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 "جوانان سی تاثیر دین بر تربیتربر"

 رویا آقاداداش زاده
 رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربیدانشجوی 
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 :چکیده 

 های بحران جامعه در که جوانانی. است انداخته وحشت به سخت را والدین است، جوانان کمین در امروزه که فراوانی خطرات وجود

 به آنان سرکشیهای و ها،پرسشها خواسته با برخورد در والدین مباالتی بی اثر بر میگذارند؛ سر پشت سامانی نابه صورت به را بلوغ

 کشیده جنایت و انحراف به نهایت در و آورند می روی عشقی و جنائی کتب و ها فیلم چون هاییسرگرمی  و فاسد افراد با معاشرت

 اعتقادات به نبودن پایبند را علت هم پارهای و اند شده منحرف صحیح تربیت نداشتن علت به جوانان که معتقدند ای عده. میشوند

 را او و گرفته را بشر انحرافات جلو تواند می که است نیرویی تنها گشته، صادر پروردگار طرف از چون دینی، قوانین. میدانند مذهبی

 فکر افراد زور، اعمال بدون که است چنان جامعه افراد تربیت در قوانین این نفوذ قدرت برساند آخرت و دنیا در کامل سعادت به

 المیراث: فرمایند می مؤمنان امیر که آنچنان شده، تأکید بسیار تربیت بر نیز روایات و آیات در. میگذارند کنار را جنایت و خیانت

 و احادیث البالغه، نهج قرآن، آیات به استناد با رابطه این بررسی با که شدیم آن بر تربیت، و دین تنگاتنگ رابطه به توجه با کاالدب

 .برسانیم اثبات به را تربیت بر دین نفوذ تاثیر پرورش، و آموزش بنیادین تحول سند و بزرگان سخنان

 تربیت ، قرآندین ،  : کلمات کلیدی
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 مقدمه

 نقش تربیت و تعلیم بنابراین. نماید عملی را نهفته اش استعدادهای باشد توانسته که است کسی شده تربیت انسان گفت میتوان

 استعدادهای نتوانستند تنها نه نادرست وتربیت تعلیم اثر در که افرادی بسا چه و دارند انسان تکامل و درسعادت مهمی وجایگاه

 روى که است عملى تربیتى، امر» :مینویسد چنین تربیت تعریف در میاالره گاستون. رفتند بیراهه را راه کنند بلکه شکوفا را خود

 آن جوى و جست در حتى و پذیرند مى را آن افراد از یاگروهى فرد که است عملى یا شود مى اعمال افراد از یاگروهى فرد یک

 فعال عناصر به صورت خود افراد این و آید پدید افراد در جدیدى زنده نیروهاى که شود منتهى عمیق آنچنان تغییرى به تا هستند

 پروش از است عبارت میکند تربیت تعریف اینگونه را تربیت نیز مطهری شهید«آیند در شود مى اعمال آنان روى که عملى این

 1.صادق است انسان مورد در فقط و آوردن در فعلیت به است موجود شیء یک در بالقوه که را درونی استعدادهای یعنی دادن،

   تربیت تعریف

 از است عبارت تربیت اصطالحی معنای. دادن رشد یعنی تربیت و است رشد معنای به  یربو ربی مادة از تفعیل باب مصدر تربیت

 به تربیت ترتیب، بدین و موجود یک نهفته قوای رساندن فعلیت به و استعدادها شکوفایی و رشد زمینه کردن فراهم یا و دادن رشد

 کلیة رود، کار به انسان مورد در هرگاه و است صادق باشد، داشته رشد قابلیت که موجودی هر مورد در و ندارد اختصاص انسان

 است؛ دنیا مختلف مکاتب تکریم مورد مباحث از تربیت و تعلیم بحث(. 5 فحه،ص1831رهبر،) گردد می شامل را وی وجودی ابعاد

 و جهانی سعادت و جامعه و فرد صالح و فالح که است علمی به مربوط تکریم و تحلیل همه این که است الزم نکته این ذکر اما

 مختلف، های گرایش با تربیتی علوم عالمان و شناسان جامعه و فیلسوفان .تربیتی و تعلیم هر نه آورد، ارمغان به را ها انسان جاوید

 رساندن از عبارت را تربیت افالطون .یافت دست واحدی تعریف به توان می ندرت به که ای گونه به اند کرده تربیت تعریف به اقدام

 آموس ژان. کامل زندگی برای است انسان کردن مهیا تربیت اسپنسر نظر به داند، می جمال و کمال پایه باالترین به روح و جسم

 دانش، دارای فرد که است این هدف و کند می آماده زندگانی برای را افراد که است هنری پرورش و آموزش: گوید می کمینوس

 روی بر سال بزرگ های نسل که است عملی تربیت: گوید می خصوص این در دورکیم(. 11،صفحه 1835مقدم، )شود دین و اخالق

 حاالت از شماری کودک در که است این آن هدف و دهند می انجام نیستند پخته اجتماعی زندگانی برای هنوز که هایی نسل

 خاصی نحو به فرد که ای ویژه محیط در نیز و هم روی بر سیاسی جامعه که دهد پرورش و برانگیزد اخالقی و عقالنی و جسمانی

 نوع یک تربیت که آید می دست به تعاریف این مجموع از(. 55، صفحه 1831، دورکیم)کنند می اقتضا شود، می آماده آن برای

 یک پذیرش برای را فرد که است انسانی مدیریت و هنر یک تربیت واقع، در و است دیگر حالت به حالتی از انسان رساندن روش

 روانی و روحی ساختمان که است ای حرفه مهندس یک مربی تربیت، در پس. سازد می آماده عقالنی و دینی اخالقی، صفات سری

 شده ابراز گوناگونی های اندیشه و آراء تربیت، و تعلیم اصول مورد در .سازد می تدریج به شده طراحی قبل از نقشه اساس بر را فرد

 .شود می بسنده شده مطرح اصول برخی ذکر به فقط اینجا در که است

 1« آن» قید به فعالیت اصل .1

 کمال اصل .2

 حریت اصل .8

 سندیت اصل .1

 و ندارد توجهی شود، می آینده به مربوط که اموری به طفل و دارد آنیت جنبه و گیرد می قرار طفل عالقه مورد که اموری یعنی .1

 .دهد می نشان عالقه است حاضر حال به مربوط آنچه به تنها

 تفرد اصل .5

 (.82_83، ص 1811شریعتمداری،)اجتماع اصل .1
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 ضد جهت در اگر اما باشد، اصیل کمال به رسیدن برای ای وسیله که علمی بلکه مطلق؛ طور به نه اما دانست، کمال توان می را علم

 که بود خواهد علمی مخصوص ها، ارزش تمام بنابراین .بود خواهد انسان سقوط و نقص مقدمة شود، برداری بهره آن از کمال

 که رسیده جا همه جهان، دلسوز متفکران فریاد و اعتراف کالم، این تأیید در. گیرد قرار انسان تکامل مسیر در ابزاری همانند

