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ها، تاریخ و فرهنگی که ریشه در سنتي شرایطمقتضابههر جامعه

جامعه . بوداز سایر جوامع متفاوت خواهدهاي ارزشی آن دارد، دیدگاه
اي از فرهنگ ملغمه،داردصی کهخافرهنگی واسطه عواملبهایران نیز

ر این درسد به نظر می.استغرباسالم و فرهنگباستان، فرهنگایران
اند که چنان با هم درآمیخته»رانی و اسالمیای«فرهنگ دو وجه

شدگی ناما هنوز با وجه سوم یعنی مدر،نمایندناپذیر میتفکیک
گانه در وجوه مختلف زندگی این ماهیت سه. انددرستی پیوند نخوردهبه

. از این قاعده مستثنی نیستنیزتربیت . استتأثیرگذار بوده،فرد ایرانی
یکی از این . گیردمختلفی را در بر مییت ابعادبویژه اینکه مفهوم ترب

این امر در نتیجه آمیختگی . دینی استبعد ،ابعاد مهم، در جامعه ایران
دین و زندگی تا اهمیت آمیختگی. استدین در مسائل اجتماعی 

از حضور ساله ایران حکایتاي است که بررسی تاریخ چندیناندازه
دینی در تربیت. ات مختلف زندگی دارددر شئون،عناوین مختلفدین به

هدف این مقاله . هایی روبرو استاي با چالشگانهچنین ماهیت سه
. ابعاد فرهنگ ایران و تأثیر آن بر تربیت دینی استمشخص نمودن
عناصر اساسی فرهنگ . 1: هاي پژوهش عبارتند ازبنابراین، پرسش

ها و فرصت. 2کنونی ایران چیست و چه نسبتی با هم دارند؟ 
با نظر . 3هاي فرهنگ امتزاجی ایران براي تربیت دینی چیست؟ چالش

منظور بهبود روند  هایی بهبه فرهنگ امتزاجی ایران چه اصول و روش
تحلیلی - روش پژوهش توصیفیتوان پیشنهاد داد؟ تربیت دینی می

بر این اساس، ابتدا به توصیف ماهیت سه گانه فرهنگ ایران و . است
هایت، با نگاهی در ن. به تحلیل این سه جنبه پرداخته می شودسپس 

هایی در راستاي رفع شد اصول و روشتحلیلی سعی خواهد
.هاي تربیت دینی استنتاج شودچالش
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Abstract
Each society in accordance with the terms of

culture that roots in tradition, history and value
perspective: will be different from other societies.
"Iran’s society" due to these specific cultural factors is
also an amalgam of "Ancient Iranian culture", "Islamic
culture" and the "western or modern culture".  It seems
that "the Iranian and Islamic" cultures so mixed
together that are inseparable but can not  be connected
properly with the third aspect of the modern
condensation. This triple nature has been effective in
various aspects of life in "Iranian individuals". This
frame  and rule governs  within education system so
that it covers various aspects. In "Iran’s society"
religious dimension is the most important aspect
which  is  the  result of the fusion of religion in social
issues. The importance of interaction between "religion
and life" by  reviews of several years of Iran’s history
indicate the presence of religion in various ways in
several affairs of Iranian life. Religious education with
this three-folded nature confronts some challenges .
The purpose of this paper is to clarify aspects of Iranian
culture and its impact on religious education.
Therefore, the research questions are: 1.What are the
basic elements of Iran’s contemporary culture and their
relationships?; 2.what are the opportunities and
challenges for religious education regard to this fusion
of Iran's   culture? and 3.what are the principles and
ways to improve the process of religious education
regard to  this fusion of Iran's  culture? The research
method is analytical descriptive. Accordingly, at first
level the three-folded nature of "Iranian culture" will be
described  and then these three aspects will be
analyzed. Finally, an analysis tries to look at the
principles and methods in order to meet the challenges
of religious education derived.
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مقدمه 
.قرارداردی عوامل مختلفتأثیر تحتتربیت دینی

دینی و توان از دو منظر دروندین را میطورکه همان
نیز دو تربیت دینی دینی مورد بررسی قرار داد،برون

شامل دینی،درونوجه . دارددرونی و بیرونی وجه 
دهستني درونی دین هابر ساحتعواملی است که ناظر

اصول دین است، مانند هاآنو دینداري مستلزم رعایت
تمام دستوراتی که فرد با پذیرش دین، ملزم و رعایت 

دینی اما، متأثر از عوامل برون.ها استبه رعایت آن
توانند بر دین تأثیرگذار عوامل خارجی هستند که می

ومحیط  خانواده، مدرسه، گروه همساالنباشند، مانند
این . جامعهحاکم بر سیاسی، اقتصادي و فرهنگی مسائل 

بوده و کیفیت آن گذار طور مستمر بر دین تأثیرعوامل به
. دهندرا تغییر می

مربوط به درون آن،وجه درونی در تربیت دینی نیز،
کهدرحالی.ستاات و نگرش اونی،هامتربی، ویژگی

مانند،عوامل دخیل در تربیت دینی، شاملوجه بیرونی
ی و فرهنگده، مدرسه، مربیان، شرایط اجتماعی وخانوا

. غیره است
با پیشرفت دانش و تکنولوژي و ،در دنیاي امروز

ي بیگانه از هر سو، نیاز وافري به درك هاهجوم فرهنگ
تواند با فرهنگ صحیح تربیت دینی و ارتباطی که می

از زیرا سرگردانی فرهنگی . شودمیباشد احساسداشته
از . کندمیجلوگیري ،تربیت دینی کارامدیابی به دست

عدم تحقق تربیت دینی و پاسخگویی به ،سوي دیگر
سردرگمی افراد و منجر به ،ي معنوي نسل جدیدهانیاز

توجه به بنابراین، .دشومیي اجتماعی هاآسیببروز 
تواند ي مختلف فرهنگ و شناخت نقشی که میهاجلوه

. تربیت دینی داشته باشد، حائز اهمیت استدر بهبود 
با توجه به اهمیت فرهنگ و نقش ،در این مقاله

، باشدتواند در تربیت دینی داشتهاي که میعمده
زمان تأثیر با توجه به ضرورت بررسی همهمچنین

دینی، ابتدا،عناصر درونی و بیرونی دین بر تربیت

نقش فرهنگ ،شده و سپسبررسیارتباط دین و فرهنگ 
به این . استگرفتهدر تربیت دینی مورد توجه قرار

ه،دبررسی شابتدا نسبت بین فرهنگ و دین ،کهترتیب 
سازندهي فرهنگ ایران و عناصر مهمهاسپس ویژگی

یت نسبتی که بین در نها. استگرفته، مورد توجه قرارآن
تلفیقی این عناصر وجود دارد از دو منظر تفوقی و

