه انديشهها و

مشترك بین ديني به ووود آورده و از طرف ديگر زمینه

کاالها ايجاد کرد بنابراين وهاني شدن در بلند ماد

باه

تكثر گرايي ،نسبي گرايي و ش صاي شادن ارزش هاا و

هر حا اتتیال یواهد يافت[.]8
وهاني شدن داراو ابعاد فرهنگي ،علداي ،تیاتاي و

تربیت ديني را فراهم کرده اتت [.]3
آرزوو وهااان شاادو کااردن انديشااههااا ،نااو
حكومتها و ترويج قدر

اقتصادو اتت و در معناو مثبت ناوعي فرصات انتقاا

از دير باز یواتاته ادياان،

تجارب و دتتاوردهاو موفت ب اش هااو توتاعه يافتاه

و متفكرين بوده اتات[ .]4تئاودور

وهان به تاير ب شهاو وهاني و «تباد فرهنگاي» تداام

لويت ( )Theodore Levittوهاني شدن ()globalization

منفيگرايانه و تک بعدو از

قدر هاو م تل

را در تا 1891براو توصی

تغییرا

مل اتت ،از اين رو تعبیرا

آن چناادان معقااو نیساات .و درك اتااتعدارو و فاارا

اقتصاد وهااني

اتتعدارو از آن الزم اتت[.]18

مؤثر بر تولید ،مصرف و ترمايه گذارو ارائاه کارد[.]1
مارشا مک لوهان ( )1892از اولاین متفكاران وهااني

تیر وهاني شدن ايجاب مي کند کاه طارز تلقاي ماا

شدن با بررتي اثر اوتداعي رتاانههاا مفهاوم دهكاده

نسبت به وهان ،انسان ،علم ،يادگیرو و شایوههااو آن و

وهاني ( )global villageرا مطرح و آن را در فشاردگي

تاير عناصر مربوط به تعلیم و تربیت تغییر کرده ،دوبااره

زمان و مكان در امور انساني یالصه کرد .پیشبیني وو

شود .تعلیم و تربیت به علات ارتبااط متقابا و

اين بود که فناورو اطالعاا

توصی

عدیقي که با حوزههاو م تل

ايجاادکنناده ارتباطاا

معرفت و ارکاان زنادگي

رتانههاو ودعي باه وياژه تلويزياون و گساترش روز

وامعه ،تجديد تایتار يافته تا بتواند پات گوو نیازهاا و

افزون آن در تراتر دنیا ،وهان به مثاباه ياک دهكاده

یواتتهاو افراد وامعه بوده و وامعه را در وهت تعالي

واحد ،به وامعهاو متحد و يک دتت تبدي یواهد شد

توق دهد[.]11

آور در عرصاه فنااورو هااو

تعلیم و تربیت در وامعه ما از دير باز با آماوزههااو

ارتباطا  ،زمان و فضا را در آن بهم فشرده و آن را باه

ديني آمی ته بوده و اکنون در تطحي گسترده و عدیات از

دهكده او الكترونیک ،بدون دغدغه هاو زمااني

آن متأثر اتت .ايان ناو از تعلایم و تربیات باه علات

صور

دغدغه هاو ایالقي و اعتقادو ،تعي در دور نگه داشاتن

و مكاني براو انتقا و وابجايي در یواهد آورد[.]9
از اوایر دهه  98میالدو وهاني شدن (به دلی تغییر

افراد از انحراف هاو عقیدتي ,ایالقي و ...داشته و تربیت

و تحوال

در نظام مندوهاو تیاتي کشورها) با شاور

قرنطینه او را برقارار ماي تاازد[ .]12تربیات قرنطیناهاو

و حرار

بیشترو دنباا شاد[ .]7در حقیقات بعاد از

(تحريدي) نوعي از تربیت ديني اتت که ناه باه وواماع

فروپاشي شورورو تابت و شكست مارکسیسم در اکثر

اتالمي و تاريخ معاصر منحصر اتت بلكاه در مكاتا ،

کشورهاو بلوك شرق و ايجاد کشورهاو تازه تأتایس

اديان و ووامع م تلا

بساته باه

(مشترك الدنافع) وضعیت ژئوپولیتیكي وهان تغییراتاي

شراي وامعه اعدا مي شده اتت .اتاس تربیت تحريدي

را به یود ديد که در نتیجه آن وهان از حالت دو قطبي

ايجاد مرز و تپس قرنطینه اتت .در اين ناو از تعلایم و

تابت یارج شده و مجدداً بحث نظام ناوين وهااني و

تربیت تعي بر آن بوده و هست که با دور کردن افاراد از

«وهاني شدن» بر تر زبانها افتاد[.]9

محی هاو نامطلوب و ايجاد ی قرمز آناان را مصاونیت
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در زمانهااو متفااو
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اتت .وو بر ايان بااور باود کاه باا پیشارفت تاريع

بشر دارد ناگزير از تأثیر اتت و بايد مطابت باا تحاوال

که پیشرفت هاو حیار
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از يک طرف امكانا
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و وتاي ودياد باراو آماوزش،

وهاني شدن مرزها و هويتها را کم رنگ ميکناد ،و

آسیبشناسیتربیتدینیدرعصرجهانیشدنوراهکارهایتعاملپویاباآن


اشكا گوناگوني از تربیت تحريداي در تااريخ اياران

در پژوهش حاضر کلیه اتاناد و مادارك مارتب باا

وريان داشته اتات .اولاین واکانش مجاامع ماذهبي،

پديده وهاني شدن و تربیات ديناي در وامعاه اتاالمي

روحانیون و متولیان ديني به نظام تربیتي وديد ،تحاريم

گردآورو و در راتتاو تؤا هاو پژوهش مورد بررتاي

بود .آنان اتاتفاده از مظااهر فرهناگ غارب از ودلاه
مدرته ودياد را تحاريم و از رواج ایالقیاا

واقع شده اتت .از اين رو روش انجام پاژوهش تحلیا

غرباي

اتنادو بوده که در آن تعي مي شاود ،اتاناد و مادارك

توت مدارس وديد ابراز نگراني ندودند .باا نظار باه
یصیصه عصر حاضر و ظهور ارتباطا

مووود مرتب با موضاو باه منظاور پاتاخ گاويي باه

در شكلي کاه

تؤا هاو پژوهش مورد اتتفاده قارار گیارد .بار اتااس

هر روز گستردهتر مايشاود ،تقاواو پرهیاز در بریاي

نحااوه گاارد آورو دادههااا روش پااژوهش را ماايتااوان

قلدروها اتاتاً نامدكن مي گردد .فضاهايي کاه بار ماا

توصیفي-تحلیلي نامید زيرا از يک تو در پي توصای

تحدی ا ماايشااود ،امكااان پرهیااز را پیشاااپیش از مااا

شنایت شاراي

ميتتاند[.]13

اتت راج مفاهیم و کشا

اتفاق نیفتاده پس در حا وقو نیسات .مدكان اتات

یطاوط اصالي انديشاههااو

صاح نظران در زمینه وهاني شدن و تربیت ديني اتات.

وهاني شدن با روندو نامتعاد در حا رشاد باشاد و

وامعه پژوهش شام کلیه منابع و مراوع مووود مرتب با

مالي و تاا حادو در ب اش

موضو مورد بررتي (وهااني شادن و تربیات ديناي و

پژوهش و توتعه به وضوح قابا شانایت و تفكیاک

تعام اينها به منظور شنایت چالش هاا و راهكارهاا) در

هستند در ب ش هاو ديگر تا حدو اتفاق افتاده باشاند.
دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار/تربيت واجتماع  /دانشگاه شاهد /سال هفدهم /شهریور  / / 98شماره 24

قدر مسلم آن که در هر صور

موواود و ياارو رتااندن باه فرآيناد

تصاادیمگیاارو اتاات (توصاای ) و از تااوو ديگاار در

اشتباه اتت که نتیجه گرفته شود ،اگر وهاني شادن

روندهايي که در یدما

و

وامعه اتالمي مي باشد ،و از آنجا که کلیه منابع و مراوع

ما باا فرهناگ وهااني

مووود و مرتب مورد بررتي واقع شده ،ندونهگیرو انجام

انطباق وامع نداريم بنابر اين با بریي چالش ها مواواه

نشده اتت .بعالوه به منظاور گاردآورو دادههاا از فارم

مي شويم که بايد یود را براو تعام منطقي با آن آماده

گردآورو داده ها اتتفاده شده کاه داده هااو وداعآورو

کنیم .از مهم ترين چالش ها در ايان ارتبااط پیامادهاو

شده با اتتفاده از تكنیکهاو تحلی کیفي ،طبقاهبنادو و

پديده وهاني شدن بر حوزه تربیت ديني اتات .از ايان

در راتتاو بررتي تؤا هاو پژوهش تحلی شده اتت.

با تربیت ديني و راهكارهاو تعام پويا با آن اتات .در

يافت ها پدوهش

رو مسئله اتاتي در پژوهش حاضر نسبت وهاني شدن
اين راتتا چهار تاؤا پژوهشاي ذيا طارح و ماورد

 .1بررسی سؤال اول پدوهش

بررتي واقع شده اتت:

تؤا او پژوهش عبار

1ا وهاني شدن چیست؟

بود از اينكه «وهاني شادن

چیست؟»

2ا تربیت ديني چیست و آياا ماي تاوان در عصار

در راتتاو بررتي تؤا پژوهشي مذکور بايد اذعاان

وهاني شدن از تربیت ديني ،صحبت کرد؟

داشت؛ واژه وهاني کردن ( )Globalizeو وهان شادولي

3ا چالشهاو احتدالي وهاني شادن باراو تربیات

( )Globalismن ستین بار در تا 1844در کتابي مهجور

ديني ،چیست؟

به کار گرفته شدند ولي وهاني شادن باه عناوان لغات،

4ا راهكارهاو تعام پويا با چالشهاو ماذکور در

ن ستین بار در تا 1891وارد واژه ناماه شاد[ .]14وراو

حوزه تربیت ديني ،چیست؟

اقتصادها ،فرهنگ و تیاتتهاا وهااني شادن باه طاور
گسترده تبدي به موضو مورد عالقهاو براو دانشادندان
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ب شیده و امكان تحقت تربیت ديناي را فاراهم تاازند.

روش

دکترمهدیسبحانینژادوهمکاران


قضايي ،انسان شناس ها ،وامعاه شناتاان و فیلساوفان

گروهي معتقدند وهاني شدن انديشه و تفكرو اتات کاه

شده اتت[.]11
ملیتي و ...منجر به پذيرش اين موضو شده که وهااني

تحت تلطه امريكا بر وهان تحدی کند ،بنابراين ،وهااني

شدن واقعیت زندگي اقتصادو معاصر اتت .و اشاره به

شدن به معناو اعدا قدر

و نفوذ تیاتي ،اقتصاادو و

فشردگي زمان ،مكان وهان و تقويت آن به عنوان ياک

فرهنگي امريكاتت .گروهي نیز وهاني شدن را مرزهااو

ک اتت ،که نشاندهنده فراواني روزافازون ارتباطاا

ملي و ايجاد هم بستگي و پیوند بیشتر میاان ملاتهاا باه

وهاني و درك ما از آنها اتت که ميتواند گدراهکنناده

منظور برقرارو رواب متقاب ميدانند[.]28
به زعم پراتون ( )Perratonوهاني شادن فرآينادو از

باشد[.]19
وهاااني شاادن کشااورهاو م تلا

تحو اتت که مرزهاو تیاتي و اقتصاادو را کدرناگ

را بااه اشااكا

گوناگون تحت تأثیر قارار داده و فراينادو قاووتار از

کرده ،ارتباطا

صنعتي شدن ،شهرنشیني و مادو گرايي اتات[ .]17کاه

افزون ميندايد .و پديدهاو چند بعدو اتت کاه آثاار آن

در ک و به تادريج مووا

از باین رفاتن تقسایدا

قاب تسرو به فعالیتهاو اوتداعي ،اقتصاادو ،تیاتاي،

وغرافیايي و اقتصادو ايجاد شاده باا ونسایت ،ناژاد،

حقوقي ،فرهنگي ،نظامي و فناورو اتت[.]21

فرهنگ و ...شده و تیداو وديدو از زنادگي تعريا
ميکند[ .]19با آنكه وهاني شادن از تعااري

را گسترش داده و تعاما فرهناگهاا را

از دياادگاه مااک گاارو ( )Mcgreusوهاااني شاادن

بسایارو

عبارتست از برقرارو رواب متنو و متقاب بین دولتهاا

بریوردار اتت اما به تعبیر شاولت شاايد بتاوان چناد

و ووامع که به ايجاد وهاني کنوني مي انجامد و فرآيندو

برداشت از آن را از هم متدايز تایت؛

اتت که از طريت آن حوادث ،تصدیمها و فعالیاتهاا در

از اياان رو ،واژه وهاااني فق ا صاافت ديگاارو بااراو

افراد و ووامع در ب شهاو کامالً دور کره زماین داشاته

توصی

باشد[.]22

روابا بارون مارزو میاان کشورهاتات .در

واترز ( )Watersوهاني شدن را فرآينادو اوتدااعي

کاربرد دوم ،آزاد تازو در نظر گرفته مي شاود کاه باه
فرآيند برداشته شدن محدوديت ها اطالق ماي شاود .در

