
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  847                                                                                                                                                     باز بيني                     

 

  تعليم به جاي تفكر : آسيب شناسي تربيت ديني  
  3، جميله مهدوي نيا2، نفيسه هاشميان1مسعود اخالقي

  
و تربيت بر اساس مفاهيم و معيارهاي ديني وجود آدمي  يها در همه عرصه يتربيت ديني حضور خدامحور

شناخت  به معناي ،رود دين به شمار مي مباحث فلسفه نيتر يكي از مهمكه ،  تربيت ديني يشناس بيآساست و 
افراد آگاهي و معرفت ديني و يا رفتار عملي  ،ديني هايكه بر اعتقادات و باوراست و اشكاالتي  ها بيآس

يكي از اين . و به دين آسيب رساند ردهبروز ك دين و دينداري جامعه،كار و ممكن است در  واردشده
هر چند تعليم يا ). 1374مطهري، ( است تعليم به جاي تفكر جايگزينياز ديدگاه شهيد مطهري  ها بيآس

ي تربيت ديني است، اما بدون ايجاد نياز يا پرسش در زمينه مفاهيم ديني، آموزش جنبه ها راهآموزش يكي از 
كه در اين صورت در ذهن ايجاد چالش نكرده و قابليت تفكر را سلب و شور و هيجان  كند يمپيدا  صوري

است تا آنجا كه اصول  و اعتبار وااليي برخورداراهميت از  ،تفكردر اسالم  .كند يمدانستن را در فرد سركوب 
اساس تربيت ديني مبتني بر  اعتقادي در اسالم عقلي است و هر كس بايد خود به شناخت آنها دست يابد، پس

شنيدن و  ،ديدن ،هيچ آييني چه زميني و چه آسماني چون اسالم، پيروانش را مصرانه به خواندنتفكر است و 
قُلْ سيرُوا في الْأَرضِ فَانظُرُوا  ": آنجا كه خداوند مي فرمايد .سير و سفر كاوشگرانه در زمين فرا نخوانده است

در زمين سير كنيد و بنگريد كه : بگو.  ثُم اللَّه ينشئُ النَّشْأَةَ الĤْخرَةَ إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شَيء قَديرٌ كَيف بدأَ الْخَلْقَ
چگونه خدا موجودات را آفريده سپس، آفرينش بازپسين را پديد مي آورد زيرا خداوند بر هر چيزي 

نظام تعليمي و تبليغي ما تعليم را به جاي ه تفكر، امروزه اما عليرغم تاكيد قرآن ب). 20: عنكبوت( "تواناست
يي مواجه ساخته ها بيآسو تربيت ديني را با  منتهي به انباشت محفوظات شده استكه اين امر تفكر گذاشته 

به عنوان يكي از  تعليم به جاي تفكر جايگزينيلذا در اين پژوهش ضمن بررسي برخي مضرات . است
ي ها پرسشكه در اين راستا  شود يمتربيت ديني به نقش تفكر در تربيت ديني پرداخته  در ها بيآس نيتر مهم

  :    شود يمزير مطرح 
    

                                                            

١
  .استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان   
٢
  hashemyan61n@yahoo.comكارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي؛   
٣
  j_mahdavi@kmu.ac.irعلوم پزشكي كرمان؛  كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي؛ مدير اجرايي مجله دانشگاه  
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  هاي پژوهش پرسش
  يي براي تربيت ديني دارد؟  ها بيآستعليم بدون تفكر چه  -1
  تفكر در تربيت ديني چه جايگاهي دارد؟    -2
 كنند يمدر آن افراد مسن تر جامعه با افراد جوان تر برخورد  تعليم را فعاليت يا كوششي دانست كه توان يم

تا رشد بيشتري را در آنها به وجود آورند، تفكر نيز فرآيند پيچيده ي ذهني است كه تعاريف گوناگوني از آن 
  . شده است

ريف تع شود يمي در رفتار فرد ريگ اندازهرفتارگرايان تفكر را به عنوان چيزي كه باعث تغييرات قابل 
كه تفكر و يادگيري، اعمال دروني ذهن است  كنند يمشناختي از جمله پياژه استدالل  پردازان هينظر. كنند يم

كه تمامي اين اعمال  باشد يمكه شامل ادراك حسي، پردازش اطالعات، استفاده و تركيب اطالعات و حافظه 
به اين ترتيب، . دانند يمعدادهاي بالقوه فرد هدف از تفكر را تحقق است انيگرا عتيطب. افتند يمدر مغز اتفاق 

اجتماعي،  پردازان هينظرطبق عقايد . باشد يمتفكر و يادگيري از ديدگاه ايشان، امري وابسته به ذات و شخصي 
 گردد يمي است كه از تعامل اجتماعي و مشاهده رفتار اجتماعي انسان حاصل ا جهينتتفكر و يادگيري 

  ).2011لوئيس، (
راست  مكرهينزمينه ارتباط تعليم و تربيت با تفكر، مي گويد تعليم و تربيت عليه تفكر كه مربوط به  سمپلز در