 بعدی تک انسانی خالص، علمی تربیت و است تربیت بدون تعلیم و اخالق و معنویت بدون علم معلول امروز بشر های بدبختی

 که هستم ملتی ما: گوید می معروف مورخ دورانت ویل(. 21،صفحه1835کاردان،)کند می تهدید را جامعه شدت به که است ساخته

 باشد، علمی فقط که تربیتی. کنیم پیدا یافته تربیت مردان از شماری انگشت عدة توانیم می سختی به اما داریم، مدرسه هزار صدها

: گوید می کارل الکسیس (. 231،صفحه1833، دورانت ویل)سازد می بیگانه زیبایی با را شخص و نیست چیزی ابزار، جز محصولش

 های سالح کنندگان انبار و ﴾کشتند را انسان میلیون 55 از متجاوز که﴿ دوم و اول جهانی های جنگ افروزان آتش مگر راستی به و

 3(361_133، صفحه 1835الکسیس)نیستند تزکیه بدون آموزشی های نظام التحصیالن فارغ جهان، بازان سیاست و مخرب

 تربیت اهداف تعیین

 ارزش و شناسی انسان شناسی، جهان شناسی، معرفت به مربوط های نگرش و افکار ها، اندیشه از است عبارت تربیت و تعلیم مبانی

 تحت پیوسته او حیات که هایی ضرورت دربارة و دهد می نشان را او های محدودیت و امکانات انسان، موقعیت کل، در و شناسی

 و مهم منبعی همواره است، تربیت موضوع که انسان نیازهای به توجه (. 133،صفحه1833بهشتی، )کند می بحث هاست آن تأثیر

 علم،: باشند می دسته سه مؤثرند نیازها این شناخت در که منابعی. است بوده تربیتی غایات گزینش و انتخاب برای منبع تنها بلکه

 رفع و تربیتی اهداف انتخاب و گزینش برای مبنایی تواند می منبع سه این از یک هر(. 13،صفحه1833اعرافی،)دین فلسفه،

 تمسک و است منبع سه هر از گیری بهره مستلزم او، وجودی شئون تمام و آدمی استعدادهای شناخت البته. باشد انسان نیازهای

 حاصل صورتی در تنها تربیتی های بنیان استحکام لحاظ، بدین. باشد انسان نیازهای تمام گوی پاسخ تواند نمی ها آن از یکی به

 تربیتی راهکارهای ارائه و وی نیازهای رفع برای تناسب به منبع سه هر از و شود توجه انسان وجودی مبانی تمام به که شود می

 .گردد استفاده

 اسالمی فرهنگ در تربیت

 حدود کریم، قرآن در. دارد قرار تربیت راستای در چیز همه و یابد می مصداق هستی نظام کل مورد در تربیت اسالمی، فرهنگ در

 مدیر و آفریننده معنی به رب. است شده نفی خداوند، غیر از پروردگاری و است شده یاد «ربّ» عنوان به خداوند از مورد 133

 این و است یابی کمال و پذیری تربیت حال در چیز همه و حاکم، هستی نظام سراسر بر تربیت قرآن، آیات اساس بر. است پرورنده

 یافته، فعلیت مرتب طور به او سابق استعدادهای است، تربیت حال در که موجودی هر. گیرد می انجام خداوند اراده با تنها کار،

 موجود هر. شود می فراهم برتر، کمال پذیرش برای زمینه، و یافته تحقق او در کمالی. آید می پدید او درنهاد جدید، های آمادگی

 خداوند، تنها باید هم تشریع نظام در است، مربی خداوند تنها تکوین، درنظام اگر.است کمال سوی به حرکت حال در پذیر تربیت

 های کتاب نزول و پیامبران بعثت. گیرد قرار خود واقعی کمال راستای در انسان و شود هماهنگ تکوین با تشریع تا باشد، مربی

 .هاست انسان تربیت و هماهنگی همین ایجاد برای آسمانی،

 تربیت اهمیت

 معدن مردم الفضه؛ و الذهب کمعادن معادن الناس» :است فرموده و کرده تشبیه معادن به را ها انسان حدیثی در( ص)اکرم پیامبر

 خواهد عبث و بیهوده انسان زندگی نرسد، فعلیت و شکوفایی به استعدادها این چنانچه «.نقره و طال معادن همچون هستند هایی

 و نهد می گام کمال مسیر در همواره بلکه نیست، راضی وضع بدین هرگز دارد، راسخی اعتقادات و مشخص هدف که کسی و بود

 کمال از دور اعتقادی، و فرهنگی حیات از دور انسان یعنی تربیت، از دور انسانی پس. کند می تر نزدیک هدف به را خود لحظه هر

 (133،صفحه3جلد کافی فروغ) .است انسانیت از دور انسانی باالخره و هدف بی انسان پیشرفت، و
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 تربیت در مؤثر اصلی عوامل

 :از عبارت عوامل این از برخی. گذارند می تأثیر او زندگانی و انسان تربیت در پیوسته گوناگونی عوامل

 خانواده. 1

 آرامش خانه فضای چون شود؛ می نهاده خانه در فرد تربیتی های پایه گفت توان می و است نامحدود فرد، در خانواده و خانه تأثیر

 رشد چگونگی در امور این و سازد می فراهم او غرایز و تمایالت ارضای برای را فرصتی و کند می تأمین را او روانی های نیازمندی و

 و درستی و راستی به عالقه اخالقی، های ارزش او زیرا کند؛ می بنیانگذاری را کودک اخالقی سالمت اساس خانه. است مؤثر کودک

 محیط از را رذائل با مبارزه و فضائل داشتن دوست باالخره و همنوع به عالقه همکاری، و تعاون به گرایش نادرستی، و دروغ از تنفر

 ،...( و ها داستان خانواده، افراد میان در رفته کار به الفاظ شنیدن) مسموعات طریق از کودک، عقالنی ساختار .گیرد می فرا خانه

 رفتارهایی و دهد می رخ خانواده محیط در که حوادثی تلویزیون، مانند) مشاهدات و...(  و مطبوعات و ها کتاب مانند) ها خواندنی

 .شود می نهاده بنیان ،(بیند می بزرگترها از که

 آموزشی های محیط و مدرسه. 2

 تأسیس مدارس بکاهند، خانوادگی محیط منفی آثار از و کنند تربیت درست را خود کودکان کوشند می ها ملت تمام که آنجا از

 .شود فراهم هاست، دولت حمایت مورد دیگر سوی از و اجتماع پذیرش مورد یکسو از که تربیتی محیطی تا شدند

 اخالقی و دینی های جمعیت. 8

 برای و اند داشته افراد تربیت به واعظان مانند را نقش ترین مهم اخالقی و دینی هایی گروه کنونی، عصر در و گذشته های زمان در

 این در را مهمی های گام...  و ها کتاب انتشار ها، همایش برگزاری و دینی گوناگون مجالس برگزاری با ها، ملت به رساندن یاری