اتت که در آن قید و بندهاو وغرافیايي کاه بار روابا

برداشت توم ،به معناو وهان گساترو در نظار گرفتاه

اوتداعي و فرهنگي تايه افكنده از بین ميرود و مردم به

ميشود .که واژه وهاني به معناو تراتر دنیا و وهااني

طااور فزاينااده از کاااهش اياان قیااد و بناادها آگاااه

شدن ،فرآيند انتشار تجربیا

و هادفهااو گونااگون،

براو مردم دنیا اتت .تعري

چهارم ،آن را غربي کردن

گیدنز و هاتون ( )Giddens,and Huttonوهاني شادن

يا نوگرايي مي داند که تازوکارو اتت که از طريت آن

را به معناو فشردگي رواب اوتداعي بینالدللي ميدانناد

تایتارهاو اوتداعي نوگرايي ،در تراتر دنیا گساترش

طورو که رويدادهاو محلي در مناطت دور دتت تحات

مييابند .نگرش پنجم وهااني شادن را مجدوعاهاو از

تااأثیر روياادادهاو مناااطت دورتاار و بااالعكس ر

فرآيندها که در برگیرنده دگرگوني در تاازمان فضاايي

ميدهند[.]24

رواب اوتداعي اتت ،تعري

ميگردند[.]23

کرده که شاام تجدياد

بریي نیز وهاني شدن را معااد «غارب تاازو» ياا

شك بندو وغرافیايي اتت به طورو که ديگار فضااو

«تجدد» بهويژه در شك آمريكايي آن دانستهاناد .در ايان

ترزمینها ،فاصلههاو ارضاي

معنا وهاني شدن پوششي اتت که طاي آن تاایتارهاو

اوتداعي کامالً بر حس

اوتداعي مدرنیته (ترمايه دارو ،عقلگرايي ،صنعتي شادن

و مرزهاو ترزمیني شناتايي نديشوند[.]18
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در مورد وهاني شدن نظارا

متفااوتي وواود دارد.

آسیبشناسیتربیتدینیدرعصرجهانیشدنوراهکارهایتعاملپویاباآن


و )...در تر تا تر وهان گسترش مي يابد و فرهنگهاو

داشت؛ پاتخ به تؤا فوق مستلزم تحلی مفاهیم تربیت،

قديدي و بومي نابود ميگردند[.]21
وهاني شدن مفاهیم گوناگوني دارد و اتفااق نظارو

دين و ديني بودن اتت که باا توواه باه ايان مفااهیم و

براو تعريفي واحد از اين پديده ديده نديشود زيرا اين

شراي زماني و مكاني و متنات

با نیازهاو انسان معاصر

پديده هنوز به مرز تكاما نهاايي نرتایده و هدچناان

تصويرو از تربیت ديني را ارائاه کنایم باه گوناهاو کاه

دتت وش تحو اتت و با گذشت زمان ،ابعاد تاازه او

ظرفیتي براو حضور مؤثر و متنات

به فضاو اين عصار

از آن مش ص و ندايان ميشود .اگر چه ارائاه تعريفاي

داشته باشد.
ال  .تربیت :براو تربیت تعاري

وامع و مانع از وهاني شدن دشوار اتت[ ،]29باا ايان

که هر يک متأثر از مكت

حا وهاني شدن را ميتوان؛ فرآيند فشاردگي فزآيناده
زمان و فضا که به واتطه آن مردم دنیا کم و بیش و باه
صور

شراي

م تلفي ارائه شاده

يا رويكردو فلسفى-تربیتاى و

فرهنگى حاکم بر نظريهپردازى اتت .در تعريفاي

نسبتاً آگاهانه در وامعه وهااني واحاد ادغاام

تاده و مجد اين تصوير در اذهان شك مايگیارد کاه

ندود .در مفهومي وامعتر نیز ،وهااني

تربیت ايجاد تغییرا

مطلوب در نس وديد اتات ،اماا

شدن را ميتوان «فرآيندو اوتدااعي کاه در آن قیاد و

بايد ديد اين تعري

براو اينكه تربیت را مش ص کناد و

بندهاو وغرافیايي که بر روابا اوتدااعي و فرهنگاي

آن را از شبه تربیت متدايز تازد کافي اتت؛ پاتخ منفاي

تايه افكنده از بین ميرود و مردم باه طاور فزايناده از

مطلاوب در نسا ودياد باه

ميشوند ،تعري

کاهش اين قید و بندها آگاه مي شوند» تعري

اتت زيرا ايجاد تغییارا

کرد .بار

ميگیرد که از لحاظ تربیتاي

روشهاو گوناگوني صور

اين اتاس مي توان اذعان داشت؛ مفهوم وهااني شادن

هده آنها قاب قبو نیستند .براو شبه تربیات تاه ماورد؛

هم فشرده شدن وهان و هم به تراکم آگاهي نسابت باه

عاد  ،تلقین و تحدی اتت.
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وهان به عنوان يک ک داللت دارد[.]27
وهاني شدن يكي از تحوال

عاد  :عاد

بر تكرار اتتوار اتت «فرد بدون توواه

دوران معاصار اتات

و آگاهي به تكرار امرو مي پردازد و هدین امر یود ب ود

شگرفي به واو گذاشته و از پديدههاو چناد

او را به فراگیرو مطلبي یاص ياا مهاارتي معاین قاادر

بعدو و چالش برانگیز عصر حاضر محسوب ماي شاود

ميندايد .اين نو فراگیرو هدانطور که گفته شد با درك

که در ابعاد م تل ؛ نظامهاو محلي ،ملي و منطقهاو را

و فهم توام نیست و فرد تنها در اثر تكارار ،امارو را باه

متأثر تاایته اتات .بسایارو آن را محصاو بار هام

ميکناد[.]29

که اثرا

ذهن یود وارد ميتازد يا مهارتي را کس

یوردن نظم و رابطه تنتي مكان ،زمان و فضا ميدانناد

در اينجا هر چند توانسته ايم تغییرا

و معتقدند از آن وا که فعالیتها و کنشهاو اوتدااعي

کنیم ،اما با نظر به ويژگي هاو تربیت ندي توان آنرا تربیت

انسان بي واتطه اين م تصا

امكان پذير نیسات؛ هار

مطلاوب را ايجااد

دانست.

گونه تغییر و تحو در نظم و رابطه مورد نظر ،پیامدها و

تلقین :بر هیبت اتتوار اتت .هنگامي که کسي تا ن

از ودله

اتتوارو و معقولیت آن بلكه به

چالشهاو گستردهاو را در عرصههاو م تل

يا انديشهاو را نه به تب

دلی هیبت گوينده ميپذيرد تن به تلقین داده اتت[.]28

تربیت ديني به دنبا یواهد داشت.

تحدی  :بر زور اتتوار اتت .باا واداشاتن افاراد باه

 .2بررسی سؤال دوم پدوهش

دومین تؤا پژوهش عبار

کارو و مجازا

بود از اينكاه «تربیات

ندودن آنها در صور

ت ل  ،ميتاوان

شاهد انجام آن کار توت آنها بود .تحدی تربیت نیسات

ديني چیست و آيا مي توان در عصار وهااني شادن از

بلكه اين تصور اتت که اين ته روش بنیان اصلي تربیت

تربیت ديني صحبت کرد؟».

هستند[.]28
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در راتتاو بررتي تؤا پژوهشي مذکور بايد اذعاان

دکترمهدیسبحانینژادوهمکاران


نس وديد در چه صور

بررتي و انتقاد ميپاردازد و آنچاه را منطقاي و مساتد

مطلاوب در

مقام پاتخ از چهار مؤلفاه ياا مش صاه باراو تربیات

شبه تربیت ودا ميتازد .در عاد  ،تلقین و تحدی چون

ميتوان ت ن گفت:

معیار بهدتت داده نديشود امكان نقد هم میسر نیست.

تبیین :مراد از تبیین اين اتت کاه فارد نسابت باه

ب :دين و تدين؛ به مجدوعه گزاره هااو توصایفي و

و

تجويزو که براو اداره امور فردو و اوتداعي انسانهاا و

آگاهي يابد از اين رو مربي تنها به ايجاد تغییر در رفتار

آنها از طرف یدا باه انساان

تغییراتي که قرار اتت در وو ايجااد شاود بصایر

تأمین تعاد

دنیا و آیر

و حاال

فرد نپردازد بلكه بینشاي در فارد نسابت باه

داده شده اتت دين گفته ميشود .در اين پاژوهش ديان

تغییرا

فراهم آورد .اين مؤلفه تربیت را از شبه تربیات

اتت که ونبه توصیفي و تجاويزو

تفكیک ميکند ،طورو که در عااد

مجدوعه او از مطال

تلقاین و تحدیا

تنها شراي را ايجاد ميکنیم که فرد در معار

دارند و بايد و نبايد در آنها مطرح اتت .ديان پديادهاو
هداهنگ و هدتراز با فطر

کاارو

انساني و يكي از عاليت کهن

قرار گیرد و کار ر دهد اما الزمه تربیت آن اتت کاه

بشرو اتت که هدیشه به عنوان يک نیاز اتاتي در میاان

منطت تغییر براو فرد روشن شود[.]29

انسان ها یود ندايي کرده اتت .يافتههاو دانشدندان گواه
اين مدعاتت که تاريخ زندگي بشر با دين آمی ته اتات.

معیار :اين عنصر بس تبیین اتات .در ايان مؤلفاه
آنها ميتنجیم .اين مؤلفه نیز تربیات را از شابه تربیات

اتت؛ هرگز قومي بدون دين در دنیا ووود نداشته و دين

متدايز مي تازد .در عاد  ،تلقین و تحدیا معیاار باه

پديده او اتت که آينده بشر با آن هدراه و هدگام یواهد

دتت داده نديشود و ضرورتي هم براو اين کار ووود

بود .ارنسات رناان ( )1983-1923فیلساوف فرانساوو

ندارد بلكه مدكن اتت در مواردو حتي اصارار باراو

ميگويد« :مدكن اتت روزو هر چه را دوتت دارم نابود

م في نگه داشتن قواعد و معیارها هم در میان باشد .در

شود و هر چه نزد من لذ

اتت از

تلقین که بر هیبت تلقینکننده اتتوار اتت ،مطلاوب آن

میان برود ،يا آزادو به کار بردن عق  ،دانش و هنر بیهوده

اتت که چهره وو هداواره در هالاهاو از ابهاام قارار

گردد اما محا اتت عالقه به دين متالشي يا محو گاردد.

داشته در صورتي که در تربیت ،چیازو میاان مرباي و

دين هدواره و هدیشه باقي یواهد ماند»[.]1

متربي پنهان نیست ،معیارها به صاور

متقابا بیاان و

ب ش و نعدت حیا

عالمه طباطبائي دين را اراده تشريعي شار مايداناد

تبیین مي شود و فرد از آنها اطال پیدا مايکناد ،ارائاه

کااه از طرياات فرتااتادگان وهاات هاادايت مااردم ناااز

معیارها ب شي از کار تربیت اتت[.]29

شده[ .]38ووادو آملاي ديان را مجدوعاه او از عقاياد،
ایالق ،قوانین و مقرراتي ميداناد کاه باراو اداره اماور

تحرك دروني :در عاد  ،تلقین و تحدی به وضوح
مش ص اتت که موتور حرکت در بیرون از فرد قارار

فردو و اوتداعي انسانها و تأمین تعاد

دارد و او به ظرفي تو یالي شبیه اتت که قارار اتات

آنها تدوين شده اتت[.]31گرين ( )Greenدين را مجدوعه

چیزو در آن ري ته شود در مقاب تربیت فرآيندو اتت

حقايت هداهنگ از نظام اعتقادو ،ارزشي و عبادو ميداند

که در آن فرد انگیزه هاو عد یود را یاود باه طاور

که باراو هادايت و تعاالي انساان در قلدارو فاردو و
اوتداعي وو ،توت

روشن و باز مالحظه ميکند[.]28

دنیا و آیار

رتوالن الهي از وانا

پروردگاار

نقادو :هنگامي که تربیت مستلزم تبیین ،باه دتات

ارتا شدهاتت[ .]32پترتاون ( )Maykel ptersonو نیاز

دادن معیارها و حرکت دروني باشاد باه طاور طبیعاي

دياان را متشااك از مجدوعااهاو از اعتقااادا  ،اعدااا و
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قواعد کلي در نظر اتت که اعدا و رفتار را بر حس

میترز ( )1918-1747نويسنده تاريخ عدومي اديان معتقاد
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اکنون بايد ديد کاه تربیات چیسات و وواود چاه
عناصرو در آن الزم اتت و ايجاد تغییرا

مش صه چهارم (نقادو) آشكار ميگردد«.متربي ش صاً به

آسیبشناسیتربیتدینیدرعصرجهانیشدنوراهکارهایتعاملپویاباآن


(فردو و ودعي) مي دانند که حاو مفهاوم

چیزو و پايبندو نسبت به آن اتت .يكي از لوازم متادين

حقیقت غايي تامان يافته اتت[.]33
تدين ناظر به دگرگوني هايي اتت که ايان امار در

شدن ،ظهور و بروز اين بعد در درون انسان اتات يعناي

ووود فرد ايجاد ميکند .مسئله اين اتت که اگار قارار

یود بايد نسبت به یدا و آنچه یدا از او ميیواهد ايدان

باشد فردو متدين شود  ،چه تغییراتاي باياد در وو ر

بیاورد .فرد اگر اين التزام قلبي و دروني را نسبت به یدا

دهد .چهار مؤلفه اتاتي در تدين قاب مالحظاه اتات

نداشته باشد ،يعناي ايداان بار او حاصا نشاده باشاد،

که عبارتند از؛

نديتوانیم صفت ديني بودن را بر او اطالق کنیم.

