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   گام نخستين درمسيرتربيت ديني: تحليل مفهومي تعليم و تربيت
  2، بابك شمشيري1حسين مرادي

  
داراي  زباني تحليل گرچه. است تحليل زباني به گرايش غرب فلسفي سنت ها در يكي از گرايش امروزه
وزيتيويسم منطقي به موضوعات پ ها مثل از اين گرايش برخيو  است هاي متعددي ها و گرايش شاخه

توان دراصول و مباني آن مي انديشهو  تامل با  نگرند، اما انكار مي ديني به ديده ترديد و حتيو  متافيزيكي
توانند دركار روشن ساختن مفاهيم و تصورات  هاي فلسفه تحليلي مي ها و آموزه ازانديشه دريافت كه بسياري

  . مان ما را ياري كنند هدافا كارآيند و در دستيابي به به ما
رو هستيم كه دستيابي به مفهوم دقيق و روشن از اين  درتربيت ديني ما با دو مقوله تعليم و تربيت و دين روبه

دو مهم و اساسي است، به طوري كه عدم وضوح و تعريف روشن از اين دو سبب شناخت ناقص ما شده چه 
  . ي به آنچه درپي آنيم دور سازدهايي شود، ما را ازدستياب بسا موجب بدفهمي
  :اهداف پژوهش

آنچه دراين پژوهش دنبال مي شود عبارت از تحليل و روشن ساختن تعاريفي است كه درمتون ديني و  
  .تربيتي، از دين، تعليم و تربيت و تربيت ديني شده است

دراين پژوهش . تروش كار در اين پژوهش اسنادي و با استفاده از متون در دسترس در اين خصوص اس
برآنيم كه نسبت ميان تعاريف مختلفي كه ازتعليم و تربيت و دين شده است را بيان نموده و اشارات هركدام 
را در تربيت ديني مشخص كرده، تبيين نماييم تاكيد هركدام از تعاريف بر جنبه هايي خاص از مفاهيم مورد 

 -ن پژوهش تالش خواهد شد با رويكردي توصيفيدر اي. نظر چه تاثيري بر مفاهيم ديگري خواهد گذاشت
  . تفسيري همزمان با گردآوري داده ها به تجزيه و تحليل آنها پرداخت

  :يافته هاي پژوهش
درارتباط با موضوع پژوهش و مفاهيم و اصطالحات مرتبط با موضوع، تعاريف متعدد و گوناگوني وجود 

شده،  ين قسمت تنها به مختصر و گزيده اي از آنها اشارهدارد كه نشان از گستردگي و اهميت آن داشته، درا
  .  تالش خواهد شد به تفصيل و مشروح بدانها پرداخته شود پژوهش در متن

                                                            

  m. hossin53@yahoo. comو تربيت؛  دانشجوي كارشناسي ارشدتاريخ و فلسفه تعليم  ١
  bshamshiri@rose. shirazu.ac.irعضو هيئت علمي دانشگاه شيراز؛  ٢
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توان گفت هر كدام ازانديشمندان حوزه  باشد و به جرات مي اي مي تربيت داراي معني و تعاريف گسترده
زاده  دكتر نقيب. اين خصوص بيان كرده است تربيت تعريفي خاص بر اساس ديدگاه خود درو  تعليم

پرورش پس از بيان اين مطلب كه واژه تربيت داراي مفاهيم گسترده و و  دركتاب نگاهي به فلسفه آموزش
پرورش و بار آوردن اشاره نموده آنگاه واژه تربيت و  هاي مختلف آن از جمله آموزش مبهمي است به جنبه

ها به  ايشان آموزش را سپردن دانستني. رساندن انسان به كار برده است را تنها براي شكوفايي و به تحول
داند، كه  ديگران دانسته، پرورش را شكوفايي و به كار آوردن توانايي هاي دروني و استعدادهاي طبيعي مي

ردن بار آوردن، پديد آو. توان اين جنبه از تربيت را فصل مشترك انسان با ساير موجودات دانست در واقع مي
توان گفت كه در  در تفاوت اين دو مي. دهيمآن را هدف قرار مي)) ما((دگرگوني هاي معيني است كه 

هايي است كه از  تعيين كرده ايم و دگرگوني "ما"هايي است كه  پرورش آنچه اصل شمرده مي شود هدف
اش پروردن و بار آوردن  دهدر مفهوم تربيت بايد گفت هر چند اين واژه در كاربرد گستر. پيش تعيين شده اند

دهنده تحول انساني است بايد تربيت انسان و كشاندن او به سوي  معني دقيق آن كه نشان گيرد اما را در برمي
  . )1387نقيب زاده، (ارزشها دانست 

تربيت به : تربيتي براي مفهوم تربيت چهار معني عمده شامل حدود علومو  گاستون مياالره در كتاب معني
هايي كه با فرآيند در ارتباط  نهاد اجتماعي و نظام تربيتي، حاصل عمل معين، فرآيند و محتواي برنامه عنوان

  . )1375به نقل ازكاردان،  مياالره(است بيان نموده است 
در . توان در دو معناي خاص و عام مورد توجه قرار داد تربيت را ازحيث قلمرو و در حوزه كاري نيز مي

اي همچون انتقال انديشه و ايجاد صفات معين در محدوده سني خاص مورد  يندهاي ويژهفرآ معناي خاص، 
اما . شودنظر است كه معموال در مراكز آموزشي صورت مي پذيرد و از آن به تربيت رسمي نيز نام برده مي