بهبود روند منظور بهییهاراهکاروشده بررسیمتزاجی ا
.گردیده استتربیت دینی ارائه

:اند ازهاي این پژوهش عبارتپرسش
و چه اندکدامعناصر اساسی فرهنگ کنونی ایران . 1

دارند؟یکدیگرنسبتی با 
ي فرهنگ امتزاجی ایران هاو چالشهافرصت. 2

براي تربیت دینی چیست؟
چه اصول و ،امتزاجی ایرانفرهنگتوجه بهبا . 3
توان دینی میتربیتبهبود روندمنظور بهییهاروش
د داد؟ اهپیشن

انجام تحلیلی -توصیفیروش در این پژوهش که با 
گانه فرهنگ توصیف ماهیت سهپس از . استگرفته
با ،نهایتدرها پرداخته شده و، به تحلیل این جنبهایران

یی در راستاي رفع هانگاهی تحلیلی اصول و روش
. شده استي تربیت دینی اسننتاج هاچالش

نسبت بین دین و فرهنگ 
توان به می،در بررسی نسبت بین دین و فرهنگ

در بحث ) 1385(پیروزمند. وداشاره نمیمختلفشقوق
پردازي نسبت دین و فرهنگ به سه نسبت اشاره نظریه

در این . ل اینکه دین محصول فرهنگ استاو: کندمی
وفرهنگمجموعهي زیرهادانهحالت دین یکی از

در این دیدگاه، که .انسان استپرداختهوساخته
دین در نمایندگان آن، آگوست کنت و هافستد هستند،

، دین از عوامل در حالت دوم. خدمت فرهنگ است
ه دین یکی از در این دیدگا. رودمیشماربهسازفرهنگ

د و دین در آن قرار دارو در عرض استاجزاي فرهنگ



1393،23پاییزسال اول، شماره اول، فصلنامه پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت               
. استگذار سازي اثرسازي و فرهنگ در دینفرهنگ

به محدوده اخروي و فردي هاالبته در این دیدگاه دین تن
پیروزمند، این . روداز آن فراتر نمیمحدود است و 

ده زدایی دورکیم و نمایندیدگاه را حاصل نظریه جامعه
داند و این دیدگاه را فخر رازي، بازرگان و سروش می

از فرهنگ و ي ناقصمعتقد است چنین نگرشی تفسیر
حالتی را عنوان ،نهایتدروي . دهددین به دست می

در تمام سازي ودین منشأ فرهنگکند که در آن،می
همچنین . حاضر استشئون فردي، اجتماعی و تاریخی 

ي اخالقی، ارزشی و اعتقادي هافرهنگ و دین در بخش
در چنین حالتی با توجه . با هم قرابت و نزدیکی دارند

تفسیر ثابت از دین، اعتقاد به تکامل پدیده فرهنگ نبود 
و تببین درست و منطقی از ارتباط بین فرهنگ متغیر و 

ي مختلف هاتوان حضور دین را در بخشمی،دین ثابت
روشن برايپیروزمند. دادسازي مورد توجه قرارفرهنگ
در سه بخش فرهنگ ،تأثیر دین در فرهنگشدن 

عمومی، تخصصی و بنیادي این مسئله را مورد بررسی 
ء تواند منشادین میکهقرار داده و اعتقاد دارد

سازي قرار گیرد و در هر سه حیطه تأثیرگذار فرهنگ
.باشد

توجهنکاتی قابل،شدهي ذکرهادر تحلیل حالت
تواند محصول فرهنگ نمیاز جمله اینکه دین. تاس

در برخی امور مستقل از فرهنگ ،کهدلیلبه این. باشد
تواند ساخته نمیهمچنین دین. و شرایط زیستی است

ماهیت مافوق دین اعتبار خود را از زیرابشر باشد
در گیرد و این همان چیزي است که اش میبشري

. ستاهدر انسان احساس شدنیاز به آن،اعصار مختلف
د سازي قلمدادین منشأ فرهنگ،ینکهحالت دیگر ا

اما وجودآورد، بهتواند فرهنگ خاصی رادین می. شود
طورکه همان.این فرهنگ آمیخته با شرایط زیستی است

طورکه آن،اسالم«در کتاب ) 1971(1کلیفورد گیرتز
راکش مقایسه اسالم اندونزي را با اسالم م،»شدهمشاهده

1.Clifford Geerts

کند که با وجود اینکه این دو کشور نموده و اشاره می
ي زیادي با هم دارند هااما تفاوت،هر دو مسلمان هستند

عملکرد متفاوتی ،اسالم در این دو بستر،و در حقیقت
ییهاکه دین به تناستاین نکته حاکی از آن. استداشته
. سازي باشدتواند منشأ فرهنگنمی

یکی از عوامل ،دینکه حالت سومدر ،نهایتدر
و نسبت تببین رابطه شود، باید بهتلقی می،سازفرهنگ

در این حالت، دین . با یکدیگر پرداختدین و فرهنگ 
شوند و در قلمداد مییکدیگرفرهنگ در تبادل باو

گیرند و به هم اي متقابل، عناصري را از هم میرابطه
.کننداضافه می

کند، نظامی معرفی مییفرهنگیدین را نظام،رتزگی
دهد و از این نظم منسجمی از هستی ارائه مینمادین که 

قرار تأثیر تحتي دینداران راهاعواطف و انگیزه،راه
ي دینی، هاي اعتقادات و فعالیتهااین نماد. هددمی

چه آورد که الگویی از آنرا فراهم میهانظامی از ارزش
گیرتز معتقد . دهندارائه می، باشدبایدکه هست و آنچه 

تغییر و کنترل وضعیت به هم ، دینجنبه آرمانی،است
از آنچه در عمل اي چهرهپردازد و هم جامعه میموجود 

.دهدباشد را نشان میهتشباید در جامعه وجود دا
نه ،سازنده آن است،نظام نمادین که فرهنگبنابراین، 

و نه کامالً،ي اجتماعیهارف ساختاربازتاب صاًمنحصر
ي نمادین هااین نظام،در واقع. مستتقل از آن است

پاسخی به مسئله معنا هستند که در تجارب واقعی انسان 
بر زندگی . یابندظهور میهااینرنج و نظیر،مانند شرّ
کند،ساختار پیدا میاین نظام نمادین هايپایه آیین

،کلی استيهامانرد و آعقایدهنده بینی که ارائهناهج
گیویان، به (گرددشود و نظام اخالقی ارائه میحاصل می

).112-90: 1386نقل از گیرتز، 
در بحث ارتباط دین و فرهنگ بایدنکته دیگري که 

. ي مختلف فرهنگ استهادر نظر داشت، توجه به الیه
بینی است و از نوع نهامربوط به ج،الیه اول فرهنگ

هامربوط به ارزش،الیه دوم. سته اتفکر، باور و اندیش
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یی براي هاست که منتج از الیه اول است و معیارا

مربوط به ،الیه سوم. دهدمیدر اختیار قرارقضاوت
ي مختلف هادانهيهاو رفتارهاهنجار،ي رفتاريهاالگو

