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  آسيب شناسي گفتمان تربيت ديني  در جهموري اسالمي  
  3عليرضا صمدي ،2مد جعفر پاك سرشتح، م1شقايق نيك نشان

  
اسالمي واحد  –سيستم آموزش و پرورش، در صدد شكل دهي به هويت شيعي ؛ با پيروزي انقالب اسالمي

تردة فوق برنامه در سراسر كشور هاي گس ي تحصيلي متحد، متون درسي استاندارد و فعاليت يك برنامه. برآمد
در اين مقاله تالش شده است تا ضمن بررسي سه  .آموزش دهندهاي ديني را به فراگيران  استفاده شده تا ارزش

گفتمان اسالمي سازي، مبارزه با تهاجم فرهنگي و (گفتمان غالب در اين دوران  جهت تحقق اين هدف يعني 
 .ا، خصوصاً از منظر هويت فردي و اجتماعي  دانش آموزان بپردازيمبه آسيب شناسي آن ه) بومي سازي علوم

  :پژوهش پرسش هاي
  آموزش هاي مذهبي پس از انقالب اسالمي بر اساس كدام گفتمان ها محقق شده است؟ -
 آسيب هاي  مبتال به آموزش هاي مذهبي در ايران پس از انقالب كدامند؟-

  .جام شده استاستنتاجي ان –پژوهش حاضر با روش تحليلي 
اسالمي پس از انقالب، داراي تطور فراوان بوده و متعاقب آن، شاهد نفوذ  –ي تشكيل هويت شيعي  ايده

ايم؛ در ادامه سعي خواهيم نمود تا اين گفتمانها را به صورت  گفتمانهاي متعددي در نظامهاي آموزشي بوده
  :مختصر شرح دهيم

تزكيه از تعليم مهمتر ") ره(ار جمهوري اسالمي، امام خميني ي بنيانگذ به گفته: گفتمان اسالمي سازي-
ي آموزش و  لذا، اسالمي كردن و تهذيب نفس، از اهداف اوليه). 45 ، ص2صحيفه ي نور، جلد ( "است

و هم نوايي فكري و   سازي فرهنگي پرورش قرار گرفت در اين راستا، بر انضباط اجتماعي، وحدت و يكسان
تالش براي ايجاد هويتي كامالً يك دست، با تكيه بر  .شود ت سراسري تاكيد مياجتماعي در قالب هوي

، در كتب درسي )2006(به زعم نفيسي : مخازن سمبليك مذهبي شيعه در متون درسي نيز كامالً مشهود است
ت، اس) درصد 32(با فراواني  "اهللا"درصد و موضوع دوم  35با  "ايمان اسالمي"بيشترين فراواني مربوط به 
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به عالوه جدا سازي مدارس از لحاظ جنسيتي و . گيرد درصد از محتواي كتب را در بر مي 9شهادت نيز 

  .اقداماتي نظير  حضور معلم پرورشي در مدارس نيز از ديگر اقدامات در راستاي تحقق اين گفتمان است
و  "خودي"را در ذيل مفاهيم   اين گفتمان كوشيده است تا انسان و جامعه: گفتمان مبارزه با تهاجم فرهنگي-

متون درسي، تصويري سياه و سفيد از جهان تقسيم شده به خير و شرّ ارائه . بازسازي نمايد "غيرخودي" 
تحليل محتواي كتاب هاي درسي خصوصاً معارف؛ بيانگر آن است كه خير و شر، نه تنها بر اساس . كنند مي

ي اجتماعي و منصب سياسي هم  شود بلكه بر حسب طبقه يين ميتع) مؤمنان در برابر كفار(مباني اخالقي ديني 
رود  ي نزديكي با مفهوم دشمن دارد و از دانش آموزان انتظار مي ، رابطه)شر(به عالوه مفهوم . شود تعريف مي

 ).1392نيك نشان،  و 2008 ،مهران(از ايمان خود در برابر يك دشمن هميشه حاضر دفاع كنند 

در اين دوران تالش شده است تا علوم مختلف خصوصاً علوم انساني با توجه به : لومگفتمان بومي سازي ع-
ي اقتصاد اسالمي،  تعدد كتب منتشر شده در زمينه ارزش هاي اسالمي موجود در جامعه بازنگري شود،

  .دليلي بر اثبات اين ادعاست ...روانشناسي اسالمي و 
ي اسالمي، در راستاي بسط هويت دين از دانش آموزان پس از استقرار جمهور: آسيب شناسي گفتمان ها-

هاي زندگي عمومي و خصوصي خود اطاعت  رود كه به نحو فعال احكام اسالمي را در همه جنبه انتظار مي
كنند و يك معتقد استوار به حكومت ديني بشوند اما از آنجا كه تالش براي شكل دهي به هويت در بسياري 

شود كه اغيار را در آن راهي نيست، به  اي تصور مي همراه است، هويت همچون خانهاز موارد با مرز و حصار 
آورد؛ يكي  تأكيد بيش از اندازه بر هويت سازي يك دست، دو آسيب مهم به همراه ه مي )1386(زعم باقري 

