
 

 

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


  تربيت ديني و تربيت اخالقيفلسفه همايش ملي                                                                                                          998

  نگاهي به چالش ها و فرصت هاي جهاني شدن براي تربيت ديني و اخالقي
   2، بيژن خواجه نوري1بهشته صفرپور

  
و  فرهنگي، سياسي اقتصادي،(خود  جهاني شدن بعنوان يك فرايند گريز ناپذير در قرن بيست و يكم در ابعاد

از اين رو شناسايي ويژگيها و آثار اين فرايند بر جهاني شدن . )57، ص1379، براندا(را مي نمايد ) اجتماعي
. مي باشد تربيت ديني و تربيت اخالقي جملهتعليم و تربيت يكي از وظايف اصلي هر نظام تعليم و تربيت و از 

امروزه فرايند جهاني شدن موجب شده تا افراد فراتر از مرزهاي يك كشور به تعامل و مبادله افكار و انديشه ها 
به . بپردازند كه اين امر نظام هاي تعليم و تربيت را در سراسر جهان دستخوش تغييراتي اساسي كرده است

تخصصان تعليم و تربيت جهاني شدن بارزترين خصيصه تعليم و تربيت در دوره كنوني طوري كه به اعتقاد م
را نيز تحت  3اين پديده با متاثر ساختن فرهنگ ديني جامعه،تربيت ديني. است كه در حال تجربه شدن است

يين و جهاني شدن فرصت ها و تهديدهايي را پيش روي تربيت ديني قرار داده كه تب. تاثير قرار داده است
شناخت آنها مي تواند زمينه اي فراهم آورد تا نظام آموزش  در فرايند تربيت ديني ،با اين پديده فراگير 

به اين منظور اين نوشتار در صدد ) 49-46 :1380جعفرپور كلوري،. (مواجهه صحيح و مطلوبي داشته باشد
آن  و بيان نظرياتي در خصوص دين و است تا پس از شرح و تعريف مفهوم جهاني شدن، ابعاد و دستاوردهاي 

جهاني شدن مفهوم تربيت ديني، ابعاد و ويژگي هاي آن و چالش ها و فرصت هاي جهاني شدن بر روي 
  .تربيت ديني واخالقي را تبيين نمايد

   :پرسش هاي پژوهش
ي با پديده  4ي و اخالقيدين تربيت وقتي از مواجهه : در اين پژوهش، سواالتي مطرح خواهد شد كه از جمله

جهاني شدن سخن مي گوييم، بالفاصله اين پرسش مطرح مي شود كه مراد از اين دو اصطالح چيست؟ و 
  كدام تلقي از اين دو را مد نظر قرار داده ايم؟

  اصول و مباني تربيت ديني چيست؟ -1
  اصول و تربيت اخالقي چيست؟-2

  :د و نهايتا به اين دو پرسش خواهيم رسيددر غالب ارائه پرسش هايي در اين چارچوب مطرح خواهد ش
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  جهاني شدن براي تربيت ديني چالش است يا فرصت؟ -1
  جهاني شدن براي تربيت اخالقي چالش است يا فرصت؟ -2

در آغاز منابع : در دو مرحله انجام ميگيرد1روش تحقيق به كار گرفته شده از نوع بنيادي و تحليل محتوا
ها و فرصت هاي جهاني شدن براي تربيت ديني و اخالقي بحث، تهيه و چالش  مختلف مربوط به موضوع

در مرحله دوم، محتواي مربوط به موضوع پژوهش انتخاب و اهداف وسواالت پژوهش از . مطالعه مي گردد
  .پردازيمآن استخراج شده و به بررسي آن موضوعات پرداخته، به پردازش و مقايسه آراء و نتيجه گيري مي

است كه يك بخش آن ارائه نظام اخالقي است؛ چنانچه اگر ديني نتواند نظام  صواب ديني رسدبه نظر مي 
پرستي را  راي مثال اگر بخواهند شيطانب ).63، ص2006خان و احمد، ( شود اخالقي ارائه دهد كنار گذاشته مي

تند؛ از اين رو خود به دين معرفي كنند ممكن نيست چرا كه آنها از ارائه يك نظام اخالقي معتبر ناتوان هس
مانند دين هاي زميني چون ماركسيسم، جريان ( اين مسئله در رابطه با اديان جعلي ديگر. شود خود طرد مي

نيز مطرح است؛ پس از طرفي بحث تاثير پديده دين در نظام اخالقي مطرح ) هاي فرامانسوري و شيطان پرستي
هاي نظام اخالقي از  مؤلفه .راي تشخيص دين حقاست و از طرف ديگر نظام اخالقي سنگ محكي است ب

هاي عقلي برخي از طريق حس  شود برخي از اين مباحث از طريق استدالل شناختي حاصل مي هاي انسان بحث
اين نكته نشان دهنده  .شود هاي آسماني حاصل مي و تجربه و البته بخش اعظم آن از طريق وحي و آموزه