 .اند برداشته مسیر

 نشده بینی پیش عوامل. 1

 شهر محیط وارثت، مانند تأثیرگذارند؛ بسیار انسان رشد طرز در ناخودآگاه و اند نشده بینی پیش که دارند وجود هم دیگری عوامل

 .سازد می دگرگون را او رفتار و اخالق و پذیرد می تأثیر آن از ناخواسته انسان که دیگری عامل هر و دوستان روستا، و

 :تربیت انواع

 جسم تربیت. 1

 شنا،. گردد مقاوم ها بیماری برابر در بدنش و بپردازد گوناگونی اعمال به بتواند او تا است انسان جسم پروراندن بدنی، تربیت

 شده نقل باره این در نیز( ص)اکرم رسول از روایاتی که است اسالم در بدنی تربیت های روش از بخشی سوارکاری و تیراندازی

 هدف از یکی زندگی، از تمتع و برداری بهره پس. هاست ناهمواری تحمل بر آن تمرین و جسم تقویت تربیت، اینگونه از هدف. است

 :فرماید می( ص)اسالم پیامبر .آورد دست به زندگانی از را خویش بهره تواند نمی ناتوان بدن زیرا است؛ اسالم در بدنی تربیت های

 بهداشت و آسایش و تغذیه وسایل باید حدیث این براساس «.کنی ادا را آن باید که است حقی تو، بدن برای حقا؛ علیک لبدنک ان»

 آن نیازهای تعدیل و تنظیم درصدد اما کند، می دعوت بدن برای دنیا مزایای از برداری بهره به را ما اسالم. ساخت فراهم را بدن

 .شود نمی متوقف حدی هیچ در باشد، خود جسم نیازهای تأمین درصدد گسیخته افسار های گونه به بخواهد انسان اگر زیرا است؛

 عقل تربیت. 2

 پرورش را آنها تفریط، و افراط از دور به و صحیح راه از و شمرد می محترم را انسانی نیروهای و قوا تمام و است فطری دینی اسالم

 بهره به را بشر عقل اسالم. کند می تربیت نیکی و خیر راه در را آن و معرفی ارزش با نیرویی را عقل جهت، همین به. دهد می

 من کلوا و مناکبها فی فامشوا» :فرماید می کریم قرآن. سازد می متوجه زندگانی برای آنها کارگیری به و مادی نیروهای از برداری

 به ما(13آیه اعراف، )معایش؛ فیها لکم جعلنا و االرض فی مکناکم لقد و» «.بخورید خدا روزی از و بگردید زمین اطراف در (15آیه ملک،)رزقه؛
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 فراموش را بشر زمینی زندگی واقعیت اسالم «.ساختیم فراهم را شما زندگی وسایل آن، در و دادیم توانایی و قدرت زمین، در شما

 آنها هرگز و نداد فریب را آنها مادی، پیشرفت ولی. کردند ترقی مادی امور در پایه چه تا مسلمانان که است گواه تاریخ و است نکرده

 اسالم در .دارد وجود ها روش دیگر و اسالم تربیتی روش میان که است امتیازی ترین مهم نکته این و نکرد خارج انسانیت از را

 به. سازد می مربوط هم به را روح و عقل که ناگسستنی ای عالقه است؛ امید و مودت و محبت براساس خدا، و انسان میان پیوند

 معلومات از و شود نمی منحرف خیر طریق از هرگز و گردد نمی گمراهی و انحراف دستخوش اسالمی تعالیم در عقل جهت، همین

 و شود نمی ماده اسیر انسان آن نتیجه در که دارد وجود پیوندی ماده و روح میان .کند نمی برداری بهره شر راه در اکتشافات و

 او از همواره و خداست یاد به حال همه در تربیتی چنین سایه در انسان بلکه کنند؛ مغلوب را او توانند نمی هرگز دنیوی ظواهر

 .گیرد می قرار آن تأثیر تحت او آنکه نه است، ماده در مؤثر و فعال عنصری انسان اسالمی تعالیم در رو، این از. جوید می استمداد

 روح تربیت. 8

 مجهول، نیروی تردید بدون و دهد می تشکیل را انسان شخصیت کانون و مرکز چون دارد؛ روح پرورش به خاصی عنایت اسالم

 زمان، و معقوالت به عقل نیروی و محسوسات و مادی امور به بشر جسمی نیروی چون است؛ هستی و وجود در نیرو بزرگترین

 و زمان های دگرگونی دستخوش و است نامحدود روح نیروی ولی است، محدود نابودی و فنا به باالخره و انجام، و آغاز و مکان

 عمل و شعور و تفکر در خدا و انسان میان را ناپذیری خلل پیوستگی که است آن روح پرورش در اسالم روش .شود نمی مکان

 خداوند قدرت برابر در را انسانی قلب اسالم .گیرد می بهره مختلف راههای از منظور، بدین و کند ایجاد جا هر و لحظه هر در انسانی

 افراد و شود می هدایت مستقیم راه به جامعه در او روح گشت، حساس خدا برابر در انسان قلب وقتی کند؛ می بیدار و حساس

 به عادت اینکه جمله از دارد؛ جامعه افراد برای فراوانی نتایج تربیت، اینگونه. کنند می زندگانی پلیدی و جرم گونه هر از دور جامعه

 هیچ و شود می مسموم آن، در سموم تراکم اثر بر جسم مانند نیز انسان نفس چون آورد؛ می وجود به بشر در را عالقه و محبت

 چیز هر به که شود می تربیت ای گونه به اسالمی آیین در روح .سازد برطرف را سموم این تواند نمی محبت مانند عاملی

 .است اسالمی تربیت نهایی منظور از بخشی که بشری افراد میان محبت ویژه به بورزد، محبت ارزشمندی

 تربیت موانع

 ممکن موانع این البته. دارند منفی تاثیر تربیت فرایند اهداف تحقق در که میشود اطالق پدیدههایی و امور به تربیت موانع عنوان

 :برشمرد چنین میتوان را آنها مهمترین از برخی و باشند ایشان اختیار از خارج یا و مربیان اختیار در درونی، یا بیرونی است

 نفس هوای و طلبی دنیا 

 خودرأیی و غرور تکبر، تعصب، لجاجت، نظیر اخالقی رذائل حاکمیت 

 معاش ضروری وسایل کمبود و اقتصادی فقر 

 کفایی خود و نیازی بی احساس 

 جامعه بر ظالمان و مشرکان و(الهی غیر رهبران) طاغوت حکومت 

 اندیشه و ذهن فضای بر باطل خیال و فکر و شیطان وسوسه غلبه 

 عقیدتی و فکری شبهات وجود 

 خدا یاد از غفلت 

 حرام مال و غذا از استفاده 

 فحشا و فساد ترویج وسایل به (حصر و حد بی و مطلق) دسترسی 
 (118،صفحه1833آقازاده، ) آلوده محیط در (انفعالی) حضور 
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 می قلمداد آدمی تربیت مانع ترین مهم را" دنیا به وابستگی و دنیاپرستی "تربیت، موانع درباب (السالم علیه) علی امام همچنین