در. استهاایندین و سیاست و نظیرخانواده، مدرسه،
مربوط به ،ترین الیهرم یا سطحیهاالیه چ،نهایت

.)1387ادیب، (ي کالمی و غیرکالمی استهانماد
حیطه اثرگذاري دین را ،هابا در نظر داشتن این الیه

آنجاکه مربوط به ،تري عمیقهادر بخشتوانمی
که در امتزاج با دانست،ستهابینی و ارزشنهاج

سازند تا تر را میي بیرونیهاعناصر دیگر فرهنگ، الیه
ي اجتماعی هارفتارعنوان بهآنچه در جامعه،نهایتدر

.دهد، مشاهده شودروي می
دین و فرهنگ تبادالت و تعامالت زیادي ،در نتیجه

ر با یکدیگر دارند و در فرایند کنش و واکنش با یکدیگ
،این امر. کنندگیرند و حیات جامعه را تأمین میشکل می

در جوامع اسالمی که دین نقش مهمی در ارکان ویژه به
،در حقیقت.کند، حائز اهمیت استمختلف جامعه ایفا می

بخش و ي اثرهاشکل یکی از نظاماسالمی دین بهدر جوامع
ر ایران اي نظیدر جامعه. نمایدقدرتمند فرهنگ جلوه می

. این اثربخشی به وضوح قابل غور و بررسی است
دین در نشان از حضور،ایرانبررسی تاریخ

.مختلف، در فرهنگ این سرزمین داردي زمانیهاعرصه
چنانکه . سرشت ایرانیان با دین پیوندي ناگسستنی دارد

، و از آن پس تا امروزه، زرتشتباستان دینایراندر
بسیار پررنگی در فرهنگ و زندگی ور حضدین اسالم،

منظور بهدر این بخش. مردم این کشور داشته و دارند
ماهیت بررسیبه ،این ارتباطبه دنبخشیوضوح
. شودایران پرداخته میفرهنگ

ي حاصل از آنهاماهیت فرهنگ ایران و رویکرد
هویتوهویتبابدرموجودمتونبرمروري

ایران،عنصرسهحضورازحاکی،نایراجامعهدرملی
اردکانی،داوري،1370سروش،(.استغربواسالم

فرثاقب،1381نبگلو،هاجو1380شایگان،،1379
.)1383القلمسریعو1383

، مقیم ایرانما ایرانیان مسلمان«: سروش معتقد است
و تا نسبت خود را با حامل و وارث سه فرهنگ هستیم

معین نکنیم و ندانیم که در کجا و کدام ،این سه فرهنگ
خوبی از عهدهکنیم، بهجغرافیاي فرهنگی زندگی می

سروش، (»آمدفرهنگی و اجتماعی برنخواهیمسازندهعمل
1370 :71.(

حاکی از سه دوره ،گانگی در فرهنگ ایراناین سه
وجه ایرانی آن حاصل از دوره ایران . استتاریخی
ي آن با زندگی مردم هات و آموزهکه زرتشاستباستان

تربیت ،ایران باستان، دردر حقیقت. بودعجین شده
ه است و آداب و دینی از اهمیت زیادي برخوردار بود

رسوم خاصی متناسب با دین و تربیت دینی، در جامعه 
تربیت دینیوجه مدرنها بعد، قرن.شده استاجرا می

غرب شروع شده واز دوره قاجار و مراوده با فرهنگ 
.استهاي آن تا به امروز ادامه داشتهدغدغه

ي هادر دوره،دهدبررسی تاریخ ایران نشان می
) ایرانی، اسالمی و غرب(این سه عنصر ،مختلف زمانی

بر این . اندیکدیگر قرار گرفتهي مختلفی باهادر نسبت
در »بایدي«و »هست«دو نسبت توان ازمی،اساس

رویکرد تفوقی که در . گفتایران سخنفرهنگ 
ي مختلف تاریخ ایران حاکم بوده و رویکرد هاعرصه

. ال این نسبت استامتزاجی که حالت بایدي و ایده
رویکرد تفوقی) 1

بر حسب شرایط اجتماعی و ،در این رویکرد
یک وجه بر سایرین سبقت گرفته و ،اقتضائات آن

شده و یا ه حاشیه راندهبد و دو وجه دیگر بیابرتري می
این مسئله در تاریخ . گیرندتوجهی قرار میمورد کم

. ایران قابل بررسی است
وقایع تاریخی گذشته ایران حاکی از آن است که 

،بیش از اندازه بر هر یک از این وجوهتأکید اهمیت و
آغاز تضاد ،در حقیقت. ستاهمشکالتی را ایجاد نمود
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،ر عناصر دیگر در اعصار معاصرجدي و غلبه عنصري ب

. ستاهبیشتر نمود پیدا کرد
. سازددر این رابطه مثالی را مطرح می) 1384(سروش

داستان جدایی هویت ملی و اسالمی از ،وي معتقد است
.نظیر حکایت شاگردان و معلم ریش بلند است،یکدیگر

،شما شب«: پرسیدندبراي خالصی از معلم خودهاآن
گذارید یا زیر م خواب، ریشتان را روي لحاف میهنگا

زمانی . خواب دچار مشکل شدهنگام،و معلم»لحاف؟
گذاشت راحت نبود و که ریش خود را زیر لحاف می

او . توانست بخوابدنمیباز هم،زمانی که روي لحاف
باشد، به این اي خوابیدهتمام شب، بدون اینکه لحظه

سروش، با . چطور خوابیدههاي قبلکرد که شبفکر می
ی و وجه اسالمهاگیرد تا مدتنتیجه میذکر این مثال، 

کس بودند و هیچایرانی فرهنگ در هم سنتز شده
هاآناما درست زمانی که درباره تقدم.مشکلی نداشت

م و محل اختالف هابه میان آمد، دچار ابسؤال 
).1384:32سروش، (شد

، تفکیک ستاهن سخن نهفتنکته مهمی که در ای
شدگی، که از زمان مطرح شدن مدرناستفرهنگ ایران

ي مدرن از زمان هابحث آشنایی با کشور. گرفتصورت
ت جریان اما در آن زمان به دلیل قو.صفویه مطرح شد

چندان قدرت مانور نیافت و ،شیعه و تسلط وجه مذهبی
تري ي تأثیر عمیقیعنی قاجار و پهلو،ي بعدهادر دوره

. بر جایی گذاشت
شد واقع زمانی ایجاددر،اسالمی- بحران هویت ایرانی

ناپذیر را در جنگ پی و جبراندري پیهاکه ایران شکست
ي ننگین هاع قراردادبگردید و به تَبا روسیه متحمل

. یی از خاك ایران واگذار شدهاترکمانچاي و گلستان بخش
که تجدد و تقلید از آن و دخالت اروپاییان از این زمان بود 