اعتقادو و فكرو :يكي از دگرگاونيهااو عداده و

عد  :آیرين مؤلفه تدين عد اتت يعني اينكه فارد

اتاتي که در تدين بايد در فرد ر دهد اين اتت کاه

و ايدان به یدا

در وو اعتقادا

متدين کسي اتت که به اقتضاو اعتقادا

یاصي نسبت به گزارههااو توصایفي

اقدام به انجام عدلي کند .تكرار «الذين آمنو و عدلاوا»....

که از طرف یدا به انسان داده شده ايجاد شاود و اگار

در آيا

فراواني از قرآن نشان مي دهد که الزم اتت فرد

اين اعتقاد ايجاد شد ميگويیم فرد ديني شده اتات .در

ديندار اعدا یاصي را انجام دهد و اين اعدا مضادون

روشي نهفته اتت ،يعني پیدا شدن

هدان گزاره هااو تجاويزو هساتند کاه اتام ديگرشاان

در فرد بايد به صورتي انجام شود که وو

«احكام» اتت و فرد بايد احكام دين را در اعداا یاود

اين مؤلفه مالحظا
اين اعتقادا

آشكار کند و اعدا یود را تابع اين اعدا قرار دهد.

آنها را فهدیده باشد و با روشن بیني عقالني نسابت باه

تربیت ديني بر پايه تعلیم اتتوار اتت .فرايناد مادار

آنها متقاعد شده باشد.

اتت و امرو اتت که تدريجي اتفاق ماي افتاد ،رشاد و

تجربه دروني :در اين مؤلفه ،عنصر عاطفاه باروز و
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ظهااور چشاامگیاارو دارد .و حكاياات از التهاااب و

پويايي دارد ،بسیار تحولگراتت ،و با ارزشیابي کدّي قاب

هیجانهاو دروناي انساان دارد .ش صاي کاه دينادار

اندازهگیرو نیست .اگر تالش ما بر اين قرار گیارد کاه از

مي شود الزم اتت يک رشاته هیجاان هااو دروناي را

طريت روح حاکم بر کلیه برنامههاو رتدي و غیررتادي

در ارتباط باا مبادج وهاان

گیرد و مفاهیم نظرو باه

تجربه کند که به طور غال

تربیت  ،تزکیه و تأدي  ،صور

ظهور ميکند .مفاهیدي چون :یوف ،توک  ،دعا کاه در
اديان م تل

دروناي

«تربیت ديني» تا حد زيادو تحقت پیدا کرده اتات .ايان

اتت .در اين رابطه شالير مایر ادعا کارد کاه تجرباه

نو تربیت زماني محقت ميشود که نوواوان و واوان در

ديني تجربه عقلي و معرفتي نیست بلكه احساس اتكاو

مرحله تأدي

به مفهوم حسن یلت و ت لات باه ایاالق

مطلت و يكپارچه به مبدج ياا قادرتي متداايز از وهاان

حسنه ،رتیده باشد يعني آنچه قرآن به عنوان اتوه حسانه

اتت .اين تجربه ،تجربهاو شهودو اتت که اعتباارش

ووود مبارك پیامبر (ص) معرفي ماي کناد باياد الگاوو

قائم به یود اتات و مساتق از مفااهیم و تصاورا ،

زماان

اعتقادا

ووود دارد ،ناظر به اين تجربیا

صور

«رفتار ديني» درآيد ،مايتاوانیم ادعاا کنایم کاه

متربي ما قرار گیرد .آنچه که با تووه به مقتضایا

در تربیت ديني بايد مطدح نظر قرار گیرد ،اصاالحا

يا اعدا مي باشد .چاون ايان تجرباه ناوعي

در

احساس اتت و از حد تدايزا

مفهومي فراتار میارود

روش هاو تربیت ديني اتت .مديران مراکز آموزشاي باا

بنابراين ندي توانیم آن را توصای

کنایم چاون تجرباه

تووه به تفاو هاو فردو ،اص زيبااييشناتاي و اباراز

حسي و عاطفي اتت نه معرفتي [.]33
التزام دروني :تفاو

هنر را یصوصاً در غني تاازو اوقاا

فراغات و فاوق

التزام دروني با تجربه دروناي

برنامه لحاظ و عددتاً به مراح رشد کودکان و نوووانان

در اين اتت که عنصر عاطفه و هیجان در تجربه دروني

در گروههاو تني پیش از دبساتان ،دبساتان و راهنداايي

حضور و بروز چشادگیرو دارد اماا در التازام عنصار

تووه کنند[.]34
172
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احساتا

انت اب بارز اتت ،التزام دروني متضدن انت اب نسبت به

دکترمهدیسبحانینژادوهمکاران


ج:تربیت ديني؛ پس از آشنايي با مفاهیم تربیت ،دين
و تدين به بررتي و تحلی تربیت ديني در عصر وهاني

در مفهوم وامعه شده و فراملي کردن فرهنگها و تغییر در

شدن پردایته شده و متووه شديم امروزه در نوشتههاو

مفهوم عدومیت را در حوزه عدومي و فضاو ماذهبي باه

غربي در باب تربیت ديني ،مفاهیم تربیت ديني و تربیت

دنبا داشته اتت.

ایالقي بحث القاء و تلقین ارزش را تداعي مي کناد .و
متقابالً هر وا ت ني از تحدی و القاء ارزش باه میاان

که گفته هاو آن دتته از نظريههاو وهاني شدن که قايا

مي آيد ،ذهن یواننده را به بحث تربیت ديني و ایالقي

به نقش حاشیه او و يا حذف دين در عصر وهاني شادن

بر اين اتت که تربیت ديناي

هستند ،چندان مطابت واقاع ندايشاود .وهااني شادن و

به وز از طريت القاء کورکورانه میسر نیست و از آنجاا

مذه

ارتباط تنگاتنگ دارند .در نظرياه وهااني شادن،

که اين القا ناعادالنه و غیر صاحیح اتات ،پاس باياد

رتتاییز مذهبي تجلي مهدي از يک دنیاو متحد اتت.

توق مي دهد .گويا فر

تربیت ديني را متوق

از طرفي عده او بر اين باورند وهاني شدن هیچگونه

تایت.

تربیت ديني به مفهوم فراگیر آن به معناو آموزش و

تضییت و تهديدو وهت دينزدايي نیست و حتي وهااني

پرورش ديني اتت و مي تواند کلیدو ترين نقاش را در

شدن دين را نیز در بازار وهاني انديشه قرار مي دهاد .از

توتعه معنوو و کدا وامعه ديني ايفا نداياد .هرگوناه

اين رو فرصت براو دين و تربیت ديني پدياد ماي آورد.

و

فرصت از اين لحاظ که دين و تربیت ديني ميتوانناد باا

نابهنجارو هاو وبران ناپذيرو در پارورش نسا ناوين

تكیه بر تكنولوژو ارتباطاا

بار تعاداد م اطباان یاود

وامعه ميشود از اينرو براو اصالح وامعه و پیشگیرو

بیفزايد.

کاتتي و کوتاهي در اين امر ،موو

از انحرافااا

بروز ایتالال

اوتداااعي الزم اتاات فراينااد تربیاات در

در عصر وهاني شدن ،انفجار اطالعاا

ملي و بینالدللي نه تنها دين را به حاشایه نراناده اتات،

اگر بپذيريم که دير يا زود بايد باه پیشاواز وهااني

بلكه آن را در متن دغدغههاو روحي بشار معاصار قارار

واحد و يكپارچه که با گسترش رتاانههااو ودعاي و

داده[ .]39و انسان معاصر بیش از هر زمان ديگر به دين و

فروري تن مرزهاو فیزيكي و وغرافیايي باه دهكاده او

آموزه هاو ديني احساس نیاز ميکناد .انساان و ديان دو

مبد شده که بدون دغدغه زمااني و مكااني مايتاوان

هدزاد هستند و نهاد دين به قدمت حیا

انسااني پیشاینه

ابعاد محدود آنرا در نورديد ،بارويم؛ یاواه ناایواه باا

دارد .بر پايه اين واقعیات عیناي و مفارو

تؤاالتي مواوه یواهیم شاد کاه طراحاي پاتاخهااو
منات

تعري

اتات کاه

انسان از مووودو انديشه گر يا تیاتات ورز باه

براو آنها ،کشورهاو دنیا را در وهت تازگارو

مووودو دين ورز مووهتر ميندايد و طرفداران بیشاترو

با فضاو واحد وهاني کدک یواهند کرد .از مهمتارين

در میااان وامعااه شناتااان و روان شناتااان دارد .کااه

با تووه به اينكه تعلیم و تربیت در وامعاه

نشاندهنده اين موضو اتت که نه تنها تربیات ديناي در

ما از دير باز با آموزه هاو ديني آمی ته بوده و اکنون در

صحنه وهاني حاذف ندايشاود بلكاه شاراي و زمیناه

تطحي گسترده و عدیت متأثر از آن مي باشاد[ ]31ايان

مساعدو براو آن فراهم ميشود.

اين تؤاال

تربیت ديني در مفهوم اصی آن ،به اين معنا اتت کاه

اتت که آيا در عصر وهاني شدن با تووه به پیامدهاو

تدين ،در ارتباطي از نو تربیت در فرد شك ميگیرد ،به

ميتوان از تربیت ديني صحبت کرد؟

عبار

وهاني شدن ،مفهوم رايجاي اتات کاه عاالوه بار

ديگر مؤلفههاو تدين بايد در بستر تبیاین ،عرضاه

عرصه اقتصادو در تیاتت ،ایالق ،تعلیم و تربیت و...

معیارها ،تحرك دروني و نقادو ورياان ياباد و باه نظار

مورد اتتفاده قرار ميگیرد و فرآيندو اتت که محصو

مي رتد که تربیت ديني بايد با هدین ويژگيهااو اصالي
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انديشه ديني ،شناتايي شود.

و ارتباطاا
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صنعت ارتباطا

وهاني اتت که منشأ تغییرا

تایتارو

آسیبشناسیتربیتدینیدرعصرجهانیشدنوراهکارهایتعاملپویاباآن

Daneshvar (Raftar)/Education and Society/ Shahed University / 17 th Year / 2010 / No.42

تربیت ديني از تالش هاو شبه تربیتي يا بد فهدي ماا از

توو ديگر کاهش حضور عوام انساني در امر تعلایم و

دين امكان توفیت تربیت ديني را در برابر چالش وهاني

تربیت که یود محصو ظهاور و غلباه تكنولاوژوهااو

شدن فراهم ميآورد.