 دور من از!دنیا اى که کرد می خطاب دنیا به ایشان»  .(118 حکمت البالغه، نهج)مخالفند راه دو و دشمن آخرت و زیرا دنیا کند؛

 دورى هایت لغزشگاه از و ام رسته تو دامهاى واز یافته، رهائى تو چنگال از من کردمرها  را انداختم،تو گردنت بر را افسارت!شو

 آن هرگز ای؟ شده ام شیفته یا ای؟ آمده من راه فرا خودنمایی با شو، دور من از دنیا، ای دنیا، یا(. 15 نامه همان،) « ام گزیده

 که ام کرده طالقه سه را تو نیست، نیازی تو به مرا ده، فریب را دیگری شو، دور هرگز،. نرسد  فرا گیری جای من دل در تو که زمان

 از صحیحی تصویر اگر پس : دنیاست چیستی تبیین است، مهم بحث این در چه آن اما (33 حکمت همان،)نیست آن در بازگشتی

 گام صحیح تربیت مسیر در بشناسیم، را آخرت به نسبت بودنش مزرعه و مقدمه و آن های زیبایی و ها زشتی و باشیم داشته دنیا

 که هنگامی. نگریستند دنیا باطن به که آنانند خدا دوستان : فرماید می خود دوستان ی درباره (السالم علیه)علی امام.  ایم نهاده

 ترسیدند دنیا از را چه آن پس. ساختند آن امروز سرگرم را خود مردم گاه آن پرداختند، آن فردای به و دیدند، را آن ظاهر مردم

 شمردند، خوار دنیا از را دیگران فراوان گیری بهره و. راندند کند، می رهایشان زودی به دانستند که را آن و میراندند بمیراند، را آنان

 یک در (السالم علیه) امام (181 حکمت همان،).خواندند(اخروی سعادت) دادن دست از دنیایی، های بهره بر را یافتنشان دست و

 تربیت راه و نماید می گوشزد خویشتن به نسبت را ها آن بودن مربی و کند می توصیه خویش تربیت به را مردم حکیمانه حکمت

 از را دل چراغ! مردم اى( 852 حکمت همان،)نماید می معرفی است، حریص بدان انسان که هایی عادت از نفس رهانیدن نیز را

 امام. کنید پر است پاک آلودگى از که هایى چشمه زالل آب از را خویش هاى ظرف و سازید روشن عمل با گویندگان گفتار شعله

 خیر در _2 نماید؛ ابالغ را خدا فرمان اندرز و پند با _1: دارد وظیفه امام ندارد، اى وظیفه است، مأمور خدا طرف از آنچه از غیر

 آنان به را مظلومان حق _5 نماید؛ حدود اقامه کیفر مستحقان بر _1 کند؛ احیاء را خدا سنت _8 نماید؛ کوشش مردم خواهى

 و محیط(. 158 خطبه البالغه، نهج)است تربیت به تمایلی بی منشأ نیز "نفسانی های حجاب " دنیاپرستی، بر عالوه .برگرداند

 می پیدا تجلّی تربیت، مسیر در مانعی عنوان به ،"نباشد برخوردار دینی و اسالمی سنن و آداب و ها ارزش از اگر اجتماعی فرهنگ

 بپرهیز و است مسلمانان آمدن فراهم جایگاه که کن سکونت بزرگ شهرهایدر » فرماید می (السالم علیه) امام دلیل، همین به. کند

 وعن( 12 نامه همان،)«یاورانند تر کم خدا برطاعت و رانند می یکدیگرستم به که آنجا و غافلند خدا یاد از آن در که جاهایی از

 از دلیل، همین به منینامیرالمو. شود شمرده تربیت های زمینه و موانع از تواند می نیز "سیاسی مناسبات و حاکمیت و حکومت

 دنیای از نه و بود قدرت در رغبت خاطر به نه رفت، ما از چه آن دانی می تو خدایا،» :  فرماید می و کند می شکایت گذشته اوضاع

 تا گردانیم ظاهر شهرهایت در را اصالح و بنشانیم بود که جایی به را دین های نشانه خواستیم می بلکه زیادت؛ خواستن ناچیز

 مناسبات"(السالم علیه)علی امام( 181 همان،خطبه )«.گردد اجرا ات مانده ضایع حدود و آید فراهم. ایمنی را ات دیده ستم بندگان

فرماید  می کارگزاران سالمتی ی درباره .کند می معرفی اصالح و تربیت های زمینه و موانع از نیز را "درآمد و کسب نوع و اقتصادی

 مالی به دست تا سازد نیازشان بیو  برآیند، خود اصالح پی در تا دهد نیرویشان روزی فراخی که دار فراخ را ایشان روزی پس» :

 علیه)علی(58 نامه همان،)«ورزیدند خیانت امانتت در یا نپذیرفتند، را فرمانت اگر آنان بر بود حجّتی و نگشایند، دارند اختیار در که

 در نقصان یقین، در ضعف: شود می گرفتار خصلت چهار به شود، فقر دچار هرکس فرزندم،» :فرمود  خود گرامی فرزند به( السالم

 (.113 صفحه االخبار، جامع)«فقر از برم می پناه خدا به پس چهره؛ در حیایی کم و دین در سستی عقل،

   دین

 شکل آنان نیازهای اساس بر و است بشر دست ساخته که نهادی اند، کرده تلقی اجتماعی نهادهای از یکی را دین شناسان، جامعه

 توان نمی را دین صحیح، برداشت اساس بر اما. است الهی غیر و بشری های آیین و ادیان مطالعه تلقی، طرز این منشا. است گرفته

 می تعیین را اجتماعی نهادهای سایر مسیر که است زندگی برنامه دین بلکه کرد، تلقی اجتماعی نهادهای سایر عرض در نهادی

 آن دهد، می شکل نهادها کلیه به و گیرد برمی در را اجتماعی چه و فردی چه انسان، زندگی جوانب کلیه دین بینش این در» .کند
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 است، گرفته سرچشمه دین، دانستن جامعه مخلوق از یا داند می نهادها دیگر عرض در نهادی را دین که شناختی جامعه بینشی

 از یکی ; است شده متعددی تعاریف دین برای (83،صفحه 1833رجبی، )«. اند داشته دین از که است نادرستی برداشت معلول

 اعتقاد معنای به اصطالحا و آمده. . .  و جزاء اطاعت، معنای به لغت در که عربی است ای واژه دین: نویسد می مسلمان اندیشمندان

 در جیمز ویلیام ( 23،صفحه1815،یزدی  مصباح)باشد می عقاید این با متناسب عملی دستورات و انسان و جهان برای آفریننده به

 الوهیت پیشگاه در و تنهایی در افراد که تجربیاتی و اعمال احساسات، از است عبارت دین: گوید می باره این