فته مخالفت علما با این امر ررفته.دربار آغاز شددر 
،بعد از انحراف مشروطیتهااین مخالفت.شدشروع

دینی جامعه ناهمخوانی هویت ،نهایتگرفت و درتشد
). 1384زریري، (شدآشکارمذهبی غربغیربا مفاهیم

پایهنگی رضاشاه بر سه اصالحات و نوسازي فره
زدایی گرایی و مذهبگرا، تجددناسیونالیسم باستان

اصالحات، سعی داشت منظور بهرضا شاه. استوار بود
ایران مدرن را به ایران باستان پیوند زند و اسالم را از 

در راستاي دستیابی به این مقصود . صحنه خارج سازد
ن هخامنشی هاشاي درخشان پادهاملیت ایرانی را با روز

این ایده که با طرح ،همچنین. پیوند زد،دوره ساسانیان
اسالم و اعراب، موجب تحقیر مردم ایران شده و ورود

سعی داشت بااند مجبور به پذیرش مذهبی نو شدههاآن
به مقابله با غلبه اسالم ،ي زرتشتیهان مایهاحیاي ب
ي متفاوت معمار،از تبعات این دیدگاه.بپردازد

و بازگشت به سبک دوره هخامنشی، هاساختمان
ي عربی هاپاالیش زبان فارسی از واژگان عربی، تغییر نام

به فارسی، تغییر نام کشور از پارس به فارس، مبارزه با 
این . تضعیف اسالم بود،طورکلیبهنفوذ روحانیت و

تر اي مالیمسیاست در دوره محمدرضا شاه هم به شیوه
). 1389کبیري، (یافتدامها

در دوره پهلوي، تضاد میان نظام آموزشی سنتی
افزایش یافت و سعی در برچیدن ، )مکتبخانه و مدرسه(

،از سوي دیگر. مدارس بودبامکتبخانه و جایگزینی آن 
ا آموزشی جدید نظیر دانشگاه تهران، گسترش پیدمراکز
براي ادامهبسیاري از محصلین ،در این دوره. کردند

تحصیل به خارج از کشور اعزام شدند و بحث اقتباس 
و فت و به نوعی از فرهنگ اسالمیو تقلید رونق گر

). 82-89: 1385، تکمیل(شدایرانی فاصله گرفته
اندیشمندانی ظهور ،همگام با این تغییر و تحوالت

ي مثبت هانحوي به این شرایط واکنشکردند که هر یک به
از جمله صادق هدایت که بر . شان دادندیا منفی ن

عرب ستیزي، پرستش نژاد ایرانی، ویژه بهستیزي وبیگانه
ایرانی و ستایش دین غیردینیعنوان بهضدیت با اسالم

تأکید ،زرتشت بر بازگشت به سنت ایرانی
یی هاآل احمد نیز با نشر کتاب).1371آجودانی، (داشت
ترسیم فضاي آن به،»درسهممدیر «و » زدگیغرب«نظیر 
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وي معتقد بود . زدگی پرداختزمان و مواجهه با غرب

باید آن را درمان زدگی همچون بیماري است که غرب
تخصصی که غرب «آل احمد بر این باور بود که . دکر
نقطه مسئله پرورد، شخصیت به همراه ندارد و اینمی

سعی در تربیت متخصص با شخصیتیعنی . شروع ماست
).125: 1341احمد،آل(»میداشته باش

،متفکرانی نظیر شریعتی و مطهري،از سوي دیگر
شده ي مذهبی به حاشیه راندههاسعی در احیاي اندیشه

،در نتیجه. و بازگشت به خویشتن اسالمی داشتند
در دوره پهلوي براي نابودي وجه ویژه بهتالشی که

ساز زمینه، خودگرفتاسالمی فرهنگ ایران صورت
این بار بر احساسات مذهبی . شد،انقالب اسالمی ایران
ي مذهبی هاي ناب اسالمی، نامهاو بازگشت به اندیشه

. شدتأکید هااینو نظیر
وره پهلوي ساختار معتقد است در د) 1391(رجایی

دادمیبود که به تجدد اهمیت وافري جدیدي حاکم شده
به د اما کرد حمایت میو از صنعت و علم جدی

نتیجه این . شدتوجه نمیي بومی و سنتی هاارزش
اشاره او) 1391:28رجایی، (ظهور انقالب بودرویکرد،

اسالم و سنت مورد توجه ،کند که در حال حاضرمی
به حاشیه هستند که عناصر دیگر این اند و قرار گرفته

و هاغزفرار مپدیده این رویکرد نیز،نتیجه.اندشدهرانده
).1391:68رجایی، (ستاهاجرت استعدادهام

ي حاصل از رویکرد تفوقیهاچالش
با توجه به این شواهد تاریخی که حاکی از شکست 

تبعات این ،رویکرد تفوقی به فرهنگ ایران است
طورعام و تربیت ویکرد در دوره معاصر بر تربیت بهر

.رسی داردجاي بر،طورخاصدینی به
بیش از اندازه بر وجه مذهبی فرهنگ تأکید ) الف

ي هااسالمی بودن ایران و حضور اسالم در عرصه
فرهنگی منجر بهومختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادي

توجه کمتر بهایران و مذهبی فرهنگبر وجهتأکید 
) 1378(مالصادقیتحقیق .ستاهي آن شدهاسایر جنبه

ي ملی نظیر شاهنامه و هااسطورهاین است که حاکی از
هااینشب یلدا و نظیري ملی نظیر عید نوروز،هاجشن

.نداهمورد کم توجهی قرار گرفت
که با در ) 1387(تحقیق صالحی عمران و رضایی

نظر داشتن سه وجه ملی، مذهبی و فرهنگ غرب در 
مایی را مورد ي درسی دوره راهنهافرهنگ ایران، کتاب

بررسی قرار دارند حاکی از این است که از مجموع 
حه به صف931درس با 299دروس دوره راهنمایی، در 

با مقوله صفحه161درس با 96مقوله دینی و مذهبی، در 
ي هاصفحه به ارزش46درس با 21باستانی و ملی و در 

،ي این پژوهشهایافته. ستاهفرهنگ غرب توجه شد
ازاندازه بر وجه مذهبی در مقایسه با از توجه بیشنشان 

.وجوه دیگر فرهنگ دارد
،ي مختلفهاي پژوهشهایافتهبا وجود اینکه

بر وجه مذهبی فرهنگ ایران است، اینتأکید حاکی از
جاي آنکه بر بحث شناخت دین و درك بهتأکید 

به ي مختلف آن باشد، در بسیاري موارد محدودهاجنبه
. ستاهمناسک و ظاهر دین شد

در ارزشیابی شیوه ارائه محتواي ) 1370(پورموسی
ي فرهنگ اسالمی و تعلیمات دینی مقطع هاکتاب

شیوه ارائه ،در تربیت دینیکهستاهنشان داد،ابتدایی
نحو آموزش فعال و متناسب با  سطح درك و مطالب به