وديد آموزشاي اتات نیاز از پیامادهاو ايان مواوهاه

 .3بررسی سؤال سوم پدوهش

اتت[.]2

تااومین تااؤا پااژوهش عبااار

آزاد تازو تجار  ،تارمايه ،پاو و باه طاور کلاي

بااود از اينكااه

اقتصاد شعار اتاتي وهاني شدن اتات .ديوياد هلاد و

«چالشهاو احتدالي وهاني شدن باراو تربیات ديناي

توني مک گرو ( )2881از فرايند آزاد تازو تجاار

چیست؟».
اگر تعاري

عنوان تحولي بنیادين که نشا

فوق از وهاني شدن را بپذيريم ،متووه

تبعا

ووامع از ودله ووامع ديني -اتالمي در ابعاد م تلا

وهاااني شاادن اقتصاااد را يااک شااعار اياادئولوژيک و

اقتصاد ،فرهنگ و تیاتات آمريكاايي در پهناه وهاان

گدراه کننده مي دانند که از وان

حاکدیت

اقتصادو بین شادا و وناوب در تاطح باینالدللاي و

کوچک ،و اتتحاله يا ادغام آنها در وهان غرب به کاار

ثروتدندان و فقرا در تطح ملي کشورهاتت مايدانناد و

ديگر وهاني شدن ،رقابات

یوش بینانه که طرفداران آن اتتدال ميکنناد کاه ايان

بي قید و شرط در تطح وهان اتت که براو کشورهاو
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فرايند در دراز ماد

غني ،درآمد بیشتر و براو کشورهاو فقیر ،فقر بیشتر باه

رفاه و بهبودو امور معیشتي هدگان مي باشد[ .]48از نظار

دارد ،اما اصطالحي اتت که به تاير ب شها گساترش
روش هاو م تل

اقتصادى« ،وهانى شدن» باعث فقار بیشاتر تهیدتاتان و

فرهنگااي و تیاتااي کااه بااه

مي گذارد به کار مي رود[ .]37غال

باعاث بهارهگیارو هداه ماردم از

فرصتهاو ناشي از آن شده و نتیجاه آن افازايش تاطح

هدراه مي آورد .گر چه هنوز اين مفهوم ريشه در اقتصاد

بر ب ش هاو م تل

کشورهاو ترمايه دارو

پیشرفته مطرح مي شود و نتیجه آن افازايش شاكافهااو

و اقتدار کشورها و از بین بردن واحدها ياا کشاورهاو

يافتااه و بااراو تغییاارا

طبیعي فرايند ناگزير وهاني شدن بر مي شدرند .در

ارتباط با نتايج چناین فراينادو دو ديادگاه بدبیناناه کاه

ايجاد مي کند زيرا وهااني شادن باه مفهاوم گساترش

گرفته شده اتت .به عبار

یاص

تاري ي عصر وهاني شدن اتت ياد کرده و آن را يكي از

یواهیم شد که اين پديده چالش هاو عدده او را باراو

اتت .از اين رو وهاني شدن با هدف تضعی

گرفته از مقتضیا

باه

بیكاران مىشود و در مقاب به گسترش و رفاه ثروتدنادان

زنادگي تاأثیر

یواهد انجامید و از اين رهگذر ،بنیان یانوادههاا تسسات

اندرکاران تعلایم و

شده ،به فروپاشیدگى یواهند انجامید[ .]41در عین حاا

تربیت هم پذيرفتهاند که مسائ مرتب با وهاني شدن بر

مصرف گرايي و مدپرتاتي و شايء پرتاتي کاه توتا

فعالیتهاو آنها اثرگذار اتت[.]39

تجار

وهانيشدن داراو آثار و پیامدهاو توئي هست که

آزاد و وهاني افزايش يافته تداي به ايدان معنوو

و رشد فرهنگي انسان را عدیقاً تضعی

بریي از آنها در تربیت ديني بروستگي یاصي دارناد،

از نظر مذهبى ،امروزه مذاه

از ودله اينكه؛ با تووه باه آتاان باودن ارتبااط باین

ميکند [.]42

بزرگ دريافتاهاناد کاه

روند وهانى شدن که تحت حدايات و هادايت آمريكاا

کشورها و فرهنگها و انعطاف در واباهواايى نیاروى

صور

کار ،عالوه بر ونبههاى مثبت فرهنگى ضد ارزش ها نیز

مىگیرد ،پیوند نزديكى باا ورياان دنیااگرايى و

دينزدايى دارد و تهديدى براى کشورها اتت[ .]38تأکید

به ووامع ديگار ،منتقا یواهناد شاد[ .]38باا ظهاور

بر وهت گیرو تكوالر و غیر ديني به دلیا تهاي شادن

رتانه هاو پیشرفته و تكنولوژو مدرن هدچون ماهواره،

وامعااه از معنوياات[ ]42بااه واتااطه پیونااد ذاتااي و

رايانه و غیره که هدگي نقش آموزشي و تربیتي نیز دارا

ودايي ناپذير روند وهاني شدن با روند تكوالريزاتایون

هستند میزان کنتر مدارس بار آمویتاه هاا ،کیفیات و
122

Downloaded from tlr.shahed.ac.ir at 8:30 IRDT on Monday June 25th 2018

یود در عصر وهاني شدن ولاوه گار شاود .پیراتاتن

وهتگیرو هاو آموزشي و تربیتي کاهش یواهد يافت از

دکترمهدیسبحانینژادوهمکاران


نوعي ماهیت تاكوالر یواهناد يافات[ ]43باه عاالوه

نیز تأکید بر آموزش غیر بومي و وهاني و کم رنگ شدن

نقااش دياان در زناادگي روزمااره و اداره

ويژگي هاو بومي و باه م ااطره افتاادن هويات ملاي و

وامعه[ ]42نیز از پیامدهاو منفي و چالش مذهبي و دين

ارزش هاو ديني در برنامه هااو درتاي مشاهود یواهاد

وهاني شدن اتت .تحدی تكوالريسم (دنیا گرايي) بار

بود[.]42

تضااعی

که طي آن دين و تربیت ديني رنگ یود

عالوه بر آنچه بیان شد ميتوان اذعان داشات وهااني

ووامع م تل

را از دتت ميدهد[ ]44آثاار شاایص پدياده ماذکور

شدن چالش هاو ديگرو براو تربیت ديني ايجاد مي کناد

اتت.

که مهمترين و بنیادوترين آنها یصیصه تایت شكني آن
بشارو را باا مفهاوم قارارداد

اتت که در اثر آن تایتارهاو عیناي و مفهاومياو کاه

وهاني شدن تعاد

اوتداعي به عنوان مبناو اتاتي لیبرالیسم پیوند ميزناد

تاکنون به آنها اشاره کرديم ،در برابر موج تایت شاكني

فارد و وداع از نظار اتاالم در

متزلز مي گردند در نتیجه نظام تربیات

در حالي که تاعاد

انقالب ارتباطا

چارچوب ارزش و هنجارهاو ديني مورد توواه قارار

ديني نیز در معر

مي گیرد .هم چنین با ترويج نظام ارزشاي یااص ،ايان

تایتارهاو واقعي و مفهومي متقاب که براو تربیت ديني

مقوله دين را به چالش وا مايدارد و تهديادو از ايان

و ایالقي اهدیات داشاته اناد ماي تاوان از تاایتارهاو

ونبه متووه تربیت ديني اتت[.]43

دور/نزديک و مدنو /مجاز نام برد.

از نظر فرهنگى ،آمريكايى شدن (فرهنگ آمريكايي)،
گسترش يافته و حرکا  ،تكنا

تزلز قرار یواهد گرفات .از ودلاه

ال ) تایتار«دور/نزديک» :در ماورد تقابا

مكااني

وهت دهى مىشوند ،فرهنگ آمريكايي نگاه تک بعادو

مهم بوده اتت زيرا تالشهاو تربیتي بر آن بوده تا با دور

(مادوگرايانه) به انسان دارد بنابر اين در حوزه رهبارو

کردن افراد از محای هااو ناامطلوب آناان را مصاونیت

فرهنگ آمريكايي ،هده تجزياه و تحلیا هاا در حیطاه

ب شند و امكان تحقت تربیت را فراهم آوردند اما در عصر

ميگیارد و د مشاغوليهاا محادود باه

اين تقاب از باین مايرود و باا شكساتن ايان

مادو صور

بهینه تازو و بهره ورو اين دنیاايي یواهاد شاد[.]29

تایتار ديگر تقاب میان دور و نزدياک وواود ن واهاد

فرهنگ زدگى وايگزين فرهنگ پذيرى یواهد شد زيرا

داشت زيرا ديگر فاصلههاو مكاني مانع دتترتي نیستند.
ب) تااایتار «مدنااو /مجاااز» :در معاار

در فرهنگزدگى ،امكان گزينش از باین ماىرود[ ]44و

اياان

امكان نفوذ ارزشهاو تاير ووامع (یوب يا بد) ووود

تایتشكني واقع شده اتت .اين تایتار نیز تااکنون از

دارد .به واتطه اوراو اهداف فرهنگي مبتني بر ايدههاو

لحاظ تربیتي مهم بوده اتت .در گذشته پدران و ماادران

و داورو

به بچه ها اوازه ندي دادند صحنههاو یشونت آمیز با غیار

تیاتي ،ایالقي ملي و محلي یواهد شاد[ .]2از ديگار

ایالقي را مشاهده کنند ،اما پا باه پااو رشاد و توتاعه

آثار و پیامدهاو وهاني شادن ،غربايتاازو فرهنگاي

وتاي ارتباطي ،اتاتحكام ايان تاایتار رو باه ضاع

اتت .در وهاني تازو غارب باه دنباا غرباي تاازو

گذاشته اتت.

امپريالیستي ،نظام تربیتي فاقد یصیصه نظار

فرهنگ وهاني و ايران اتت .وهاني تازان غرباي القاا

شكسته شدن مرزها و تایتهاو تقاابلي ماذکور باا

باا

تووه به مباحث ایالقي و ديني بسیار مهام اتات .زيارا

دتتیابي به توتعه اتت و از ايرانیاان ماي یواهناد در

تربیت ديني و ایالقي به طور ودو ،با حادود و مرزهاا

زندگي ش صاي و اوتدااعي از آداب غرباي اتاتفاده

تر و کار دارد و اگر مرزو ووود نداشاته باشاد آدماي

ميکنند پیروو از فرهناگ غارب ،تنهاا راه نحاا
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و رفتارها با تبلیغا ،

اتت و اين تایتار از نظر تربیتي به وياژه تربیات ديناي

ارتباطا
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شدن اوتداعي ووامع محلي ،نظام هاو تربیتي محلي نیز

ديوارها را ودع کنید و دالر را برگزينید .از نظر تیاتاي
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و پیامد تسل غرب بر ديگر مل و همچنین تاكوالرو

کنند ،و توصیه شان اين اتات کاه؛ مرزهاا را بردارياد,

آسیبشناسیتربیتدینیدرعصرجهانیشدنوراهکارهایتعاملپویاباآن


ورزد و در ايان صاور

ت ن گفتن از تربیت ديني و ایالقي میسر ن واهد بود.

راهكارها که در قال

تربیت ديني قابا اعداا باوده و

ایالق هدیشه با بايد و نبايادها تار و کاار دارد و در

تربیت ديني درصور

بریوردارو از آنها ماي تواناد باا

تربیت ديني واژههاو واو

پديده وهاني شدن به هدزيستي مساالدت آمیازو دتات

و حرام واژههااو اتاتاي

يابد ،ارائه شود.

هستند .بدين منوا تربیت ديني و ایالقي باا مرزهاا و
حدود تروکار دارند .در اينجاتت که باا ايان چاالش

تعداد راهبردهاو مقابله پويا با پدياده وهااني شادن

باا نظار باه

به ويژه در بعد تربیت ديني با وهاني شدن و وهاني تازو،

یصیصه تایتشكني آن ،مي توان هم چنان از تربیات

به گرايش ها ,تاليت و موقعیت هاو زماني بر مي گردد .به

ديني و ایالقي صحبت کرد البته که پاتخ تؤا مثبات

عالوه تعداد راهبردها نشان دهناده تناو تاکتیاک هاا در

اتت [.]29

مواوه پويا با وهاني شدن اتت .با تووه به چالش هاايي

روبرو مي شويم .آياا در عصار ارتباطاا

در يک ودعبندو کلي ميتوان مهمترين پیامادها و
اثرا

که از قب مطرح شد هر کدام از راهبردهاو ذي در ناو

منفي وهاني شدن و وهانيتازو باا تدرکاز بار

یود مي تواند براو يک يا چند نو از چاالش هاا بیشاتر

حاکدیات و اقتادار کشاورها،

راهگشا باشد که در فرايند بحث به کااربرد هار ياک از

افزايش شكافهاو اقتصادو باین شادا و وناوب در

راهبردها در مواوه يا مقابلهي پويا و منطقي با چاالشهاا

تطح بینالدللي و ثروتدنادان و فقارا در تاطح ملاي،

پردایته یواهد شد.