 تقسیم گرا عمل و گرا عاطفه گرا، معرفت دسته سه به توان می را دین حقیقی تعاریف کلی طور به (.113،صفحه1835فنایی،)دارند

 امر درک به را بشر ها آن رغم علی که داند می عقل و حس از مستقل ایمانی را دین اول، گروه نماینده عنوان به مولر کرد،

 عمل باالخره و کند می تعریف مطلق اتکای یا وابستگی احساس به را دین ماخر، شالیر دوم دسته از. سازد می قادر الیتناهی

  ادی که است جوامع برای بسیاری کارکردهای دارای دین .کنند می منحصر خاصی اعمال مجموعه یا عمل در را دین گرایان

(O, Daq) است کرده بیان چنین جامعه و فرد برای را دین کارکرد شش: 

 برای عقاید و آراء های ناسازگاری بحبوحه در ثابتی اتکای نقطه و هویت و عاطفی امنیت مراسم، و ها آیین طریق از دین .1

 .کند می کمک موجود وضع حفظ به غالبا و بخشد می استواری اجتماعی نظم به کارکرد این آورد، بارمی به انسان

 .دهد می قرار فردی های هدف فراز بر را گروهی های هدف و بخشد می تقدس هنجارها به دین .2

 .سازد می فراهم موجود اجتماعی الگوهای از انتقاد مبنای عنوان به را معیارهایی دین .8

 .کند هویت احساس او که شود می موجب و کند می کمک خودش شناخت در انسان به دین .1

 به وضعیت یک از گذار مقاطع و زندگی های بحران در افراد به زیرا ;دارد اهمیت بسیار انسان رشد فراگرد در دین .5

، همیلتون ملکم ) آید می شمار به شدن اجتماعی فراگرد از بخشی نتیجه، در و کند می کمک دیگر وضعیت

 (.803_211،صفحه1835

 تربیت و دین

 که نوزایی عصر از پس اما اند، داشته متقابلی های همکاری دو آن پیوسته و است بوده توجه مورد دیرباز از تربیت و دین ارتباط

 شده ارائه گوناگونی های دیدگاه تربیت، و دین ارتباط مورد در.شد توجهی کم آن نقش و دین به آورد روی علم به تر بیش انسان

 از تربیت و تعلیم نظام تاثیرپذیری هرگونه حوزه، این در آن بخشی ثمر و کارایی عدم و تربیت از دین کامل جدایی با برخی: است

 که کنند می ادعا چنین ها آن. دانند می علم و عقل با مخالف و بشر کودکی عصر به متعلق و خرافی قدیمی، کهنه، امری را دین

 مربوط امور پیشبرد و ریزی برنامه برای تری مناسب ظرفیت خود، تر دقیق شناخت و عقل های پیشرفت به تمسک با بشر امروزه

 پذیرفته را تربیت و تعلیم نظام در آن تاثیرگذاری قبول و دین به مناسب نقشی اعطای لزوم دیگر برخی مقابل، در. دارد خویش به

 و حوزه مجله)است دین و انسان به ها آن نگاه نوع به وابسته انسان تربیت گستره در دین حضور و تاثیرگذاری میزان و نحوه اما اند،

 و تعلیم نظام در دینی های آموزه محسوس طور به زیرا ;دارد تری بیش مقبولیت دوم نظریه امروزه(. 13 ص ،11 ش دانشگاه،

 مقدس وجود و دارد تربیتی جنبه اسالم دین های آموزه از بسیاری مثال، عنوان به. است تاثیرگذار بسیار متدین های انسان تربیت

 .باشند می مسلمانان تربیتی الگوهای بهترین السالم علیهم طاهرین ائمه و وآله علیه اهلل پیامبرصلی

 

 ها انسان تربیت در دین تاریخی نقش

 و مطالعه ها دوران این خالل در. است بوده تربیت اساس مذهب( بودایی آیین و ودیک دوره) هندوستان قدیم اعصار تاریخ در

 بسیار رابطه و بودند مذهبی مؤسسات همان آموزشی مؤسسات شده، می محسوب اصلی هدف عنوان به مذهبی های کتاب تدریس

 ای مالحظه قابل میزان به تربیت( وسطی قرون) دوره این در نیز اروپایی کشورهای در. است بوده برقرار تربیت و مذهب بین قوی
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 سرزمین در اسالم ورود با .دیدند می آموزش کلیساها و ها صومعه در کشورها این در کودکان داشت، قرار مذهب نفوذ و تاثیر تحت

. داد گسترش را اخالقی مکارم و نمود تشویق علوم فراگیری به را مسلمانان اسالم شد، تربیت در بسیاری تحوالت منشا دین حجاز،

 .دارد نیاز دینی های آموزه به. . . ( و خانوادگی روابط تنظیم زندگی، شیوه) خود اجتماعی و فردی حیات زمینه در بشر نیز امروزه

 دینی تربیت

«  اخالقی تربیت» و( Religious education)«  دینی تربیت» مفاهیم دینی، تربیت باب در غربی های نوشته در امروزه

(Moral education )ارزش تلقین و القاء» بحث  »(indoctrination )و تحمیل» از سخنی جا هر متقابال و کند می تداعی را 

 تربیت که است این بر فرض گویا. دهد می سوق«  واخالقی دینی تربیت» بحث به را خواننده ذهن آید، می میان به«  ارزش القاء

 را دینی تربیت باید پس است، صحیح غیر و ناعادالنه القاء این که جا آن از و نیست میسور کورکورانه القاء طریق از جز به دینی

 مفهوم»: نویسند می تربیت و تعلیم فلسفه المعارف دائرة در( Indoctrination) مقاله مؤلفان که چنان آن. ساخت متوقف

indoctrination داشت مسیحیت های آموزش به اشاره زمان، آن در که دارد، وسطی قرون در ریشه .»
(

 
Chombliss, J .J .(ed) 

(1996), Philosophy of education: an Encyclopedia, New York, P .303) گرفته خود به تری گسترده معنای منفی مفهوم این امروزه البته 

 مروری. دارد قرار هرم راس در رویکرد این در اخالقی دینی آموزش هنوز اما گیرد، می بر در را استداللی غیر آموزش نوع هر و است

 نکته این گویای نیز لیبرال تربیت و تعلیم در حاکم های ارزش آن دنبال به و لیبرالیسم در نهفته های ارزش و مبانی بر مختصر

 ،(دینی رهبران القاءات و وحی( )Authority) قدرت و حکم صاحبان از پیروی بر تشویق اتهام به لیبرالیسم، دید از دین، که است

 درسطح الاقل ها، ایده و ها ارزش دیگر مقابل در تسامح عدم و مغزی شستشوی والیتغیر، ثابت های ارزش القاء عقالنیت، سرکوب

 آن در دخالت از و نموده عمل خنثی آن قبال در باید آن تابع تربیت و تعلیم نظام و حکومت و نداشته مقبولیت اجتماعی