اومت و قشري گري و تعصب نسبت به هويتي خاص از منظر كساني كه به آن هويت ذاتاً تعلق دارند و دوم، مق
بنابراين الزم است، تعليم و  .اند عصيان از سوي كساني كه توسط هويت غالب مورد بي مهري واقع شده

  . ها را شامل شود، نه فقط بخشي از آن ها را تمام واقعيت ،تربيت
گيرد و با  آسيب ديگر آن است  كه معموالً اين شكل دهي به هويت از طريق سيستم القاء عقيده صورت مي

اين در حالي است كه در . شود تلقين همراه است، كه به سبب آن، حق انتخاب و آزادي افراد سلب مي نوعي
به  "إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِما شَاكرًا وإِما كَفُورا"قران كريم بر دو عنصر اختيار و انتخاب انسان تاكيد شده است ، 

بر اين اساس اگر چه راه  ؛)3: انسان(پاسگزار باشد و خواه كفران پيشه راستي ما راه را به او نمايانديم، خواه س
شود كه  به انسان نشان داده شده، دارا بودن اختيار، مانع از آن مي) جامعه آرماني براي رسيدن به سعادت(

د تاييد را مور "يك دستي"ها بتوانند انسان هايي كامالً يك دست پديد آورند و البته خداوند اين  ايدئولوژي
 :انعام( "ولو شاء اهللا ما أشركوا و ما جعلناك عليهم حفيظا و ما أنت عليهم بوكيل"فرمايد، دهد و مي قرار نمي
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" كرد خواست همگي شما را هدايت مي بگو حجت رسا و روشن از آن خداوند است؛ و اگر مي" .)107

يت را با پاى خود و به اراده و اختيار خويش فضيلت و تكامل انسان در آن است كه راه هدا"لذا،  .)149 :انعام(
  ).25 ، ص6جلد  مكارم شيرازي،( "بپيمايد

كتب منتشر شده در اين حوزه با . در رابطه با بومي سازي علوم نيز چالشي حدي فرا روي محققان است
. سترو به رو هستند و علت آن نيز سطحي نگري و عدم نظريه پردازي ا "تنك مايگي"آسيبي تحت عنوان 

هاي تربيتي باشند اما  رود مباني متافيزيكي اسالم، محورِ جهت دهنده سياست گذارياگر چه انتظار ميبنابراين 
ي اسالمي هستيم كه  داراي دو عنصر ا نيازمند تدوين نظريهشود، مها ميرويفقدان نظريه پردازي سبب زياده

هاي آموزه(يت خويش را از متون وحياني حجيت و كارآمدي باشد؛ به اين معنا كه از يك سو مشروع
دريافت كرده باشد و از سوي ديگر متناسب با اقتضائات عصر كنوني ) توصيفي، ارزشي و حقوقي اسالم

  .تدوين گردد
شود اين است كه آيا آموزش و پرورش جمهوري  پرسشي كه در اينجا مطرح مي: بحث و نتيجه گيري

سياسي موفق بوده است؟ در پاسخ بايد گفت، از يك منظر  -ياسالمي در شكل دهي به هويت واحد شيع
هاي شيعي در  موفق بوده است، زيرا هويت شيعي همواره جزء اصلي هويت ايراني بوده و تأكيد بر ارزش

كند كه قبالً مبناي هويت و فرهنگ ايرانيان بوده و به نحو غير رسمي  مدارس، صرفاً آن چيزي را منعكس مي
دادند، لذا، در رابطه با شكل دهي به هويت اسالمي، آموزش و پرورش در  آنها را تعليم مي ها اكثر خانواده

ي هويت، وضعيت  ي سياسي شده كنار خانواده و ديگر نهاد هاي جامعه، موفق بوده است، اما، در رابطه با جنبه
ن و فناوري اطالعات هاي منتقل شده از طريق نهاد هاي مختلف، شامل خانواده، همساال پيام. متفاوت است

به عالوه، تباين وعظ و عمل در . كنند هاي سياسي مدارس را تضعيف مي اغلب ارزش) ماهواره و اينترنت(
  . شود، كشانده است آنچه در كالس منتقل مي "حقيقت"ها را به پرسش از  بچه  جامعه

  .تربيت ديني، جمهوري اسالمي، گفتمان: واژگان كليدي
  

  :منابعفهرست 
  .آن كريمقر -
  .انتشارات وزارت آموزش و پرورش: تهران. نگاهي دوباره به تعليم و تربيت اسالمي). 1386. (باقري، خسرو -
   .موسسه تنظيم و نشر آثار امام: تهران. صحيفه نور). 1379. (اهللا خميني، روح -
  .ئمه اطهارموسسه تحقيقات و نشر معارف ا :قم. تفسير نمونه .)1350(. مكارم شيرازي، ناصر -

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  تربيت ديني و تربيت اخالقيفلسفه همايش ملي                                                                                                            624
هاي حضور ايدئولوژي در  بررسي عرصه). 1392(. پاك سرشت، سيد محمد جعفر و نيك نشان، شقايق؛ لياقت دار، محمد جواد -

  .دانشگاه اصفهان چاپ نشده، دكتري رساله. تعليم و تربيت ايران
-Naficy, H. (2006). Cinema as Political instrument. In M. E. Bonine & N. keddie (Eds.). Albany: 
University of New York.  
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