تربیت ديني را؛ تضعی

 .1کاربرد اص تعق و پرهیز از تطحي نگرو :از نظر

کاهش میزان کنتر مدارس بار آمویتاه هاا ،تضاعی
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تداي به ايدان معنوو و رشد فرهناگ انسااني در اثار

اتالم انسان رشد يافتاه کساي اتات کاه اها فكار و

رواج مصرف گرايي و مدپرتتي و شيء پرتاتي ،رواج

تش یص باشد و اگر انسان فكر و انديشه یود را به طارز

وريان دنیاگرايي و دين زدايي ،تأکید بر وهت گیرو غیر

صحیحي به کار گیرد و هدف او تنها درك حقیقت باشد،

ديني به دلی تهي شدن وامعه از معنويت و تحدیا آن

مي تواند راه رتتگارو را از تبی گدراهي تش یص دهد

نقاش ديان در زنادگي

و به هدین دلی اتت که در قرآن آمده اتت (ال اکراه في

روزمره ،ترويج نظام ارزشي یاص متكي بار قارار داد

الدين قد تبین الرشد من الغاي) (بقاره  )219در پاذيرش

اوتداعي ،نگاه تک بعدو يا مادو گرايانه او به انساان،

دين هیچ اوبارو نیست و به تحقیت هادايت از گدراهاي

وهت دهي و محدود شدن د مشغوليها به بهاره ورو

مش ص شده اتت .اگر یوب به ايان آياه دقات کنایم

دنی ااو مااادو ،و اايگزيني فرهنااگ زدگ اي بااه واااو

نكته او در آن نهفته اتت و آن اينكه عام اصلي انحراف

فرهنگپذيرى ،نفوذ ارزشهااو تااير وواماع ،از باین

و گدراهي انسانها ،به کاار نگارفتن فكار و انديشاه ياا

بر وواماع م تلا  ،تضاعی

رفتن یصیصه نظار

تطحينگرو اتت.

و داورو تیاتي ،ایالقي ملي و

محلي در نظام تربیتي ،تأکید بر آموزشهاو غیر بومي و

اکنون به دو مورد از آثار تطحي نگرو اشاره مي کنیم

کم رنگ شدن ويژگي هاو باومي و یصیصاه تاایت

تا ضارور

بكاارگیرو تفكار عقالناي و منطقاي بهتار

شكني بیان کرد.

مش ص شود .اولین اثر تطحي نگرو اين اتت که اگر ما
مسلدانان باه افكاار و معلوماا

 .4بررسی سؤال چهارم پدوهش

چهااارمین تااؤا پااژوهش عبااار

تاطحي بسانده کنایم

برداشت ما از تعالیم ديني ،تطحي و آمی ته با یرافا

بااود از اينكااه

و

بدعتها یواهد بود .الزمه دتاتیابي باه فرهناگ اصای

«راهكارهاو تعام پويا با چالشهاو مذکور در حاوزه

اتااالمي ،داشااتن رشااد فكاارو و پرهیااز از هرگونااه

تربیت ديني چیست؟».

تطحي نگرو اتت .دومین اثر اين اتات کاه انساان در
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مي تواند به هر کارو مبادر

در راتتاو بررتي تؤا فوق بايد کوشید باه بریاي

دکترمهدیسبحانینژادوهمکاران


ميشاود

ضرورو و الزم اتت و ندي توان آنرا به افراد تحدی کرد

فرهنگي بیگانگان بازودو از پاا

و هم چنین تقلید در اصو دين باط اتت و رتایدن باه

در آيد و گرفتار از یود بیگانگي فرهنگاي شاود زيارا

يقین در آنها واو

اتت .اين موضو نشان مي دهد کاه

ندي تواند به ارزش آنچه یود در ایتیار دارد پي ببارد.

گذرنامه ورودو به اردوو موحدان ،تحقیت و تفكر اتات

چنین ملتي هدواره باا ناوعي باي اعتداادو باه یاود

و بدون آن نديتوان باه ايان اردو وارد شاد .در اصاو

مينگرند و در برابر ديگران به ورطه یودباایتگي فارو

اعتقادو عقالنیت کامالً روشن اتت و مرباي در تربیات

ميافتند و اين بزرگترين یطرو اتت کاه ملاتهاا و

ديني بايد اصو بنیادو دين را بر پشتوانه عقالناي تكیاه

اقوام را تهدياد مايکناد .از ايان رو ،روو آوردن باه

کار تاده او نیسات .ايان

در بین افراد يک ملت گسترش پیدا کند تب
آنها در برابر تهاودا

تفكرا

دهد و البته در عصر ارتباطا

عصر ،تؤا هاو یاص یود را در برابر اعتقاادا

درتت و منطقاي در میاان افاراد ياک ملات،

بزرگترين تد دفاعي در برابر کساني اتت که قصد باه
اتار

ديناي

نهاده اتت .انديشههاو مربوط باه کثار گراياي ،پسات
مدرنیسم و نظیر آن ،اعتقادا

کشیدن آنها را دارند [ .]41اينجاتت که اهدیت

ديني را به گونه او متفاو

اص تعق و تفهم آشكار شود و از آنجايي که تعلیم و

با گذشته در برابر تؤا قارار ماي دهناد .تربیات ديناي

تربیت نیز تعهد به عقالنیت اتت بنابراين تربیات ديناي

مستلزم آن اتت که اعتقادا

ديني در برابر اين تؤا هاا

نیز در اين عصر بايد بایش از هار زماان ديگار چهاره

چهره او عقالني و مدل داشته باشد تاا بتواناد در عصار

عقالني داشته باشد و از تطحينگرو پرهیاز کناد[،]29

و احكاام نیاز ونباه

زيرا در عصر ارتباطا  ،مبادله اطالعا
م تل

باه آتااني صاور

ارتباطا

و نظرگاههااو

موفت باشاد در عباادا

عقالنیت کامال آشكار اتت[.]29

مي تواند بروز تؤالها و ترديدهاو فراوان در حجیات و

عقالنیت اتت چون که تووه به عقالني بودن دتتورهاو

اعتبار دين باشد و در چناین ورطاه او ،ديان ورزو و

ديني ،پويايي ويژه او را به آنها ميدهد و آنها را براو هر
ميتازد ،زيرا دتتور عقلي کهناه شادني

تربیت ديني هنگامي دوام ميآورد کاه موواه و مادل

عصرو منعط

باشد نه آنكه امارو تالیقهاو تلقاي شاود .توواه باه

نیست .وهاني شدن هداه محادوديتهاا و مرزهاا را در

عقالنیت ،به ويژه براو کساني که مي کوشند عبوديت را

برنداشته اتت .براو مثا ندي تواند قاعاده هااو اتاتاي

بنیاد دين معرفي کنند ،به اين تعبیر کاه ديان و تربیات

منطت ،ایالق و آرمان را کاه شاالوده یاردورزو اتات

ديني ،بر قبو بي چون و چرا اتتوار اتت توء تعبیرو

نقض کند .زيرا دتتور عقلي ایتصاص به زماان و مكاان

از دين و عبوديت اتت .عبوديت صرفاً پاذيرش ديان

محدود ندارد .چه در دوره وهاني شادن و چاه در دوره

صورو نیست و پذيرش دين مستلزم فهام و عقالنیات

پیشامدرن ،عق حكم واحد ميکند و باراو هار دو دوره

اتت هنگامي که کساي امارو را معقاو يافات ،اگار

دتتور يكسان دارد[ .]41بنابراين تربیت ديني در صاورتي

ب واهد عاق بداند بايد از آن تبعیت کند به اين معناي

مي تواند در عصار حاضار دوام آورد کاه چهاره کاامالً

که تبعیات از امار معقاو  ،معقاو اتات .بناابر ايان

عقالني داشته باشد.

عبوديت ،نه در برابر عقالنیات ،بلكاه در برگیرناده آن

هدان طور که در بحث از چالش ها اشاره شد ،يكي از

یود چه هنگامي که

پیامدهاو وهاني شدن تأکید بر وهاتگیارو تاكوالر و

معطوف به اعتقادا

غیر ديني به دلی تهي شدن وامعه از معنويت و تحدیا

و چه وقتي که معطوف به عبادا

و احكام اتت ونبه عقالني دارد .حضاور عقالنیات در
اعتقادا

کامالً بروسته اتت .اعتقادا

آن بر ووامع م تل

که تنگ بنااو

اتت .حا اين تؤا مطرح ميشود

که در ووامع امروزو که از هار طارف توتا اناوا و
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مايپاذيرد و حاصا آن

يكي از مؤلفاه هااو تربیات ديناي در عصار حاضار

اتت .تربیت ديني در تدام حاال
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آتی پذير ميشود .اگر چنین روشي

تدين نیز محسوب مي شاود موواه و مادل ياافتن آنهاا

آسیبشناسیتربیتدینیدرعصرجهانیشدنوراهکارهایتعاملپویاباآن


ماهواره و ...محاصره شده اتت چگونه مي توان در عین

اتت .چنین تربیتي بهترين و پايدارترين تربیتها اتات و

حفظ موقعیت و هدگامي با پیشرفتهاو برقآتايي کاه

یاوش

صور

مي تواند ووانان را به شايستگي بسازد و مووبا
ب تي و تعاد

ميگیرد در وهت حفظ و در عین حا گسترش

و شكوفائي تربیت ديني در نس حاضار اقادام نداود،

آنان را فراهم تازد[.]49

در آيین مقدس اتالم ،برنامه تربیت نس واوان ،بار

چنین به نظر مي رتد که راهكار فوق در ايان زمیناه از

اتاس احیاو تدام تدايال

آن وهت که با حفظ يكسرو اصو اتاتي طرفادار و

طبیعي اتتوار اتت .به عقیده روان شناتان ،دوران وواني

در واقع راهنداو عدلي براو رد يا تأيید عقیاده ,اياده,

ماذهبي و شاكفته شادن

و بلوغ ،دوره بروز احساتاا

تفكر يا ...اتت و فرد را در وهت پذيرش يا رد آن باا
دلی و برهان ترغی

فطرو و هدايت یواهش هاو

تدايال

و تشويت مي کند مي تواند راهگشا

ايداني و ایالقي اتت .وواناان از هار ملات و

نژادو ،به طور فطرو ،یواهان معرفت الهاي و تاجاياو
ایالقي اند .اين یواهش عدیت طبیعاي باعاث شاده کاه

باشد.
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.2تووه به ظرافت و ريزه کاروهاو تربیت فرزندان:

دانشدندان روان شناس ،دوران بلاوغ و واواني را تانین

در اين زمینه مي تاوان اذعاان داشات کاه؛ هنگاام باه

ماوراو طبیعي بنامند و در مباحاث روان شناتاي واوان

کارگیرو روشهاو تربیتي بكوشیم که فق به پیامدهاو

مستقالً درباره آن گفت وگو کنند .حتي کودکاني کاه در

فورو و ظاهرو آنها بسنده نكنایم .بریاي از روشهاا،

یانوادههاو دور از مذه

و ايدان پرورش يافتاهاناد ،در

پیامدهاو پنهان و ماندگار دارند که هیچگااه از فضااو

دوران بلوغ عالقه بیش تارو از یاود نسابت باه مساائ

رواني حذف نديشوند ،ضدناً باياد توواه داشات کاه

مذهبي نشان ميدهند اما متأتفانه از آن وا کاه بشار باه

بسیارو از روش هاو نادرتات تربیتاي ،دتاتاوردهاو

مصداق کاالم علاي ( )؛ «التارو الجاها اال مفرطااً جو

انتقا يافته از گذشتگان اتات .از ايان رو الزم اتات،

مفرطاً» ،هدیشه در برداشت و اتتنباط هاا و در نتیجاه در

عاد ها ،باورها و آمویتههاو پیشاین ،ماورد کنكااش

عد کردن ها گرفتار افاراط و تفاري هاا ياا تنادورو و

علدي قرار گیرند تا از اين راه روشهااو نادرتات ،از

کندرووها هستیم و در اين وادو نیاز بسایارو باه یطاا

علاي ( )

رفته اند[ .]47اگر ماا هادف از تربیات ديناي را حضاور

مي فرمايد :نس وديد براو عصر وديد یلت شده اتت

ب شیدن به قرآن و تیره معصاومین( ) در ماتن زنادگي

بنابراين ،نديتوان هده عاد هاو گذشتگان را کاما و

نوووان و ووان بدانیم  ،قرائت و تلقاي از تربیات ديناي ،

به طور دقیت به آنان منتق کرد بلكه بايد روشهايي که

فق حفظ کردن دروس  ،آموزش دين ،مناتاک  ،ندااز و

منحصر به زمان گذشته بود ،دگرگون کرد.

قرآن ن واهد بود و نگاه ما از ونبه صرف «ياادگیرو» باه

قلدرو مسائ تربیتي یارج شاوند .حضار

 .3شنایتن تدايال

و تدنیا

فطرو نس واوان و

پرهیز از افراط و تفري  :شانایتن تداايال
تدنیا

ب ُعد تربیتي يعني به ادراك و شعور رتااندن و هام چناین
نشان دادن حقايت ،تغییر یواهد کرد.