 از دسته آن جزو باید را«  دینی تربیت» . ندارد جایگاهی لیبرال تربیت و تعلیم نظام در دینی تربیت اساس، همین بر. پرهیزکند

 و بوده برخوردار ابهام از نیز اندازه همان به ولی نماید، می تفسیر و تحلیل از نیاز بی و روشن بسیار ظاهر به که قرارداد مفاهیمی

 داشته تربیت نوع این از تصوری دبستانی کودک هر حتی که است واضح چنان مساله سویی، از. طلبد می را جامعی و دقیق بررسی

 چه که یابد می در گمان بی بیند، می خود روی پیش دبستان اولیه های سال همان در را«  دینی تعلیمات» کتاب که آنگاه و

 تربیت نوع این از اجمالی تصویری نیز تربیت و تعلیم مسؤولین و مربیان و مادران و پدران بزرگسان،. است نهفته آن در مسائلی

 پرده در چنان مساله دیگر، سوی از. کنند می اتخاذ تربیتی بعد این رشد جهت در را هایی سیاست تصویر، همان براساس و داشته

 دائرة در«  دینی تربیت» مقاله مؤلف توماس،. ندارد وجود نظر اتفاق مفهوم این از ومانع جامع تعریفی ارائه در هنوز که است ابهام

 تعریف به توان نمی است، نشده ارائه«  دین» و«  تربیت» مفاهیم از مشخصی تعریف که ازآنجا»: نویسد می تربیت و تعلیم المعارف

.یافت دست دینی تربیت از دقیقی
(

 
"Religious Education" in the International Encyclopedia of Education, and ed . ( V . Q . P . 4995) GB: 

Pergamon )  رو روبه فراوانی مشکالت با است، داده انجام دینی تربیت تعریف جهت در تالشی که کس آن هر»: گوید می موران و 

 Religious Education" in the Encyclopedia al" )«. شود نمی دیده مفهوم این تعریف بر اجماعی محققانه، نوشتارهای در. است شده

Religion, (V .11,P .318) New York: MPC )دینی تربیت شناسی مفهوم به را بحث از قسمت این که نیست مناسبت بی اساس همین بر 

 تربیت دینی، تربیت از گاه .طلبد می تر عمیق نظری دقت و تر وسیع مجالی بحثی چنین معترفیم که این ضمن دهیم، اختصاص

 اسالمی تربیت» با را آن توان می و شده دینی بستر یک در تربیتی ابعاد همه شامل معنی این 1.شود می اراده االعم معنی به دینی

 شخصیت بالمآل که شود تربیت و ببیند آموزش ای گونه به مسلمان جوان یا نوجوان کودک، که است این مراد. دانست مترادف 2«

 معنای به مسلمان را او بتوان که شود آنگونه نهایتا و باشد داشته همگونی روایات و شریف قرآن در شده مطرح دینی اهداف با او

 واندیشه رفتار بلکه شود، نمی اخالقی یا و معنوی اعتقادی، مسائل به محدود دینی تربیت اصطالح، این در. دانست کلمه واقعی

 را انسان شخصیت کلمه یک در و گیرد می بر در نیز هیجانی و عاطفی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ابعاد سایر در را آدمی
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 که باشد، نزدیک الهی فرامین به حیث ازهر که شود می تلقی یافته تربیت جهت این از فردی تعریف، بنابراین. دهد می پوشش

 دیگران اسالمی یا دینی تربیت و باشد می دایره مرکزیت در: اطهار ائمه و( ص)اکرم پیامبر مقدس وجود آن تام و اول نمونه

 که تربیت و تعلیم باب در موجود اسالمی های نوشته از بسیاری رسد، می نظر به. شود می تعریف ایشان از فاصله مراتب براساس

 است، گرفته انجام  « تربیت و تعلیم و اسالم» و«  اسالمی تربیت و تعلیم» ،«  اسالم در تربیت و تعلیم» همچون عناوینی تحت

 دینی تربیت و تعلیم پیرامون بحث به خاص طور به که داشت را انتظار این ها آن از نباید لذا و است نموده دنبال را اصطالح همین

 بمعنی دینی تربیت به آن از که دارد نیز تری دقیق اصطالح دینی تربیت .نمایند بررسی را آن خاص مسائل و مشکالت و پرداخته

 ابعاد سایر وسیله بدین و شود می توجه اعتقادی و معنوی رشد به تربیتی، ابعاد همه بین در اصطالح این در. کنیم می یاد االخص

 را دینی تربیت نوع این تربیتی، خاص بعد این تمایز منظور به. شود می خارج بحث از اخالقی بعد همچون ابعادی حتی و تربیتی

 To] التین ریشه لغوی، زاویه از. است مختلف ابعاد در فرد های توانایی شکوفاسازی تربیت .نامیم می معنوی یا ایمانی تربیت

educate] معنای به که باشد چه  [do bring up ]چه و باشد می [educere ]معنای به که باشد  [do bring oud  ]باشد،تا 

 در تربیت اصطالح بگذریم، که لغت مرز از اما است، مستفاد معنی هم نیز عربی ریشه از چنانچه. است معنی همین بر دال حدودی

 توان می را دینی تربیت معنی این به توجه با. است بالقوه امور رساندن بالفعل و شکوفاسازی همین معنای به نیز تعلیم مقابل

 که را مشکالتی از بسیاری معنی این به توجه. نمود تعریف«  وی عبادی عمل در آن تجلی و انسان توحیدی فطرت نمودن شکوفا»

 فطرتا انسان که این اصل. گوید می پاسخ گیرد می نشات لیبرالیسم دیدگاه از ما بحث خصوص در و دینی غیر های دیدگاه از

 را قبیل این از دیگر های نمونه و است سازگار اسالم با او فطرت که این و گردد می واقعی کمال دنبال به که این و است خداجو

 تربیت که رسد می هایی روش و اصول بررسی به انسان،نوبت الهی فطرت شدن روشن از پس اما .نمود تبیین دیگری مجال در باید

 .گردد می استوار ها آن بر

 

 
 .بدانیم انسانی ابعاد و مسائل همه شامل را«  دین»  آن در که است معنائی تابع واقع در اصطالح این.  1

 .دانست[  Islamic education] مترادف آن اسالمی بستر در و[  Religious education] مترادف توان می را اصطالح این. 2

 دینی تربیت اصول

 اصل ترین عمده. طلبد می را خود ویژه اصول نیز تربیتی و آموزشی ابعاد از خاصی بعد تربیت،هر و تعلیم در عمومی اصول بر عالوه

 معنای به دینی تربیت که شد گفته. کرد جستجو دینی تربیت مفهوم خود در باید اول مرحله در را دینی تربیت بحث در تربیتی

 تربیت مورد مخاطب درونی استعدادهای که است این مربی اصلی کار یعنی. هاست توانایی شدن بالفعل و شدن شدن،ظاهر شکوفا

 و ها آموزش سری یک صرفا تربیت. رساند فعلیت به دارد درون در را آنچه تا آورد فراهم او برای ای زمینه باید سازد، شکوفا را