.ستاهنبود،آموزانتوانایی دانش
که ستاهدر تحقیق خود نتیجه گرفت) 1387(فیاض

ي هاي اسالمی و ایرانی در محتواي کتابهاارزش
متناسب با اصل چندان مورد توجه نبوده و ،درسی

دار ارائه صورت هدفمند و نظاممداومت و توالی به
ي مطرح شده در هاکه ارزشاو معتقد است. ستاهنشد
و الگوبرداريبینانه، قابلی باید باورپذیر، واقعي درسهاکتاب

ان باشد و در آموزمتناسب با سطح درك و فهم دانش
. باشدان کاربرد داشتهآموزدنیاي عینی و عملی دانش

ي هاکه کتابگرفتتوان چنین نتیجهمی،بنابراین
دارند و کانون توجه مربیان تأکید درسی بر وجه دینی
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توجه به این ،این در حالی است که. ستبخش اهمین

در آموزش وجه دینی،یعنی. داردهاییکاستیبخش هم 
شود و کمتر به میتأکید ي نظريهابیشتر بر جنبه

موزان آبا سطح درك دانشمطالبتناسبحل رشد و مرا
در جریان این انتقال،،از سوي دیگر. استتوجه شده

ستاهدریافت کنندتنهاوحالت منفعل داشته آموزدانش
،در نتیجه.نمایدو کمتر نقش فعالی در یادگیري ایفا می

. کند که چندان جذاب نیستآموزشی  را تجربه می
توجه بیش از اندازه و یا توجه بر وجه نظري

، به روشنیپرداختن به بعد ایرانیکمبود موجب شده که
جوان بیشتر بروز در نسل ویژه بهاین امر.  احساس شود

ي ایرانیهادارد و بسیاري بر احیاي وجه ایرانی و سنت
دارند که در این بخش به این مقوله پرداختهتأکید 
.شدخواهد
ي ایرانی و وجه هاتوجهی نسبت به سنتکم) ب

ملی فرهنگ
یی که در جامعه ایران به چشم هااز دیگر چالش

رانی فرهنگ ایهاي و سنتخورد، غفلت از وجه می
ي جدید احساس هانسل،شوداین امر موجب می. است

بستگی با میراث فرهنگی خود را از وابستگی و هم
. ي دیگر شوندهاراحتی پذیراي فرهنگدست داده و به

ابعاد مذهبی و هب،اندازهازتوجه بیشبا ، همزمان
غفلت از ابعاد ایرانی فرهنگ، مشکالت اعتقادي و 

این در . گیردمیرارالشعاع قخالقی نیز تحتپایبندي ا
تربیت دینی نیازمند توجه به ابعاد مختلف ،کهاستحالی

ي هاسازي ارتباط او با گذشته و سنترشد فرد و محکم
تر اخالقی جامعه است و هر چه در این راه عمیق

حرکت کند، استلزامات اخالقی تربیت دینی را بیشتر 
. بردخواهدپیش

حاکی از پایین ) 1378(حاصل از تحقیق طالبینتایج 
ي هابودن احساس تعلق به هویت ملی در تمام دوره

تحصیلی و عدم توانایی نظام آموزشی در ایجاد آگاهی و 
. استحس تعلق به هویت ایرانی

،درصد نوجوانان تهران55، بیش از دیگرپژوهشیدر 
و خوشایندي نسبت به آگاهی دربارهاحساس مطلوب 

یی نظیر هاایران داشته و از شنیدن نام مکانحوزه تمدن 
بلخ، سمرقند، بخارا، سیجون و جیجون احساس 

حاکی از مطالبه نسل جوان ،این امر. دادندنشانخوشایندي 
).1379حاجیانی، (استهاآندر باب هویت ملی

ي درسی هاکه در کتابدادندنشانتحقیقات دیگر 
ستاهدلی به هویت ملی نشدجه متعاتو،دوره ابتدایی

تاریخ دوره هايهمچنین کتاب). 1386، صالحی(
عبدي (عملکرد ضعیفی،دبیرستان در تقویت هویت ملی

ع،بررسی اهداف آموزشی سه مقط). 1387و لطفی، 
شده براي نظام که در اهداف تصریحدهدنشان می

ار آموزشی ایران، هویت ملی از جایگاه مطلوبی برخورد
).1389نیا و خاسمان، لقمانی(نیست

،آموزانانشملی دتوجهی به هویتکم،بنابراین
آموزشی ما چندان جدي مسئله مهمی است که در نظام

از انتظار بیش،فضاییدر چنین. ستاهگرفته نشد
هابخواهیم در برابر سایر فرهنگاست کهاياندازه
. نماییمفظایران را حو ملیمذهبیصبغه
جم فرهنگی و مقابله با مدرن شدگیهات)ج

مهم در راه تربیت دینی یچالشعامل دیگري که
شدگی در شود، ورود فرهنگ غرب و مدرنمحسوب می

،این امر در جامعه امروز. استایرانیابعاد مختلف زندگی
با وجه منفی آن مطرح جم فرهنگی و تماماًهابه شکل ت

است که پیشرفت تکنولوژي و علم حالی، درنای. شودمی
. شدگی استي مدرنهارخ داده و از پیامدیدر ابعاد مختلف

در شدگی و پیشرفتدینی باید همگام با مدرنتربیت 
خود را منطبق با اجتماعی، - هاي مختلف علمیزمینه
.ي روز جوانان و جامعه ایرانی تعالی بخشدهانیاز

تربیت دینی باید ،یکمورن بیستدر ق،دیگرعبارتبه
را ي این قرن هایاراي مقابله با چالشرا امري بدانیم که

زدایی ، ساختهاترین این چالشیکی از مهم. داشته باشد
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رادر تربیت دینی ي مفهومی موجود هاساختارکه است

)59- 57: 1386باقري، (دهدمیمورد تردید و سؤال قرار
توان می،ي فکريهاشدگی و جریانمدرني هااز پیامد

لیبرالیسم سفارش ،مثالعنوان به.به مواردي اشاره نمود
: 1384گوتگ، (به حذف تربیت دینی از مدارس دارد

مدرنیسم معتقد است افراد در درون دین پست). 263
تنهاي دانشهابلکه مانند دیگر حوزه،شوندنمیتربیت

فرمهینی (کنندباره آن اکتفا میبه کسب اطالعات در
ي فکري هااز جریاندیگر بسیاري ). 1383نی، هافرا

سعی دارند دین را از عرصه اجتماعی به نیز معاصر 
در را عرصه خصوصی کشانده و به این تربیت نفوذ آن 

برخی نیز ). 21: 1383کاظمی، (اجتماع محدودسازند
براي ،ويمعنیک راهکارسعی دارند دین را در حد

کم اهمیت هاي دشوار و مشکالت،رویارویی با موقعیت
بشیري، (دقائل نیستندهند و کارکرد دیگري براي آنجلوه