طبیعاي و

فطرو ووانان و ارضاو صاحیح و معتاد هار

 .4مهاارورزو و محباات :روانشناتااان معتقدنااد کااه

يک از آن تدايال  ،اتاتي ترين پايه تربیت نس ووان

کودکان به موازا

نیازهاو زيساتي باه وياژه در تانین

اتت .مربي اليت کسي اتت که ابتدا تایتدان طبیعاي

ن ستین ،نیازمند ارتباطا

ووانان را مورد مطالعه دقیت قارار دهاد و باا بررتاي

ديگران هستند که بارآورده کاردن ايان نیازهاا ،مووا

کام و هده وانبه ،تداام یاواهش هااو درون آناان را

بستر تازو آرامش و تعاد رواني و دتاتیابي باه بریاي

بشناتااد و تااپس هاار کاادام را در واااو یااود و بااا

بالندگي هاو رواني اتت .آرامش رواناي ،امنیات یااطر،

اندازه گیرو صحیح و عاقالنه ارضاء ندايد .چنین تربیتي

اعتداد به نفس ،اعتداد به والدين ،الگوگیرو در مهرورزو
122
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اقسام رتانه هاو تبلیغاتي ,شبكه هاو وهااني اينترنات،

هم آهنگ با نظام حكیدانه یلقت و بر وفت قانون آفرينش

دکترمهدیسبحانینژادوهمکاران


اتت .به اعتقاد بریي روان شناتان ،مهرورزو

و محبت به کودکان ،نه تنها موو

مهرآمیز بودن و نشان دادن مهر دروني به فرزندان بود.

تندرتتي که بهترين

در مورد ته راهكار فوق يعني؛ توواه باه ظرافات و

پ ارتباطي براو تربیت کودك در تاحت هاو گوناگون

و

ريزه کاروهااو تربیات فرزنادان ،شانایتن تداايال

علدي اتت .ارتباط عاطفي با کودك و نوووان مووا

محبت ورزو از آنجا که هده آنها يک ی تایر کلاي را

مي شود وو با والدين صدیدي باشد ،به آنها اعتداد کند

دنبا مي کنند مي توان اذعان داشت مواردو چون؛ کاهش

و پناهگاه یود در بحران هاو زندگي بداند .یداوناد در

میاازان کنتاار ماادارس باار آمویتااههااا ،کیفیاات و

قرآن کريم ،یطاب به پیاامبر (ص) ماي فرماياد«:فبداا

وهتگیروهاو آموزشي و تربیتي دانشآماوزان ،کااهش

رحدةٍ من اهلل لِنتَ لهم و لاو کنات فظّااً غلایظ القلا

حضور عوام انساني در امر تعلیم و تربیت ،ایالقي ملي

النفضّوا مان حولاک»( ،آ عداران« )118 ،باه یااطر

و محلي در نظام تربیتي ،تأکید بر آموزشهاو غیر بومي و

رحدت یدا بود کاه تاو باا آناان ارتبااط صادیدي و

وهاني و کم رنگ شدن ويژگي هاو بومي و باه م ااطره

مهرآمیزو پیدا کردو ،اگر يک فرد یشن بودو ،هر آينه

افتادن هويت ملي و ارزش هاو ديني در برنامه هاو درتي

هیچ کس دور تو ودع ندي شد» نقش محبت در ولا

مدارس از عدده چالشهايي هستند که با کداي تعدات و

ديگران به ديندارو ،به یوبي از اين آيه کريده روشان

تأم در راهكارهاو فوق بواتطه حضور اين راهكارها نه

مي شود .شايد هده ما مهرورزو به کودکان را يک نیااز

تنها قاب اصالح و وبران هستند ،بلكه با توواه باه ايان

انكار ناپذير بدانیم اما راهها و شیوه هاو مهرورزو باراو

ارزش ها و راهكارهاو اتاتي مي توان در وهت واکسینه
ندودن تربیت فرزندان گامهايي به مرات

اين مدعا کافي اتت نگاهي اودالي به تایره

عدلاي و

عدلي پیامبران الهي بندازيم و ببینم که چگونه با اتاتفاده

رفتارو ،از قبی روو زانو نشاندن ،در آغاوش گارفتن،

از روشهاو محبت آمیز و در عین حا ارزش و اهدیات

بوتیدن و بعضي وقت ها کنار کودکان یوابیدن ،هدياه

قائ شدن براو نس ووان انقالبهايي عظیم در ظااهر و

دادن ،بازو کردن و بر تر آنها دتت ناوازش کشایدن

باطن آنها به ووود آوردهاند که آثار اين انقالبها نه تنها

اتت که در بسیارو از روايا

در حضور اين بزرگواران بلكه حتي زماني که ايشان هام

مورد تووه و تأکید قرار

گرفته اتت .محبت و مهارورزو بار دو گوناه اتات؛
بعضي محبت ها در عر

در قید حیا

هم هستند مث عاطفه انساان

نبودهاند یود را نشان داده اتت.

 .1تووه به ارزش هاو عدیت انساني در قال

تربیات

نسبت به فرزندان ،والدين ،هدسر و غیاره ،اماا محبات

ديني :وهاني شدن ،شايد بتواند بسیارو از افقهاو ادياان

ديگرو ووود دارد که در طو محبت هاو اين وهااني

را در هم نوردد ،ارزش هاو محلي و تنتي را باه چاالش

اتت و از بینش و معرفت ما به یداوند برمي ییازد .از

کشاند ،حتي بریي نگرشهاو ایالقاي را باا توواه باه

اين گرايش عاطفي ،ميتوان باه عشات يااد کارد .ايان

ارتباط فرهنگي مسل غربي ،ضاعی

تاازد ،اماا وهاان

محبت هم از وهت کیفي و هم از نظر کداي باا گوناه

گسترو ،هرگز نديتواند ارزشهاو ثابت و عدیت انسااني

ن ستین متفاو

اتت .اباراز گفتاارو؛ شاام کلداا

محبت آمیز اتت و در روايا

و ایالقي را که مربوط به شرف انسانیت اتت ،کم رناگ

زيادو مورد تأکید قارار

کند .وهاني شدن شايد بتواناد در ديادگاههااو ارزشاي

گرفته اتت .علي ( ) وقتي مي یواتت با فرزندانشاان

بریي انسانها مؤثر باشد ،اما نديتواند در اص انساانیت

122
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در تقسیم بندو کلاي ،اباراز محبات باه رفتاارو و
گفتارو تقسیم مي شود .ابراز رفتارو؛ اقداما

براو اثبا

بلناد برداشات،
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اعم از تربیت ایالقي ،ديني ،تیاتي ،عاطفي ،فیزيكي و

تدنیا

ما مبهم اتت.

فطرو نس ووان (پرهیاز از افاراط و تفاري ) و
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به ديگران و پیشگیرو از انحرافاا  ،ندوناه او از ايان
امتیازا

ت ن بگويد ،از «يا بسنيّ» اتتفاده مي کارد کاه حااکي از

آسیبشناسیتربیتدینیدرعصرجهانیشدنوراهکارهایتعاملپویاباآن


شک و ترديد ايجاد کند که در واقع اتااس و شاالوده

پايبندو به ازرشهاو واالو انساني و آيا

تددنها بر آنها شك گرفته اتت.
هدواره يكي از اتاتي ترين پیاام ادياان توواه باه

نجا

ب اش

الهي و داشتن نور ايداان مايتواناد در برابار تدنیاا
تدايال

هدین ارزش هاو ثابت و عدیت انساني اتت که در هیچ

و

شیطاني دنیا پرتتي و مادوگرايي مقاومت کند.
و يكپاارچگي در بیانش ،مانش،

دوره او زوا ندي پذيرناد و در هایچ اوتدااعي محاو

 .9تووه به وحد

نديگردند ،چه در ووامع بدوو و پیشامدرن و تانتي و

هدف و ی مشي :وحد

نداشتن در بینش  ،منش ،هدف

چه در ووامع امروزو و پسامدرن ،اين اصاو وواود

وی

دارند و در ژرفاو وودان هر انساني بوده و هستند ،هر

در وامعه به شدار مي آيد .تضااد در روش هااو تربیات

چند که تطح آن کم و زياد مي شود و حتاي تبلیغاا

ديني بین مراکز متولي تربیت ديني (رتاانه هاا ،نهادهااو

گسترده رتانه او شديد بریي از آن مسلدا

انساني را

مشي  ،از عوام مهم آتی

زننده به تربیات ديناي

فرهنگااي و هناارو در وامعااه) باعااث تضاااد تربیتااي و

نیز تغییر دهد ،اما اين پوشش فراگیر اطالعاتي نديتواند

ترگرداني نس واوان در وامعاه گردياده اتات .اگار

وودان ودعي انسانها را متحو تازد ،اين بدين دلیا

يكپااارچگي بااه مفهااوم واقعااي کلدااه ،در تااایتار و

اتت که انسان هدواره به اصولي چون آزادو ،برابارو،

تشكیال  ،با رويكارد تلفیات فعالیات هااو آموزشاي و

عدالت ،شرافت ،آزادمردو ،مردانگي ،عدالت اوتداعي،

پرورشااي ،شااك منسااجم یااود را پیاادا نكنااد ،قطع ااً

بد بودن ظلم ،تساوو حقوق و تكاالی  ،راتاتگويي و

آتی پذيرو نس ووان در آينده  ،بیشتر از گذشته یواهد

بسیارو ديگر ،باور داشته اتت و آن مفاهیم ،ويژه ديني

بود .در هدین راتتا ،با تووه به اتتعداد وامعه و وايگااه

م تص و مكان یاصاي نباوده اتات .ايان اصاو و

دين در عرصه بین الدللي و بحث وهاني شادن  ،باياد باه

ارزش هاو عدیت انساني -ایالقاي کاه روح ادياان را

واذبههاو ديني ،تووه دقیت و زيرکانه داشت.
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اگر تربیت ديني بر اين مبنا که ديان واوهر زنادگي

شك مي دهند ،در دوره يكپارچگي وهاني نیاز تاداوم
یواهند يافت و تغییر ،تحو  ،مساخ و دگرگاوني ايان

اتت ،اعدا شاود ،آنگااه آگااهي نسابت باه اهدیات ،

اصو کار چندان تادهاو نیست .لاذا ايان مفااهیم باه

ضرور  ،فوايد و نسبت دين با ديگر حوزه هاو معرفتاي

گونه او یودکار و پويا مي شوند و هدچناان انتظاارا

دقیت تر یواهد شد .توتعه و ايجااد مادارس باه مفهاوم

انساني را بارآورده مايکنناد[ .]49در نتیجاه در عصار

امروزو  ،گسترش تريع تكنولوژو و ارتباطاا  ،صانعتي

وهاني شدن در برنامههاو تربیت ديناي ،باياد باه ايان

شدن ووامع و نیازهاو متنو عصر انفجار داناش  ،داياره

اصو و ارزش هاو مشترك توواه نداود و آنهاا را در

تأثیر عوام م تل

را بر افكار و انديشه هاو نس ووان ،

برنامههاو تربیت ديني به عنوان روح اديان قرار داد.

گسترده تر از گذشته کرده اتت لذا ،تاهم یاانواده هاا و

از ودله چالشهايي که در اثر وهاني شادن بار آن

حتي معلدان در تكوين ش صیت فرزندان یاود ،روز باه

تأکید شد؛ افزايش شكاف هاو اقتصادو باین شادا و

روز کدتر ميشود .در اين ارتباط  ،عوام محیطي ،به ويژه

ونوب در تطح بین الدللي و ثروتدندان و فقرا در تطح

رتانهها ،نقش عددهاو را به عهده گرفته اند و به صاور

تداي به ايدان معناوو و رشاد فرهناگ

شبانه روزو در تغییر انديشه ها و افكار کودکان  ،نوووانان

ملي ،تضعی

انساني در اثر رواج مصرف گرايي ,مد و شيء پرتاتي،

و حتي بزرگساالن  ،نقشي تأثیرگذار ايفا ماي کنناد .آنچاه

رواج دنیاگرايي و دين زدايي ،نگاه تک بعادو و ماادو

مسلم اتت هنوز مراکز آموزشي و فرهنگي ما باه عناوان

گرايانهاو به انسان ،وهات دهاي و محادود شادن د

اصلي تارين کاانون هااو تربیتاي  ،باياد ماورد توواه و

مشغولي ها به بهینه تازو و بهره ورو دنیاو مادو باود،

برنامهريزو قرار گیرناد .اگار نظاام آماوزش و پارورش

بر اين اتاس و با تووه به پیامدها و آثار توئي او کاه

ب واهد از مسیر آموزشهاو صارف ،باه تادت تربیات
126
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اين چالش ها به هدراه دارد آيا مي توان تصور کرد که وز

دکترمهدیسبحانینژادوهمکاران


محی هاو آموزشي به دانش آموز ،به تناتا

عالقاه و

با قرار گرفتن در محدوده وادا و دور از شاراي منفاي

اتتعدادش بايد آماوزش داده شاود .بحاث محوريات

میسر اتت .اما تقوا شك ديگرو دارد که مي تاوان از آن

کتاب حذف و باه وااو تكیاه بار محفوظاا  ،روش

به «تقواو حضور» در مقاب «تقواو پرهیز» يااد کارد .باا

باه

در شكلي

يادگیرو یالق محور شاود .تاایتار و تشاكیال

نظر به یصیصه عصر حاضر و ظهور ارتباطا

گونه او طراحي شود که عالوه بر متولیان امور پرورشي

که هر روز گستردهتر ميشود «تقاواو پرهیاز» در بریاي

در مدارس ،بحث تلفیت آموزش و پرورش و مشاارکت

قلدروها نامدكن مي گردد .فضاهايي کاه بار ماا تحدیا

هده عوام دتت اندرکار در تربیات ديناي باه دتات

ميشود ،امكان پرهیز را از ما ميگیرد .اما تقواو حضاور،

فراموشي تپرده نشود .در غیر اين صور

هدچنان در دتترس ماتت و اين اتات کاه باياد چاون

و اگر شراي

مذکور در مدارس ما حاکم نشود ،تربیت ديناي راه باه

مؤلفه او اتاتي از تربیت ديني در اين عصر مورد توواه

مطلوب مورد نظر ،ن واهد برد[.]34

قرار گیرد .به يک معنا ميتوان گفت کاه تقاواو حضاور

نس امروز به مرات
دانش و آگاهي در معر

بیش از گذشته در عین افزايش

مفهوم متفاوتي از مرز و مرزگذارو را فراهم کرده اتات.