دارد و هاي تحول بينشي است كه در تمام مراحل زندگي جريان  ها و روش تربيت عام كه زمينه ساز نگرش
  . شود تاثيرآن خود فرد يا عوامل خارج از وجود اوست كه از آن به عنوان تربيت غيررسمي نيز ياد مي منشاء

اي است كه به دليل كثرت و تنوع دين و متفكران حوزه ديني، تعاريف متعددي  دين نيز از مفاهيم گسترده
اي  دين به اندازه"گويدبا و دقيقي دارد، او ميجهان تعبير زي زنده هيوم دركتاب اديان رابرت. از آن شده است

اي  تواند يك تجربه دين حقيقي داشته باشد و به اندازه است كه هر بچه عاقل و بالغ يا آدم بزرگ مي ساده
هيوم به نقل ( "باشدگيري تام از آن نيازمند تجزيه و تحليل مي جامع و پيچيده است كه براي فهم كامل و بهره

   .)18، ص 1372از گواهي، 
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واژه دين در لغت به معناي كيش، آيين، طريقت و شريعت، اطاعت نمودن، پاداش، عادت، حساب و  

  : در اصطالح تعابير گوناگوني از دين شده است. پرهيزگاري آمده است
 ها مفهوم هاي مبتني بر اين باورها، ارزش اي از باورها درباره هستي و ارزش دين عبارتست از مجموعه) الف

  . عامي است كه فروعات و احكام دين و نيز اخالقيات و فضائل  و رذايل نفساني را در برمي گيرد
است و  مراد از دين مكتبي است كه از مجموعه عقايد، اخالق و قوانين و مقررات اجرايي تشكيل شده) ب 

  . بشري و دين الهي دين: دين به اين معنا بردوقسم است. هدف آن راهنمايي انسان براي سعادتمندي است
هاي ناظر به به واقع و عمل  دين، مجموعه معارف نظري و عملي قدسي است، يعني مجموعه گزاره مراد از) ج

در حقيقت، دين مجموعه معارف دست اول است كه معموال در متوني . اند كه حول محور قدسي شكل گرفته
 . اند مقدس گرد آمده

ها به پيامبر نازل شده و به  از منبع و حي الهي جهت هدايت انسانهايي است كه  دين مجموعه آموزه) د
  . هاي توصيفي ارزشي در منابع ديني ثبت شده است صورت گزاره

  :تعليم و تربيت ديني -
  :در معاني مختلفي مي تواند به كار رود اما كاربرد آن در دو معناي زير رايج تر استتعليم و تربيت ديني 

هاي مربوط به تعليم  يا مجموعه آموزه تربيت متخذ از منابع دينيو  ديني به معناي تعليم تعليم و تربيت )الف 
هاي معتبر از متون  در اين معنا آنچه كه محققان با استفاده از روش. و تربيت كه از منابع ديني اتخاذ شده است

و  نظام تعليم.  ناميده مي شود )اسالمي(تربيت ديني و  تعليم و تربيت استنباط مي كنند، تعليم هديني دربار
تربيت است، ممكن است از منابع و و  ها، مراحل و موانع تعليم تربيت كه شامل مباني، اهداف، اصول، روش

و  در هر صورت، آن نظامي، نظام تعليم. گرفته شود. . . هاي مختلف چون مسيحيت ، يهوديت و يا متون دين
ابعاد مختلف وجود انسان همچون بعد اجتماعي، سياسي، اقتصادي،  به پرورش همه تربيت ديني خواهد بود كه

 عاطفي، اخالقي، عقالني و ديني نظر دارد و چگونگي پرورش اين ابعاد را از نظر آن دين خاص معرفي مي
 . كند

هاي اعتقادي يك دين و  كه با هدف آموزش گزاره مجموعه اعمال عمدي تربيت ديني به معناي )ب
در اين معنا بعد ديني انسان هم عرضِ ابعاد . ها صورت مي گيرد التزام عملي به آن آموزه پرورش ايمان و

  . ديگر او مانند بعد عقلي، بعد عاطفي، بعداجتماعي، بعد جنسي و ديگر ابعادانسان است
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و  براي موفقيت در هر امري در ابتدا مي بايست تعريفي دقيق، روشن و واضح از مفاهيم اساسي: نتيجه گيري
اين مهم به عنوان اساس و پايه، چراغ راه ما . مهم موجود، جهت دستيابي به اهداف مورد نظر ارائه نمود

  . دريافتن مسير درست و صحيح مي باشد، و داراي اهميتي بسيار زياد است
با توجه به تعاريف مختصري كه از مفاهيم تربيت، دين و تربيت ديني ذكر شد و دقت در ارتباط بسيار 

زديك مفاهيم ذكرشده چنانچه در مدارس ما نگاه غالب به تربيت بر مبناي تنها ياددادن يك سري مفاهيم ن
آموزان باشد و نه چيز ديگري، آنچه در تربيت ديني فرزندان اين مرز و بوم شاهد خواهيم بود  ذهني به دانش

ي آنچه در تربيت ديني و اقعي دنبال تنها به ياد سپردن همان محفوظات خواهد بود و در عمل شاهد رشد و تعال
  . آن هستيم نخواهيم بود 

   .تعليم و تربيت، دين، تربيت ديني: واژگان كليدي
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