1383 :16.(
ي هابراي تعیین برنامه،شناسیبه لحاظ جامعه

هر دوره آموزشی و تربیتی باید به شرایط اجتماعی 
روزاماز جمله شرایطی که جامعه. زمانی، توجه داشت

یی است که هاایران با آن روبرو است، گسترش دیدگاه
ي هااین جریان. دهندمیاهمیت جلوهتربیت دینی را کم

منجر به تغییر نگرش نسبت ،ي جدیدهادیدگاهفکري و
در واقع،.شده استي دینی جوانان هابه دین و باور

رهنگ شدگی، فمدرنودانشوپیشرفت روزافزون علم
.استرا در تقابلی سخت قرار دادهمدرن ی و فرهنگدین

شده، تحقیقی که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام
نوع نگرش دانشجویان به اعمال فردي ،دهد کهنشان می

یعنی،  . در حال تغییر است،اعمال جمعی دینویژه بهو
بسیاري از دانشجویان مناسک فردي و جمعی دین را 

در ویژه بههمچنین برخورد گزینشی. ددهننمیانجام
42براي مثال، . پیدا کرده استاحکام شرعی دین رواج 

از احکام شرعی را که هاییبخشدرصد پاسخگویان،
یا دانندنمیشان موجه نیست و دلیل انجام آن رابراي

معتقد هستنددرصد 34دهند و نمیانجامکنند،درك نمی
ي دینی که با عقل انسان هاو باورهاآموزهآن دسته از

نکته دیگر . دنباید کنار گذاشته شو،دنسازگاري ندار
پایبندي به اعمال فردي و جمعی دین در بین ،اینکه

تر ي پایینهاي باالتر نسبت به ترمهادانشجویان ترم
به دین خصوصی، هاآندانشگاه کمتر است و گرایش

رخورد گزینشی با دین بیشتر تکثرگرایی در دین و ب
).1385توسلی و مرشدي، (است

از پژوهش خود ) 1388(نژادرضا آهنکوبمحمد
که با افزایش سن جوانان در است چنین نتیجه گرفته

در داري عد اعتقادي و عاطفی دینحدي ب، تاجامعه
ي جانبیهادر مجموع یافته.شودتر میضعیفها، آن

دینداري ضعف روند موجود دهنده ، نشانويپژوهش
جوانان و میانداري در در جامعه و کاهش دین

.دانشجویان است
زاي تربیت دینی در عوامل آسیب)1389(زادهحسین

ت دینی، عدم درك هاشامل شبرا بین جوانان و دانشجویان 
ي تربیت هاو مشکالت جوانان، ناکارآمدي کانونهانیاز

.داندمین و فضاي ریزوماتیکانگاري والدیدینی، سهل
ي مهم تربیت دینی که حاصل هااز چالش،بنابراین

توان بهمیاست،شدگی بودهفرهنگ غرب و مدرن
سازي جدایی دین از ابعاد مختلف زندگی، خصوصی

مسائلی که . غیره، اشاره نمودمحوري ودین، عقل
ي هاانحطاط و آسیب،هاآنصورت اغماض ازدر

حل این منظور به.آمدخواهدقی فراوانی به باراخال
ي هادر عرصهگرا اعتدالنیازمند نگاهی،معضالت

این . هستیمتربیت دینی ،ع آنبمختلف فرهنگ و به تَ
. ستاهبحث در رویکرد امتزاجی مورد توجه قرار گرفت

رویکرد امتزاجی ) 2
هنگ صدد ارائه نگاه امتزاجی به فردر این بخش، در

در . بوددادن این وجوه با یکدیگر خواهیمایران و آشتی
وجود سئله مهم این است که اختالالت بهم،حقیقت

ناشی از نگاه افتراقی به فرهنگ ،آمده در تربیت دینی
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بر مبناي مسائل ،فرهنگ و هویت یک جامعه. استبوده

بنابراین، .شودي جمعی افراد ساخته میهامهم و باور
.کندیی را ایجاد هاتواند نابسامانیاز هر وجه میغفلت 

معتقد است فرهنگ دینی، فرهنگ ،)1370(سروش
یی کاري از پیش تنهابه، قومی و فرهنگی غربی

).1370:81سروش، (برددننخواه
اهمیت ساختنروشن منظور به،)1391(رجایی

کار جالبی را بهمثال،ي مختلف فرهنگ ایرانهارگه
ایران باستان، پدر و مادربزرگ، دوره اسالمی «: بردمی

سنت هم .پدر و مادر و دوران معاصر، خود ما هستیم
و ،تواننمیاز هیچ کدام. استاسطوره خانوادگی ما

ن مصداق به شاخه نشستن و ب،وگرنه. نباید غافل بود
).39: 1391رجایی،(»شویممی،بریدن

این است که وجه ند ، فرهنگ ایرانی نیازمبنابراین
اش مورد توجه قرار گیرد و در دیالکتیکی ملی و مذهبی

نگاه امتزاجی . باشدمناسب با فرهنگ غرب قرار داشته
درصدد دستیابی به رویکردي متوازن به ،به فرهنگ

در این .است،بر هویت ایرانیگذار عناصر فرهنگی تأثیر
می و ي اسالهاي ایرانی، دیدگاههاسنت،نگاه

آمیز در کنار به همزیستی مسالمت،نوعیبه،شدگیمدرن
در هماویزي با یکدیگر هاآناند و حیاتیکدیگر رسیده

دچار ،چنانچه هر یک از این سه وجه. یابدمعنا می
. نابسامانی شود، دیگر وجوه نیز آسیب خواهند دید

ي حاصل از رویکرد  امتزاجیهاچالش
هیی همراهاتزاجی با دشواريکاربست رویکرد ام

شناخت،ي این رویکردهاین چالشترمهماز. ستا
براي.استي اساسی و کارآمد این سه وجه هاحیطه
در وجه : هاي زیر بودباید به دنبال پاسخ پرسش،مثال

اي عرصه اثرگذاري دین در چه محدودهدینی فرهنگ، 
بینی و نهابه بخش جمحدود تنهاآیا دین؟قرار دارد

به دنیاي پس از مرگ تنهاآیا دینست؟اهاتجویز
ن هم فکري هاپردازد یا براي دنیاي این جمی

؟ ستاهاندوخت

، در وجه ایرانی فرهنگ، آیا منظور از وجه ملی
یا استبازگشت به دوره ایران باستانگرد وعقب

نگ ایران و ي مثبت موجود در فرههااحیاي ویژگی
ي بارز اخالقی و ایرانی است؟ آیا در هاآشنایی با جلوه

ي منفی را شناخت و در هاویژگینبایدوجه ایرانی 
ي دین مدد گرفت؟ آیا هااز بایدهاآنجهت رفع