انوا و اقسام انت اابهاايي

«مكاني» دارد .اما در تقاواو

در تقواو پرهیز مرز صور

دارد .در اين میان اگر متولیان امر آماوزش و پارورش،

حالي که در مرز مكااني فارد را باه صاور

مكااني و

آموزش عالي و حوزه هاو ديني نتوانند هدگام و موازو

وغرافیايي از شراي منفي ودا ميتازيم ،در مرز مكانتي

با هم یود را براو مقابله و مواواه باا تناو و فزوناي

او فاصله مكاني ندي گیرد ،بلكه در عین حضور در مكان،

انتظارا  ،یواتته ها و نیازهاو نس حاضر آماده کنناد

یود را در مكانتي فراتر ميبیند ،بدين طريات از آلاودگي

و به وااو پاردایتن باه تهیاه برناماههااو اصاولي و

شراي مصون مي ماند .مفهوم تقوو حضور و مرز مكانتي

کاربردو در دامن وزئیا

در آيه « 181مائده» آمده اتت.

گرفتار شوند معلاوم نیسات

بدين صور

چه ترنوشتي در انتظار یی عظیدي از داناشآماوزان,

که ميگويند به هسته وواودو یاويش

دانشجويان و طالب یواهد بود .راهكار فوق مي تواناد

رتیدگي کنید و به یودتان بپردازياد ،در ايان صاور

راهگشا و راهنداو مواوه با چالشهايي از قبی ؛ کاهش

گدراهان به شدا آتیبي ن واهند رتااند بار اتااس ايان

میاازان کنتاار ماادارس باار آمویتااههااا ،کیفیاات و

مفهوم تلقي ما از تربیت ديني متضدن قرار داشتن در متن

وهت گیرو هاو آموزشي و تربیتي دانش آموزان ،کاهش

وامعه و حضور در عرصاه ارتباطاا

حضور عوام انساني در امر تعلایم و تربیات ،از باین

مفهوم تربیت ديني حاکي از آن اتات کاه فارد از درون

رفتن یصیصه نظار

و داورو تیاتي ،ایالقي ملي و

اتات .در اصا

آغاز کند و فشار بیروني چندان پر بها نیست و اين مطل

محلي در نظام تربیتي ،تأکید بر آموزشهاو غیر بومي و

از قرآن کريم نیز بر ميآيد آنجا که ميفرمايد« :فدن شااء

وهاني و کم رنگ شدن ويژگي هاو بومي و به م ااطره

ات ذ الي ربه تبیال» و هر کس ب واهد راهاي باه تاوو

افتادن هويت ملي و ارزش هااو ديناي در برناماه هااو

پروردگارش بر ميگزيند «انسان »298،در اينجا تا ن از

درتي مدارس ،و یصیصه تایت شكني باشد.

یواتتن فرد اتت .هر کس ب واهد گام در راه مي گذارد

 .7تقواو حضور :از ديگر مؤلفه هاو تربیات ديناي

راه تربیت ديني رفتني اتت نه بردني .به هر حا  ،با نظار

با عصر حاضر تقواو حضور اتت .تقوا يا حفظ

به تحو دروني و التزام دروني که در تربیت ديني نهفتاه

یويشتن گاه با دورو گزيدن و پرهیز میسر مايگاردد.

اتت و با نظر به تقاواو حضاور کاه حاصا آن اتات

منات
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که هر آن مي تواند مسیر زندگي وو را تغییر دهد قارار

حضور مرز شك «مكانتي» مي يابد ،به عبار

ديگار ،در
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بساایارو از اهااداف و روشهااا را عااو

کنااد .در

قرنطینه او تحقت یواهد يافت که در آن ،حفظ افراد تنهاا
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ديني  ،ایالقي و اوتدااعي حرکات کناد ،الزم اتات

اگر تربیت ديني تنها بر اين تقوا اتتوار باشد نوعي تربیت

آسیبشناسیتربیتدینیدرعصرجهانیشدنوراهکارهایتعاملپویاباآن


حضور تالم در متن شراي اتت.

و چالشهاايي

امروزه نديتوان فردا را محدود و محصور به مكاان و

که با یود ميآورد مانع تربیت ديني نیست.
 .9تنجش و بررتي درتت امور و گزينش و طارد

موقعیتي یاص ندوده و به بهاناه محافظات از وو باراو

منطقي و نه احساتي آنها :اين ويژگي ،در واقاع یاود

مصون ماندن از باليايي که در اوتدا وواود دارد دامناه

پشتوانهاو براو تقواو حضور در شراي عصار حاضار

زندگان وو را محدود کنیم ،به گونه او که حتي اگار ماا

اتت .الزمه حضاور فعاا در عصار حاضار ارزياابي

ب واهیم اين کار را نیز انجام دهیم توانايي انجاام چناین

و رويدادهاو اوتداعي اتت .چاون معتقاديم

کارو را ن واهیم داشت ،در اين میان آنچه عاقالنه به نظر

ندي توان چشم را بر حقايت بست بلكه بايد با ديدو باز

ميرتد اوازه دادن به فارد باراو حضاور در اوتداا و

امروز وهان رفت و آنها را در

ناتاالم

اطالعا

و دقیت به تراغ اتفاقا

بوته نقد و بررتي قرار داد و موضعي منات

گاهي حتي بودن در موقعیات هاايي باه مراتا
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بر اتاس

مي تواند مؤثر باشد .وقتي ما بتوانیم به کدک راهكار فوق

اصو و معیارهاو ديني در برابر آنها ات اذ کنایم .اماا،

فرد را باه درواهاو از اعتدااد و اطدیناان باه یويشاتن

ارزيابي و نقادو ،مستلزم بازشناتي ونبههااو مثبات و

برتانیم ،شايد بتوان ادعا ندود کاه دلدشاغولي در ماورد

منفي پديدههاو اين دوران اتت .طارد يكبااره و تداام

چالشهايي چون؛ واايگزيني فرهناگ زدگاي باه وااو

عیار هر آنچه متعلت به اين دوران اتت نه تنهاا مدكان

فرهنگ پذيرى ،نفوذ ارزشهاو تاير ووامع (بدون توواه

نیست ،بلكه مطلوب هم نیست ،زيرا اين گونه طرد تدام

به ووان

آن) ،تأکید بر آموزشهاو غیر بومي و وهااني

عیار ،در دامن یود ،پذيرش تدام عیار را مايپروراناد.

و کم رنگ شدن ويژگي هااو باومي وااو یاود را باه

اگر تربیت ديني بنا را بر طرد تدام عیاار مظااهر عصار

اطدینااان بااه قاادر

و توانااايي یااود در براباار حفااظ

حاضر بگذارد ،ووهه او غیار منصافانه و دور از واقاع

ارزشهاو ديني و حفظ یود در برابر اين چالشها بدهد.

یواهد داشت .بنابراين گر چه در عصار وهااني شادن

 .8بهره گیرو از عنصر «زيباايي شانایتي» در تربیات

رتانه هاو ودعاي و فنااوروهااو ارتبااطي و اطاال

ديني :بزرگترين عنصر تربیت ديني ،ووود عشت و محبت

رتاني بشر امروز را با «تودهاو شناور» از افكار م تل

متربي به یاالت بازرگ اتات .هادف از تربیات ديناي،

که در بردارنده هويت هااو مجاازو گونااگون اتات،

پرورش شور و شوق فطرو کودك نسابت باه واال و

مواوه کرده اند ،توصیه قرآن کريم در اين موارد تأکیاد

ودا الهي اتت ،نه ارائه مستقیم معارف الهي .پس نقش

گزينش انسان و پرهیز از پذيرفتن هويتهااو

ديني نیسات،

بر قدر

مجازو غیر واقعي اتت که با فطار
غايي دين منافا

اتاتي مربي و معلم ديني ،انتقا اطالعا

بشارو و علات

بلكه فراهم آوردن شرايطي اتت کاه مترباي باه تجرباه

دارند چنانكه یطاب به پیاامبر (ص)

دروني ،به دين کاه ريشاه در فطارتش دارد ،گارايش و

ميفرمايد «فبشر عبادو الذين يستدعون القاو فیتبعاون
احسنه»او پیاامبر بشاار

عالقه پیدا کند[.]48
هاادف از عنصاار «زيباشاانایتي» در تربیاات دينااي -

ده کسااني را کاه اقاوا را

مي شنوند و بهترين آنها را تبعیت ميکنند (زمر .)17،بار

ایالقي اين اتت کاه هار گوناه اثار تربیتاي در قالا

اين اتاس تربیت ديني هدواره بايد پديده هاو نو ظهور

رفتار،کالم ،الگو ،نصیحت ،تجربه و ...به پرده او زيبا و با

اين عصر را مورد ارزيابي و نقادو منصفانه قرار دهد و

تصاويرو دلنشین هدراه با لحظا

وذبه به درون مترباي

افراد را براو گزينش و طرد منطقي آنها آماده تاازد .از

انتقا داده شود .غريزه «یداگرايي» و «مطلت وويي» پس

اين رو به نظر مي رتد آماویتن ايان ناو مواواه باا

از تولد و در دوران کودکي ،رشد یود را آغاز مي کند و
در دوران نووواني و وواني به مراح کدا مي رتد ،اما
122
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مي توان گفت در بدترين شراي اوتداعي نیز ميتوان از
تربیت ديني ت ن گفت .عصر ارتباطا

پديده ها در قال

تربیت ديناي مهام تارين زمیناه تاامین

دکترمهدیسبحانینژادوهمکاران


زيباييهاو دين را به گوش واان او رتاانده باشاند .و

انااوا و اقسااام تاارگرمي و تهیااه وتاااي و ابزارهاااو

اينجاتت که پستالوتسي ميگويد :هزاران هازار انساان

ترگرمي هستند که بتوانند اذهان وهاني به طور عداوم و

(گدراه) باا یشانودو بسایار راه درتات را در پایش

ووانان به طور ويژه را به کاالهاو لاوکس یاود واذب

ميگرفتند ،اگر ميدانستند که چگوناه در ايان راه گاام

کنند.

بگذارند ،اگر نیرو و انگیزهاو مايداشاتند ،اگار دتاتي

بنث و يتیج نیر

براو يارو به تويشان دراز ميشد[.]48
ووان چاون داراو روح اتاتدال کاردن اتات و

وهاني شدن واژه راياج دهاه  1888مایالدو اتات.

اوتت و ت ن منطبت باا روح

وهاني شدن فرايندو از تحو اتت که مرزهاو تیاتاي

حساس و منطبت بر اتتدال و برهاان را رد ندايکناد.

و اقتصادو را کم رنگ کرده ،ارتباطا

را گساترش داده

یداگرايي و زيبايي ديني در تربیات ديناي ولاوه گااه

و تعام فرهنگها را روز افزون ميکند .وهاني شدن يک

شايستگيها ميگردد .زيرا یداگرايي وزو ترشت حات

پديده چند بعادو اتات کاه آثاار آن قابا تسارو باه

گراو اوتت .یداوند در بسیارو موارد پیاام آتاداني

فعالیاتهاااو اقتصااادو ,اوتدااعي ,فرهنگااي ,تیاتااي,

ديالوگي و

حقوقي ,نظامي و فناورو اتت ،و فعالیت هاو اوتدااعي

برهان گرايي وزء فطر

یود را در د داتتانها و آن هم به صور

هدچون محی زيست را نیز تحت تأثیر قرار ميدهد.