 می همراه«  تربیت »با را«  تعلیم»  اصطالح به و شود می مطرح هم آموزش امر تربیت باب در اگر. نیست تقلیدها و محفوظات

 می استفاده پرورش جهت ابزاری عنوان به آموزش از که است این دهیم،برای می قرار«  پرورش» کنار در را«  آموزش »و کنیم

 به که را آموزشی توان نمی لذا و برسد فعلیت به ها قوه و شده شکوفا کودک استعداد آن طریق از که است ای وسلیه آموزش. کنیم

 حائز دینی تربیت باب در بویژه امر این. باشد کاغذ من صد متربی یادگیری و محفوظات چند نامید،هر نرسد،موفق مهم نتیجه این

 دینی تعلیمات» درسی کتاب درج و آن امثال و احکام و مسائل و عبادی امور آموزش دینی، مفاهیم و اصول آموزش. است اهمیت

 بر که برسد ای درجه به ابتدایی ساله پنج مثال دوره یک پایان آموز،در دانش تا باشد ای زمینه چنانچه مدارس درسی برنامه در« 

 می و شود می شمرده موفقی آموزش،آموزش باشد،این داشته مولی و عبد رابطه و عبودیت و الوهیت از برداشتی خود سن اساس

 خودکار بطور نیز آینده برسند،در تربیت از مرحله این به نوجوان و کودک اگر. است گرفته انجام دینی تربیت اینجا در گفت توان
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 به مدتی از پس هم آن که باشد محفوظات برخی صرفا آن نتیجه و باشد روال این غیر بر امر اگر و کنند می پیگیری را مسئله

 گریزی هم ها آن از چند هر نیستیم ها آموزش این حذف دنبال به ما البته. اندیشید دیگر ای چاره شود،باید سپرده فراموشی

 که آموزی دانش گوییم، می عینی بررسی یک در و تر روشن عبارت به. است تربیت وسیله آموزش که داشت توجه باید نیست،اما

 درس در باید آموز دانش این باشد، شده خداشناس خود، شناختی رشد حد در چنانچه است، نهاده سر پشت را تحصیلی سال چند

 نمرات بالتبع و دارد خوبی محفوظات اگر بالعکس باشد،و ضعیف مربوطه درسی نمرات چند هر شود تلقی موفق دینی تعلیمات

 از که این خالصه. شمرد ضعیف بعد این در را او باید است، نداشته رشد هستی جهان از فهم و خداوند با ارتباطش در دارد،اما خوبی

 الهی فطرت نمودن شکوفا بر وار،سعی طوطی های یادگیری بر اصرار جای به که است این دینی تربیت های شیوه ترین اصلی جمله

 ابعاد در نوجوانان و کودکان رشد سیر به توجه آن و شویم می منتقل تربیتی دوم اصل پیرامون بحث به جا همین از .باشیم داشته

 در فرد که را مطالبی و مفاهیم همه که است این است مسلم آنچه. است رابطه این در«  سن»  عوامل تاثیر و عاطفی و شناختی

 انتزاعی و مجرد مفاهیم از بسیاری. شود نمی متوجه نوجوانی و کودکی دوران در است، آن فهم به قادر بزرگسالی و جوانی دوره

 اثر منفی تاثیر احیانا و وقت اتالف جز نوجوان و کودک به ها آن مستقیم کردن مطرح لذا و کند می پیدا معنی باالتر سنین در تنها

 برای تعالی باری و خالق مفهوم بود معتقد روسو مثال باب از که است گرفته صورت تفریطهایی و افراط باب این در البته. ندارد

 را مفاهیم این آموزش تاخیر پیشنهاد کانت یا و گردد می پرستی بت موجب آن القاء و ندارد معنایی سالگی پانزده از قبل تا انسان

 قدرت از باید و توان می که است دارد،این اهمیت دینی تربیت باب در مفهوم،آنچه هر فهم دقیق زمان تعیین از نظر صرف. داد می

 کودک رابطه جریان به باید عاطفی رشد باب در مثال باب از. نمود استفاده بعدی سنین در رشد برای سنی هر عاطفی و شناختی

 رشد اثر در رفته رفته اما است، مادر و کودک بین تنها احساس این زمانی. نمود توجه کودک وابستگی و تعلق احساس و مادر با

 در چنانچه تعلق احساس همین. شود می ایجاد دیگران و اجتماعی، گروههای همساالن، و او بین هایی رابطه کودک اجتماعی

 منبع با رابطه در احساس این از که دهد می را اجازه این او به کودک، بعدی شناختی قدرت با همراه کند، رشد صحیحی مسیر

 دوره پایان در. کرد جستجو علیت مفهوم با رابطه در توان می را دیگر نمونه. نماید استفاده خداوند یعنی عاطفه و قدرت اصلی

 و رسد می دار هدف کنجکاوی حالت یک به کودک سالگی، دوازده تا هفت حدود یعنی ،( سوم کودکی دوره اصطالح به و) کودکی

 کودک رابطه تا آورد می فراهم مربی برای را فرصت بهترین قابلیت این. فهمد می تر روشن را علیت مفهوم جمله از خاصی مفاهمی

 چنانچه کودکی دوران مذهبی و دینی تقیدات که است الزم نیز نکته این به توجه. سازد تبیین کودکانه زبان به را خویش خدای با

 آن خاص تردیدهای و شک دستخوش نوجوانی دوران در بزودی نباشد، سن همان مناسب کافی شناخت با همراه و باشد سطحی

 دنبال استدالل با را دینی مفاهیم است مایل نوجوان. گردد می نوجوانی های طغیان و درونی تعارضات به منجر گاه و شده دوره

 که ای نکته .بود خواهد زا مشکل نوجوانی دوره در نگردد، فراهم قبل دوره در امر این مقدمات اگر. دریابد را ها آن شخصا و نموده

 درست. باشد می عادت و دینی تربیت رابطه موضوع کند، می رهنمون تربیتی سوم اصل به را ما و است ذکر به الزم جا همین در

 رعایت دینی مفاهیم آموزش زمان و نحوه کند می اقتضاء دوره هر خاص های محدودیت و ها توانایی و سن عامل به توجه که است

 خاص مفاهیم با ارتباط مطلق تعطیلی معنای به این اما شود، رعایت دینی مفاهیم با ارتباط مطلق تعطیلی معنای به این اما شود،

 این کودکی اول های دوره همان در کودکان عاطفی و شناختی رشد با همراه بدنی، و حرکتی های توانایی. نیست بعد های دوره

 آن، انجام برای الزم زمان در تا دهند انجام آن ناقص و ساده شکل به چند هر را دینی تکالیف برخی که دهد می ها آن به را اجازه

 دوره رفتار اگر آری،. است شده ترغیب سالگی هفت سن در خواندن نماز به اسالمی روایات در لذا و نیاید، سخت ها آن بر کار