تواند نمیي رفتاري جامعه راهاي دینی هستهاباید
تواند چگونه؟  جهت دهد؟ و اگر می

ي هاشدگی و نحوه برخورد با فرهنگر وجه مدرند
زدگی را به کار جم فرهنگی و  غربهاآیا باید ت،دیگر

شدگی توان از مدرنبرد یا بحث تبادل فرهنگی؟ آیا می
شدگی ناخواسته وارد اجتناب کرد در حالیکه مدرن

ي دینی ها؟ آیا در این وجه به مدد بایدستاهجامعه شد
با ،صورت گزینشیتوان بهمی،هنگ ملی پویاو فر

شدگی برخورد کرد؟ آیا جز این فرهنگ غرب و مدرن
شدگی ابتدا بر سطوح باالتر فرهنگ است که مدرن

، کندمیي زیرین نفوذهارفته در الیهو رفتهگذاشتهاثر
را هاو برخورد، نحوه رفتارابتدا ظاهر زندگییعنی 

کند؟را دگرگون میهاسپس دیدگاهو تغییر داده
،االتؤرسد در راستاي پاسخ به این سبه نظر می

شده و در جایگاه خود شناختهبایدهریک از سه وجه 
این سه وجه الزم است یا آ. نقش خود را ایفا نمایند

باشند یا حالت تساوي با یکدیگر قرار داشتهدرست به 
این توازن را چه ؟یرندصورت متوازن قرار گ،  باید بهنه

رسد در تدوین جایگاه مینظر به.کندچیز معین می
به جایگاه هریک از این وجوه، بایدبخشیمیزان اثر

. دادي مختلف فرهنگ توجه نشانهادر الیههاآن
ي هاوجه دینی فرهنگ در الیه،در این رویکرد

شناسی و شناسی و ارزشهستیمانندعمیق و تجویزي 
کند که ایفا میمهمینقش،ي اخالقیهاارائه معیار

آل جامعه را ترسیم ماهیتی بایدي دارد و شرایط ایده
ارائه بهوداردوجه توصیفی،الیه فرهنگ ملی. کندمی

ي رفتاري و هر آنچه متجلی است اعم از صفات هاالگو
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، مثبت و منفی که برایندي است از گذشته و حال

چتري چتري مانند، بایدشدگیه مدرنوج. پردازدمی
سایه هااینبر هر دوياز بیرون، که شود درنظر گرفته

،ي فرهنگهاالیهبیروندر واقع این وجه از . افکنده
وجه . کندتدریج در آن نفوذ میبهو وارد شده

الشعاع قرار را تحت»بایدي«گاهی عناصر شدگی،مدرن
شناخت عنصر منظور به.را»یستاَ«عناصر دهد و گاهمی

سایر ابعاد بایدنخست ،شدگی و درك ماهیت آنمدرن
با هاآنیعنی وجه اسالمی و ملی و ارتباط،فرهنگ ایران

توانند با سپس نسبتی که می.شوددركیکدیگر، 
در. شدگی پیدا کنند مورد بررسی قرار گیردمدرن
که هد آمدخوابه دستحالتی متوازنشناخت ،نهایت

به اندازه نیاز و متناسب با احتیاجات ،هر عنصردر آن، 
ي این هادشواري. گیردجامعه در جاي خود قرار می

هر وجه ازتشخیص عناصريعبارت است از ، رویکرد
.دنمورد توجه قرار گیرکه باید 
.باید با هم امتزاج پیدا کنندهامرز،اینکهنهایت در

محدود به الیه خود تنهاه وجه فرهنگ،هیچ کدام از س
اي شدگی آن، به شیوهد و وجه دینی، ملی و مدرننمان

.مناسب، درهم آمیزند
دستیابی به رویکرد امتزاجیيهاراهکار

فرهنگ درمنظور دستیابی به رویکرد امتزاجی به
اصول و ،نییدر راستاي بهبود روند تربیت دوایران
:شودد میهاپیشني زیرهاروش
اصل توجه به ابعاد مختلف تربیت دینی .1
توان در بحث تربیت ین عناصري که میترمهماز

دینی مطرح نمود، توجه به ابعاد مختلف وجودي انسان 
،تربیت دینی صحیح،در حقیقت. استهاآنو پرورش

جانبه انسان یاري رساند و تربیتی است که به رشد همه
اینکه در ویژه به.همراه نباشد،ت از برخی وجوهبا غفل

،دنیاي مدرن امروزي توجه به رشد ابعاد مختلف انسان
در راستاي دستیابی به این اصل مهم . بسیار مهم است

. ي زیر اشاره نمودهاتوان به روشمی

ي تعلیمی و هامناسب از  قابلیتگیريبهره)الف
تربیتی دین
شماربهز ارکان مهم رشد و تحول هر انسانا،تربیت

این فرایند ،رود و از همان دقایق اولیه حیات انسانیمی
ي هاتربیت ابعاد مختلف و جنبه. گرددمهم آغاز می

گوناگونی دارد که بر حسب شرایط انسان متفاوت 
در اهمیت و وصف تربیت همین بس که کانت . هستند

ترین و دشوارترین بزرگتعلیم و تربیت «: معتقد است
).7: 1363کانت، (»مبتلی به انسان استمسائل

فراهم آوردن ،یکی از عوامل مهم در تربیت
ي هر مرحله از هاي مناسب و درك ویژگیهازمینه

تربیت عبارت است از رفع موانع و . حیات انسان است
سان در جهت ي انهاایجاد مقتضیات براي آنکه استعداد

). 24: 1377دلشاد تهرانی، (ل مطلق شکوفا شودکما
مراحلی را ،دکتر شکوهی در بحث تربیت انسان

ي هر هامطرح نموده که توجه به این مراحل و ویژگی
ت قابل توجهی را در بحث تواند نکامیهاآنکدام از

مشخص ،طور خاصطور عام و تربیت دینی بهتربیت به
شامل مراحل ،تربیت در انسانهاو معتقد است ک.نماید

مرحله . استتربیتنهایت تعلیم و در،پرستاري، تأدیب
ي اولیه و حفظ حیات انسان را هارفع نیاز،پرستاري

از جملهنوزاد انسان ، زیرا دهدمورد توجه قرار می
و نوزادان در میان سایر جانداران بودهترینناتوان

این مرحله نازلترین ،در حقیقت. استنیازمند حمایت
تا حیات زیرا. استترینِ آنو پر اهمیتبخش تربیت

مرحله . دنمراحل دیگر معنا ندار،انسان تأمین نشود
که مساوي است با حیات سائقی در انسانپرستاري،

.و غرایزوي قرار داردهاالشعاع نیازتحت
، در این مرحله.شودتأدیب آغاز می،در گام بعدي

شروع بحث ارزشگذاري و انتخاب تأدیب برابر است با 
جنبه منفی تربیت یعنی و همچنین شروعاز سوي متربی