، تعليم و تربيت به شكلي است كه موجب شده افراد كمتر از نيمكره راست خود كند يمي ريگ جهتاست، 
خواندن، نوشتن و  .)1372و همكاران،  گالن سيلور(شوند و بيشتر نيمكره چپ را به كار گيرند  مند بهره

ي مورد ها تيفعالو ادراك و تفسير نقاشي، نمونه . شود يمحساب كردن اساساً به وسيله نيمكره چپ انجام 
ارزشيابي نتيجه گرفت هنگامي كه افراد هر دو قسمت مغز خود  ها سالسمپلز پس از . راست است  مكرهينعمل 

يان عوامل موثر در اكولوژي يادگيري نقش ابداعات را به مشاركت مساوي با يكديگر دعوت كنند، از م
  . باشد يمكه بيانگر اهميت تفكر  رديگ يمخالق در محتوا مورد تاكيد قرار 

  .يافته است روش تحقيق حاضر تحليلي انتقادي است كه با مراجعه به منابع ديني انجام
  :يافته هاي پژوهش

صحيح از فرو رفتن در   شهياند با و جز ابدي يدست نمانسان جز با تفكر، به بينايي بر اساس اين پژوهش 
 "من تفكر أبصر": نديفرما يم) ع(به امام حسين  يدر وصيت) ع( علي .ماند يگمراهي در امان نم يها دام

تفكر باعث پند گرفتن، و پند گرفتن سبب  ايشان از نظر. ، كسي كه بينديشد، بينا گردد)31البالغه، نامه  نهج(
و " :نديفرما يمو در اين زمينه  دانند يخداشناسي را تفكر م يها يكي از راه ايشانو همچنين . شود يبصيرت م
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ها در عظمت  ، اگر انسان)185همان، خطبه ( "لو فكروا في عظيم القدره و حسيم النعمه لرجعوا إلي الطريق
  .گشتند يقطعاً به راه راست بر م دنديشياند يخداوند و بزرگي نعمت او م

آنجا . به بار نشيند ها آموختهي براي تفكر است تا ا مقدمهبلكه  ديآ ينمدادن و تعليم به تنهايي به كار  آموزش
علم مطبوع و علم مسموع و ال ينفع المسموع و اذالم يكن :العلم علمان  ": نديفرما يم) ع(كه امام علي 

يعني . "عقل مطبوع و عقل مسموعالعقل عقالن "و در يك نقل ديگر ) 218ص  ق، 1403مجلسي، ( "المطبوع
شده از خارج و ديگر علم مطبوع يعني دانشي كه از  فراگرفته، يعني شده دهيشنيكي علم . است دو علمعلم، 

اگر : نديفرما يم، بعد )منظور همان قوه ابتكار، تحليل و تفكر خود شخص است(خود انسان سرچشمه بگيرد 
از اين نظر تفكر است كه باعث دروني شدن معرفت ديني و در . دعلم مطبوع نباشد، علم مسموع فايده ندار
، فرد به معرفت ديني شود يمبا تفكر اصول اعتقادي نهادينه . شود يمنتيجه عملكرد بر اساس باورهاي اعتقادي 

 در نهايت مي توان گفت با. ي براي انجام اعمال عبادي و در نهايت قرب الهي استا نهيزمو اين  گردد يمنائل 
تأثيرپذيري كمتري در سطح جامعه ، اما از شوند يمي ديني ما در سطح وسيعي ارائه ها آموزهاينكه 

اند كه  برخوردارند، شايد بتوان يكي از علل آن را اين دانست كه در عصر حاضر، فراگيران عادت كرده
لب به مرور زمان خواهد مطالب اخذشده را تنها در ذهن خود انبار كنند كه اين امر موجب فراموشي اين مطا

  .شد و نقش چنداني در درك محتواي ديني و عملكرد اعتقادي آنان ندارد
نيز گونه كه قرآن  همان .را ترغيب به فكر كرداو مجال انديشه داد و  انسانبايستي به ديني پس در تربيت 

عالم، احساس حيات كند و  و در تمام مدهدر آميزد، تا روح به جنبش آآدمي را با روح  ها شهياند خواهد يم
نظام آموزشي بايد سؤال مدار باشد نه پاسخ مدار كه در . در نتيجه دل هم به حركت درآيد و به خدا پيوندد

را، كه اگر كسي انديشيدن را آموخت، خود به دنبال انديشه  ها شهيانداين صورت بايد انديشيدن را بياموزد نه 
  .اصل در تربيت ديني همگام كردن آموزش با تفكر است نيتر مهماز اين رو . و عمل خواهد رفت
  .تربيت ديني، آسيب شناسي، تعليم، تفكر: واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  .قرآن كريم -
  .نهج البالغه -
ه ترجم( برنامه ريزي درسي براي تدريس و يادگيري بهتر .)1372. (آرتور جي ،ويليام ام و لوئيس، الكساندر؛ جي ، گالن سيلور-

  .مؤسسه استان قدس رضوي: مشهد ).دكتر غالمرضا خوئي نژاد
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  . مؤسسه الوفاء: بيروت. بحاراالنوار).  ق 1403. (مجلسي، محمدباقر -
  . صدرا: تهران. ، مجموعه آثارعدل الهي).  1374. (مطهري، مرتضي -
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