غیر مستقیم ابالغ مي کند که از اين رهگذر روح و وان

عالرغم اينكه ارائه تعري

انسان را نوازش ماي دهاد و چناان بار واذابیت پیاام
مي افزايد که به آتاني بر قل

وامع از دين که هده اديان

را در برگیرد دشوار اتت با اين حا دين عبار

انسان مينشیند .بناابراين

اتت از

براو ووانان وذاب باشد به طاورو کاه آناان از روو

به انسان داده شده اتت .تدين ناظر باه دگرگاوني هاايي

آگااااهي ،انت ااااب ،ایتیااار و اشاااتیاق باااه دياان

اتت که دين در ووود يک فرد ايجاد ميکناد و تربیات

رووآورند[.]18

ديني ،تربیتي اتت که از مراح گوناگون عبور ميکناد و
هر قدر عدیت تر مي شود به هدان میازان از مناابع کنتار

زمان در تربیت ديناي
در روشهااو

بیروني آزاد تر مي شود ،به گونه او کاه تربیات ديناي باه

تربیت ديني اتت .مديران مراکز آموزشي و فرهنگي ما،

انگیزههاو دروني ،معنوو ،معرفتي و ارزشي یتم ميشود.

بايد مطدح نظر قارار گیارد ،اصاالحا

بریي از ابعاد و دقايت قاب تووه فرايند وهاني شدن

با تووه به تفاو هاو فردو در دانش آموزان  ،بايد اص

را ميتوان در نكا

زيباييشناتي و ابراز هنر را ،یصوصااً در غنايتاازو

ذي صور بندو ندود؛

فراغت و فوق برناماه لحااظ  ،و در ايان مسایر،

وهاني شدن فرايندو هده وانبه و فراگیر اتت که در

عددتاً به مراح رشد کودکان و نوووانان در گروه هاو

تدام عرصه هااو اوتدااعي بشار رتاو نداوده اتات.

تني پیش از دبساتان  ،دورة دبساتان و دورة راهنداايي

فرايندو چالش گیر اتت ،به گونه او که ابعاد م تل

آن

تووه کنند.

قلدرو بسیارو از مفااهیم اوتدااعي تانتي مانناد؛ نظام,

اوقا

با بهره ورو از اين راهكار مي توان در وهت مقابله

قدر  ,امنیت ,دولت ,مشروعیت ,فرهناگ ,حاکدیات و

تدايا باه ايداان

هويت را در نورديده و زمینه را براو باز تفسیر آنها فراهم

معناااووو رشاااد فرهناااگ انسااااني در اثااار رواج

تایته اتت .فرايند وهاني شدن به مدد نیروهايي چاون؛

مصاارفگرايااي ،مااد و شاايء پرتااتي ،دنیاااگرايي و

ارتباطا  ,شرکت هاو فراملاي ,تاازمان هاا و نهادهااو

اصولي با چالشهايي چون ،تضعی

بین الدللي هويت ها و مرزهاو ملي را کم رنگ تاایته و
122
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شايسته اتت تدبیرو انديشیم که تعلیم و تربیات ديناي

مجدوعه گزاره هاو توصیفي و تجويزو که از طرف یادا

آنچه که با تووه به مقتضیا

Daneshvar (Raftar)/Education and Society/ Shahed University / 17 th Year / 2010 / No.42

باز يابد و به بار مي نشایند کاه منادياان تربیات ديناي

غرب با انوا و اقسام تیاتتها مشغو تهیاه و تادارك
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در دوران وواني زماني وايگاه بايسته و شايسته یود را

دين زدايي گام برداشت ،از آن وهت کاه اماروزه وهاان

آسیبشناسیتربیتدینیدرعصرجهانیشدنوراهکارهایتعاملپویاباآن


تحو ندوده اتت.

توو ديگر ،تعام با وهاني شدن ،یطر هضم ياا دتات

علي رغم هده موافقتها و م الفاتهاا باا وهااني

کم اتتحاله فرهنگي باورهاو ديني را باه دنباا دارد ،از

شدن ،ميتوان اذعان داشت که آن ،ییر ياا شار مطلات

اين رو پژوهش حاضر به دنبا طرح و پات گويي به اين

نیست ،بلكه هم فرصتي اتت که ميتواند ياارودهناده

پرتش اتاتي بود کاه کشاورهاو اتاالمي و از ودلاه

شود و هم تهديدو اتات

ودهورو اتالمي ايران که حاص انقالب اتالمي اتات،

که مي تواند اضدحال و نابودو آن ها را به دنبا داشته

بايااد چااه راهبردهااا و راه ح ا هااايي بااراو مقابلااه بااا

باشد.

چالش هايي که در اثر وهاني شدن بهويژه در بعد تربیات

فرهنگها و نظامهاو م تل

ديني به ووود مي آيد ،ات اذ کند تا از آتی هاو آن کاه

هر چند ندي توان فرصت هايي را که وهااني شادن

به نوعي بیش از مزاياو آن اتت در امان بداند.

پديد مي آورد ،انكار کرد ولي اين فرصتهاا در مقابا
تهديدها و چالش ها ،بسیار اندك و ناچیز اتت .فرصت

تعداد راهبردهاو مقابله پويا با پدياده وهااني شادن

يا تهديد وهااني باودن باه میازان زياادو باه میازان

به ويژه در بعد تربیت ديني با وهاني شدن و وهاني تازو،

تواندناادوهااا و ظرفیااتهاااو فرهنگااي ،کشااورها و

به موقعیتهاو زماني و اقتضاو شراي برماي گاردد .در

در کارآمااد تااایتن برنامااههااا،

اين میان بهرهگیرو از هر کدام از راهكارهايي که به آنهاا

گااروههاااو م تل ا

اشاره شد در نو یود مي تواند در مواوه و مقابله منطقي

تیاتتها و برنامههايشان بستگي دارد.
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فرآيند وهاني شدن و طرح وهاني تازو ،دو پدياده

و در عین حا پويا با چالشهاو ناشي از وهااني شادن

اتاتي در عصر حاضر اتت که نه تنها بار ونباه هااو

در امر تربیت ديني راهگشا باشد .بر اتاس ديدگاه اتاالم

اقتصااادو صاانعتي و اوتداااعي زناادگي تااأثیر عدیاات

تربیت افراد براو ورود به پروته وهاني شدن ،رويكردو

گذاشته ،بلكه ونبه فرهنگي و اعتقاادو و روانشانایتي

قید و بندو و قیاد شاكني در مفهاوم متعاارف آن را بار

اتاتاي نداوده

ندي تابد .ديدگاه اتالمي نظار بار پارورش قاوه داورو،

زندگي را هم دچار تغییار و تحاوال

قضاو  ،ايجاد و رشد قیدهاو دروني در افاراد دارد تاا

اتت.
وهاني شدن چاه باه عناوان رونادو تااري ي ياا

افراد با اتكا به پشتوانههاو دروني و اعتقاادو بتوانناد در

پروژه او برنامه ريزو شده ،واقعیت اوتناب ناپذير عصار

عرصه وهاني شدن دتت به انت اب ،گازينش و طارد از

حاضر اتت .اين در حالي اتت که از يک تو دتتیابي

بین پديدههاو نو ظهور بزنند.

122

Downloaded from tlr.shahed.ac.ir at 8:30 IRDT on Monday June 25th 2018

Daneshvar (Raftar)/Education and Society/ Shahed University / 17 th Year / 2010 / No.42

بسیارو از پديدههاو متأثر از آنها را دتت وش تغییر و

به توتعه ،نیازمند تعام و تفاهم باا وامعاه وهااني و از

دکترمهدیسبحانینژادوهمکاران
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 .11عطاران ،محدد ( .)1392فناورو اطالعا
تربیت ،تهران :انتشارا مدارس هوشدند.

و تعلایم و

آسیبشناسیتربیتدینیدرعصرجهانیشدنوراهکارهایتعاملپویاباآن


 .27نظرو ،محسن و بازرگاني ،کیا ( .)1393بررتي اثر
وهاني شدن بر صنايع نساوي ،پوشاك و چارم طاي
دوره 1317تااا  ،1379مجلااه تحقیقااا اقتصااادو،
شداره  ،94صص 183تا .129

 .41شیرودو ،مرتضي ( .)1399انقالب اتالمي ايران و پاروژه
وهاني شدن «بررتي آثار وهاني شدن بر انقالب اتاالمي
ايران؛ راهبردها و راهكارهاو مقابله» ،فصلنامه شیعهشناتي،
تا پنجم ،شداره  ،17صص.191-133 :

 .29باقرو ،یسرو ( .)1378تربیت ديني در برابر چالش
قرن بیست و يكم ،تربیات اتاالمي (کتااب تاوم)،
تهران ،مرکز مطالعاا تربیات اتاالمي وابساته باه
معاونت پرورشي آموزش و پرورش.

 .42اتااداعی يصااحاني ،تااعید ( .)1391وهااانيتااازو و
اتتراتژو مقاومت ،فصلنامه کتاب نقد ،شداره  24و .21
 .43معروفي ،يحیي و يوت زاده ،محدد رضاا (.)1397
پیامدهاو وهاني شدن برنامههاو درتي؛ چاالشهاا و
فرصت ها ،مجدوعه مقاال هشتدین هداايش انجدان
مطالعا برنامه درتي تحت عناوان وهااني شادن و
بومي ماندن در برنامه درتي ،دانشگاه مازندران.

 .28شريعتددارو ،علي ( .)1379اصو و فلسفه تعلیم و
تربیت ،تهران :انتشارا امیرکبیر.
 .38طباطبائي ،تید محدد حسین ( .)1393دين و انسان،
چا او  ،قم :بي نا.
 .31ووادو آملاي ،عبدالاه ( .)1391نسابت ديان و دنیاا:
بررتي و نقد نظريه تكوالريسم ،قم :انتشارا اتراء.

 .44تجادو ،تاید مهادو ( .)1392وهااني شادن تعلایم و
تربیت ،پیامدها و چاالشهاا ،مجدوعاه مقااال هداايش
وهاني شدن و تعلیم و تربیت ،تهران ،صص.197-197 :

دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار/تربيت واجتماع  /دانشگاه شاهد /سال هفدهم /شهریور  / / 98شماره 24

 .32کاشفي ،محدد رضا ( .)1392مباني فلسفي و قرآني
وهانشدولي اتالم ،مجدوعاه مقااال وهانشادولي
اتالم و وهانتازو ،ولد توم ،چاا او  ،تهاران:
انتشارا مجدع تقري مذاه اتالمي.

 .41واليتي ،علي اکبر ( .)1391ارتباطا
نشريه قدس .1391/9/4

 .33مايك  ،پترتون و ديگران ( .)1377عق و اعتقاد ديناي،
تروده احدد نراقي و ابراهیم تلطاني ،تهران :طرح نو.

 .49زارعان ،محدد وواد ( .)1378تربیت ديناي ،تربیات
لیبرا  ،مجله علدي ترويجي معرفت ،شداره .33

 .34مرادحاص  ،امیر ( .)1394تربیت ديني؛ بايادها و نبايادها،
فصلنامه اصحاب قلم ،شداره  ،2صص.139-132 :

 .47روااائي ،فرهنااگ ( .)1391پديااده وهاااني شاادن
(وضعیت بشرو و تددن اطالعاتي)،تروده عبدالحسین
آذرنگ ،نشرآگاه.

35. Barker, C (1999). Television, Globalisation
and Cultural Identities. Buckingham: Open
University Press.

و وهاني شدن،

گلزارو ،محداد ( .)1399آتای شناتاي تربیات ديناي
ووانان ،روزنامه کیهان ،شداره 19783دوشنبه  1آذر.

 .39هینس ،و ( .)1391دين ،وهاني شدن و فرهناگ
تیاتي در وهان توم ،تروده داوود کیاني ،تهاران،
انتشارا پژوهشكده مطالعا راهبردو.

 .49تیدباقرو ،تیدکاظم ( .)1393وهاني شدن و پويايي
انتظارا از دين ،از ترو مقاال وهاني شدن و دين،
چالشها و فرصتها ،چا او  ،قم :انتشارا احیاگران.

37. Barker, C (1999). Television, Globalisation
and Cultural Identities. Buckingham: Open
University Press.
)38. Apple, M., Kenway, J., & Singh, M. (Eds
(2005). Globalizing education: Policies,
pedagogies, & politics. New York: Peter Lang.

 .48نقی زاده ،میر عبدالحسین ( .)1391نگاهي به فلسفه
آموزش و پرورش ،تهران :انتشارا طهورو.
 .18انصااارو ،طاااهره ( .)1392راهبردهاااو اتاتااي و
روشهاو کارآمد در برنامههااو آماوزش و پارورش
براو نی به تربیت ديني منات دانشآموزان ،مقااال
آتی شناتي تربیت ديني در آموزش و پرورش ،چا
او  ،تهران ،موتسه محراب قلم.

 .38کرث ،ویدز ( .)1398مذه و وهانى شادن ،تروداه
حدید بشیريه ،مجله نقد و نظر ،شداره او و دوم ،ص .13
 .48تاویک ،محدد رضاا و درويشاي ،فرهااد (.)1393
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اياال متحده امريكا ،فصلنامه تیاتت یاروي ،ش.2

آرمان هاو انقاالب اتاالمي در عصار وهااني شادن
«چالش ها و واکنش ها» ،مجله وامعاهشناتاي اياران،
دوره پنجم ،شداره  ،3صص.171-148 :