چالش ها و فرصت هاي پيش روي تربيت "در تحقيقي با عنوان ) 1389(احمدي فر . اهميت موضوع است
معتقد است جهاني شدن فرايندي روبه گسترشي است كه تمام ابعادو نهادهاي  "ديني در عصر جهاني شدن

اين پديده با متاثر ساختن فرهنگ . جوامع را در نورديده است و توجه همگان را به خود  معطوف داشته است
جهاني شدن فرصت ها و تهديدهايي را پيش روي . ربيت ديني را نيز تحت تاثير قرار داه استديني جامعه، ت

تواند زمينه اي فراهم آورد تا نظام آموزشي در فرآيند تربيت تربيت ديني قرار داده كه تبيين و شناخت آنها مي
اسالم و جهاني  "در تحقيقي  ،)1390(نكوئي  .ديني، با اين پديده فراگير مواجهه صحيح و مطلوبي داشته باشد

شتار بررسي نسبت فرايند جهاني شدن با جهاني شدن اسالم و يافتن وهدف اصلي اين ن معتقد است "شدن
پاسخ اين پرسش است كه آيا اسالم با جهاني شدن، تقابل دارد و يا تعامل و بر فرض تقابلِ اين پديده با 

 توانند اتخاذ نمايند كارهايي مي جهاني شدن، چه راهبردها و راهفرهنگ اسالم، مسلمانان در مواجهه با فرايند 
هاي فوق پاسخ داده و چنين معلوم  هاي پژوهشي، به پرسش يافتهدرنويسنده با رويكرد نظري و بررسي اسنادي 
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براي شناخت دقيق اين پديده، بايد به همه . سازي مترادف نيست داشته است كه ماهيت جهاني شدن با جهاني

ها، و پيامدهايي كه  جهاني شدن به لحاظ ماهيت، اهداف و مشخصه. د، عوامل و پيامدهاي آن توجه داشتابعا
  . است بوده  هاي اسالم در تعارض دارد با آموزه

  :يافته هاي پژوهش
اگر نظام هاي تربيتي بخواهند كار امدي خود را حفظ كنند، بايستي اهداف، اصول و روشهاي خود را از 

و ركود خارج نموده و با دگرگوني شرايط كنار آيند به گونه اي كه بتوانند خود را براي مقابله و  حالت ايستا
چرا كه در غير اينصورت، محكوم به شكست و ناكارآمدي خواهند . مواجهه منطقي با تحوالت آماده سازند

و دين و اخالق كم كم فرزند طبيعي اين دوران است ) سكوالريزم(برخي پذيرفته اند كه دنيوي شدن . بود
اين داوري، در يك صورت صحيح است و در آن صورت، تربيت . رنگ و بويش را از دست خواهد داد

آن صورت، اين است كه تربيت ديني، خود . ديني نمي تواند دوام آورد؛بلكه بايد استحاله يابد و از بين برود
ارت ديگر، آن تربيت ديني كه تلقي خود را از به عب. را بر حسب ساختارهاي در حال زوال،تنظيم كرده باشد

كردن افراد از محيط هاي  نامطلوب و قرار دادن  "»دور"مرزهاي اخالقي و ديني، با ايجاد قرينطه اي براي 
اما در صورتي كه تربيت . آشكار مي كند،  نمي تواند در اين عصر دوام بياورد "مجاز"آنها در محدوده امور 

پويا خود را براي شرايط جديد و زيستن موثر در آن مهيا كند، دليلي براي زوال تربيت ديني بتواند به نحو 
نظران عرصه فلسفه تعليم  درباره اهميت اين بحث همين بس كه اكثر صاحب. ديني  وجود نخواهد داشت

اند و  كشيدهاند و ارتباط بين دين و اخالق را به تصوير  ومباحث اخالقي به آن پرداخته 1وتربيت وفلسفه دين
خواهد بداند  دين و اخالق با زندگي مردم گره خورده است و انسان وقتي مي. اند مواضع خود را بيان كرده

  .انجامد بايد از اين دو پديده كمك بگيرد فرجام جهان و امورش به كجا مي
 .جهاني شدن، تعليم و تربيت، تربيت ديني، تربيت اخالقي :واژگان كليدي

 :فهرست منابع
مركز  :قم  .3  ، اسالمي  تربيت  مقاالت  مجموعه ).پور محسن  بهرام  و تلخيص  ترجمه( ديني  ثر تربيت مؤ  تدريس). 1379( .واتسن ،براندا -

 . اسالمي  تربيت

  .49-46 ،5انديشه ي صادق،  .جهاني شدن والگوي كيت نش). 1380( .جعفرپور كلوري، رشيد -
-Ahmad Khan & javed. (2001). Social Sciences in Islamic Perspective: A Bibligraphy Literature 
1975-2000. New Delhi, Institute of Objective Studies. 
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