 شناختی حمایت وی رشد با همزمان و یابد ادامه ناآگاهانه رفتاری و مبهم عادتی شکی به ندارد، شناختی قوی پشتوانه که کودکی

 کودکی دوره در دینی تکالیف انجام. آید نمی حساب به فرد دینی تربیت راستای در مثبتی نکته و بوده ارزش فاقد رفتار نشود،این

 فرض این در. یابد ادامه شناختی های حمایت کودک، رشد با همراه است الزم و آورد می فراهم را بعد های دوره های زمینه تنها
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 آماده بستری کودکی دوره عادات با دیگر سوی از و کند می دنبال را نوجوانی دوره های استدالل سوئی از امروز نوجوان که است

 رشد به توجه یعنی دینی تربیت امر در چهارم اصل شناختی، های حمایت از بحث .است کرده کسب خود دینی تربیت رشد جهت

 شکوفاسازی تربیت، اصلی هدف که شد گفته این از پیش. سازد می مطرح را دینی تربیت در استدالل و تعقل نقش و کودک عقلی

. سازد آشنا مسیر طی جهت الزم مسائل و مفاهیم با را متربی تا است ای وسیله راه این در آموزش. باشد می کودک الهی فطرت

 دالئل به اگر اما است، توجه قابل و ارزشمند باشد، درون استعداد نمودن شکوفا و باروری جهت ای وسیله که آنجا تا آموزش این

 شویم، دور سازی شکوفا اصل از آموزش، خود دادن قرار هدف یا و آموزش، ناصحیح روش آموزش، در افراط جمله از و مختلف

 رشد راه سر بر مانع ایجاد یا و کاستن دارد، همراه به چنین این آموزش که خطراتی جمله از. گیرد می خود به منفی حالت آموزش

 می که البالغه نهج در مؤمنان امیر فرمایش به تمسک با اهلل رحمة مطهری استاد مرحوم بزرگوار شهید. است متربی عقلی

 شخصیت رشد که مساله این» :فرماید می«  المطبوع یکن لم اذا المسموع ینفع ال و مسموع علم و مطبوع علم:علمان العلم:فرماید

 نهج )« است اساسی مطلب یک برود، باال مسائل در تحلیل و تجزیه قوه یعنی شود، پیدا جامعه در و افراد در باید عقالنی و فکری

 تفکر به ترغیب را او و داد اندیشه مجال آموز دانش به بایستی تربیت و تعلیم در» :کند می اضافه سپس و (881 حکمت ، البالغه

 در همانند»  مبحث دو. است تربیت از بعد این در الگو نقش آن و رسیم می دینی تربیت اصول در دیگر اصل به سرانجام و «. کرد

 آغاز همان از کودکان که سازد می رهنمون نکته این به را ما شناسی جامعه در Socialization«  پذیری جامعه »و شناسی روان

 و کودک. گردند می ایشان از تقلید جهت هایی نمونه و الگوها دنبال به دیگران با ارتباط محض به و خود اجتماعی رشد و حرکت

. بخشد شکل را خود رفتار آن اساس بر و نموده انتخاب خود برای الگویی کند می سعی همانندسازی اصل اساس بر نوجوان، بویژه

 اهلل رسول فی لکم کان لقد»  شریفه آیه که رسد می نظر به و است الگو داشتن از ناگزیر انسان. است انسانی طبیعی حالت یک این

 اول مرحله در نوجوانان، و کودکان الگوی دینی، تربیت مورد در. باشد داشته نیز معنی این به اشاره(88:  احزاب)«  حسنة اسوة

 به دوختن چشم از قبل گیرد، فرامی او رفتار»  از ، «بشنود»  معلم از که این از قبل آموز دانش. هستند ایشان معلمین و والدین

 مجال آن تفصیل که است مهمی بحث خود این کند، می مقایسه رفتارش با را وی کالم و کند می توجه او رفتار به معلم دهان

 .طلبد می را دیگری

 دینی تربیت های چالش

 و تعارضات بعدی یک تربیت که چرا ;کنند توجه انسان شخصیت تربیتی های جنبه تمامی به باید مذهبی مؤسسات .1

 جنبه به و کرده ریزی برنامه مذهبی احساسات برای تنها دینی مؤسسات برخی مثال،. دارد دنبال به را بسیاری مشکالت

 .دهند می نشان واکنش تر کم عقالنی رشد های

 دینی تربیت متصدیان برخورد گاهی رو، این از ;گردد منجر اجتماع در مردم تر بیش مشارکت به بایست می دینی تربیت .2

 .شود می متربیان نشینی گوشه موجب( خود های برنامه پیامدهای به توجهی کم اثر در)

 نگردد، تصور دو آن میان تضادی که ای گونه به کرد، توجه دنیا و دین میان ارتباط نحوه به بایست می دینی تربیت در .8

 .شود تلقی دینی امری الهی اهداف رعایت با نیز دنیا برای تالش بلکه

 امور رشد مانع جسمی رشد در اختالل که آن حال دارند، توجه کودکان جسمی رشد به تر کم دینی مؤسسات معموال .1

 .گردد می معنوی

 آسان و سهولت با را دینی های آموزه دینی، تربیت مربیان است الزم حاضر، عصر در گریزی دین های زمینه به توجه با .5

 .نمایند اجتناب بدبینی ایجاد و گیری سخت هرگونه از و کنند بیان گیری

 مشکالتی گردد، خالصه دین ابعاد از برخی به دینی تربیت چنانچه ;است اخالقیات و اعمال و عقاید از ای مجموعه دین .1

 .داشت خواهد همراه به را
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 .باشد مدنظر همواره«  اعتدال و تعادل اصل» و شود خودداری تفریط و افراط گونه هر از باید دینی تربیت در .3

 :گیری نتیجه
 

 آموختن جز راهی جوانان و اجتماع اصالح برای آشوب پر عصر این در که رسیم می نتیجه این به شده مطرح مطالب به توجه با

 تمدن دخالت که افسوس ولی داشت، باز انحراف از را جوان نسل توان می راه این از نیست، اسالم مقدس دین قوانین و دستورات

 بار معجونی جنائی انگیز شور های کتاب مطالعه و ها فیلم مشاهده و مذهبی، محافل و مجالس به جوانان نرفتن و غرب ننگین

 این پیشوایان و اسالم قوانین شرح گنجانیدن با که است این پرورش و آموزش وزارت وظایف از .است تاسف باعث واقعا که آورده

 .سازند متوجه اسالمی قوانین به تدریج به را آموزان دانش درسی، های کتاب در فعلی مقتضیات با مطابق روز زبان به مقدس دین

 و جوانان نام به که نشریاتی مخصوصا مطبوعات، .بود خواهد صد در صد آن نتیجه بیاموزند، جوانان به را اسالم آسمانی قوانین اگر

 وسیله بدین تا دهند اختصاص اسالمی دستورات تشریح به را خود صفحه چند یا یک شماره هر در باید گردد می منتشر کودکان

 .دهند انجام را خود وظیفه
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