حیات انسان در این زمان . ي نامطلوبهاحذف رفتار
یعنی اراده انسان. نام دارد،»اراده مسبوق به کشش«
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قرار دارد و هنوز هااحساسات و کششتأثیر تحت

مرحله . ستاهو عقالنی به خود نگرفتحالت منطقی 
در این بخش که . تعلیم است،بعدي تربیت در انسان

یعنی آموزش و اضافه کردن دانش ،جنبه مثبت تربیت
یی که متربی در زندگی هاو دانشهارتهامتربی است، م

. شودو پیشبرد آن الزم دارد، آموزش داده می
اراده «رفته وارد ان رفتهحیات انس،مقارن با تعلیم

که تفکر منطقی و ورتصبه این. گرددمی،»مسبوق به خرد
یابد و مجالی براي ظهور و یی میهاجلوه،آموختن

درست از همین زمان است که تربیت . کندپیشرفت پیدا می
تربیت ،در حقیقت. شودمیي وصول به کمال آغاز هاو راه

ي انسانی، الزام درونی، هاارزشباالترین مرحله در درك 
جستجوي کمال و دستیابی به سعادت است که انسان 

52- 34: 1383شکوهی، (دارد در آن راه گام بر میانهآزاد
.)22- 12: 1386و شریعتمداري، 

در نظر بایداي که در رابطه با این مراحل نکته
را به نحوي هاآنتوانداشت، این است که می

شکل که در طول ري در نظر گرفت، به اینپیوستا
رسد نمیاز این مراحل به صفرحیات انسان هیچ کدام

.کندتفاوت پیدا میاما درجه اثر آن 

تربیت * تعلیم    *تأدیب      *پرستاري      *
محورمتربی------------- ----محور مربی
نه هاآگا----------------نه     هاناآگا

الزام درونی ----------------الزام بیرونی 
توجه به آینده --------- ----متمرکز بر حال  

انسانی    توجه به جنبه-----------توجه به جنبه فردي

ي مختلف حیات هابه جنبهبایدتربیت ،دیگرسوياز
جانبه نماید و سعی در پرورش انسانی همهتوجه سانان

انسانيهاتربیت به معناي پرورش استعداد. باشدداشته
علمی و (استعداد عقلی: ازاند عبارتهااین استعداد. است

عد ، ب)وجدان اخالقی(استعداد اخالقی) جوییحقیقت
عد هنري و ذوقی یا ، ب)حس تقدیس و پرستش(دینی

مطهري، (بایی و استعداد خالقیت، ابتکار و ابداععد زیب
).57-69و  20- 22: 1386

با تمام ،تربیت دینی شکل خاصی از تربیت است
رود که انتظار میبه این ترتیب،. عام آني هاویژگی

از همان ،شکلی از تربیتعنوان بهنیزتربیت دینی
پرستاري، مراحل جریانمراحل ابتدایی حیات و در

. مورد توجه قرار گیرد،تأدیب، تعلیم و تربیت
،اعمال هدفداراز مجموعهاستعبارت،تربیت دینی

نحوي که بهي معتبر یک دین،هاآموزش گزارهمنظور به
بند متعهد و پایهاافراد در عمل و نظر به آن آموزه

).26: 1383داوودي، (شوند
ت که ضمن آن توان فرایندي دانستربیت دینی را می

اي ي دینی، زمینههاگیري از آموزهشود با بهرهتالش می
ي هارشد استعدادشکوفایی و متربی در جهت تا شود فراهم
).36: 1385ماهروزاده، (گام بردارد،و دینیفطري

ي هادین و آموزهآشنایی باباید توجه داشت که
که زمانی تنها،بلکه. دینی با تربیت دینی برابر نیست

انداز چشمایجاد ي دینی سبب تغییر نگرش و هاآموزه
است انجام گرفته، تربیت دینی شوندشناختی در فرد 

).58: 1998، 1کار(
با در نظر گرفتن نکات باال و تعاریفی که از تربیت 

توان رسد میمینظر به،دست آمدبهو تربیت دینی 
تربیت دینی، تربیتی : را اینطور تعریف کردتربیت دینی 

از مراحل ابتدایی حیات انسان آغاز شده و است که 
. رودپیش می،ي مختلف انسانهاگام با تکامل جلوههم

مربی و محیط تربیتی از تربیت دینی،در مراحل آغازین
رفته اهمیت اي برخوردار هستند و رفتهاهمیت ویژه

جوي در جست،تربیت دینی. شودبیشتر می،فردخود
سرچشمه . دنبال آگاهی و شناخت واقعی استکمال، به

. در درون خود متربی است،جو و طلبواین جست
دریافت تعقل، اراده، انتخاب و جستجوگري متربی در 

ي هاتوجه به جنبه،همچنین. دخیل استتربیت دینی 

1. Carr
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ي مختلف هافردي و اجتماعی آن و ارتباط با پیشرفت

یابی ، در دستشري و اندیشمندان دیگردر زمینه دانش ب
تربیت دینی . حائز اهمیت استبه تربیت دینی،

با  مقتضیات زمان و مکان پیش بایدرونده است و پیش
.رود و خود را احیا کند

توجه تربیت دینیي مختلف هابه جلوهباید،بنابراین
.دکرسازي تربیت فراموش نو نقش متربی و درونیداشت

، رسد یکی از اشکاالت مهم در جامعه ایرانمیر نظبه
به جنبه تعلیمی و غفلت از تربیت دینیشدنمحدود
سبب است که هر به همین . ي تربیتی آن استهاویژگی

چه از مراحل ابتدایی آموزش به سمت مراحل دبیرستان و 
ي هابا سست شدن دیدگاه،رویمپیش میآموزش عالی

.شویممیفیت آن مواجه دینی و تنزل کی
عی تربیت دینی و مواجهه روش بسط ابعاد اجتما)ب

،گرایی در تربیت دینیسازي و  گروهبا خصوصی
. استسازي دین، فردياز جمله نتایج مهم مدرنیسم

ي هاخارج شدن دین و گزارهکه معتقد است ،)1998(1وینچ
از ،يشدن آن به قلمرو فرددینی از قلمرو جمعی و محدود

از دیدگاه. باوري مدرنیته استاومانیسم و عقليهاپیامد
ي دینی نقشی در کشف حقیقت و هامدرنیسم، گزاره

کمکی به درك بنابراین، .ن ندارنداهي جهاتبین پدیده
، دین تنها در نتیجه.کنندنمیهاهستی و کنترل پدیده

.فا نمایداینقشی عاطفی در حیطه فردي تواندمی
اي جمعی وردهادین فرکهمعتقد است،کلیفورد گیرتز
همانطور که کند کهاو اینطور استنباط می. است و نه فردي

دچار تناقض ذاتیباشد،اگر صحبت از فرهنگ خصوصی 
. رسدبه نظر میممکن غیرشویم، دین خصوصی هممی

ا ، امستاهاگر چه دین براي خدمت به فرد آمد،همچنین
با خدمتی که به فرد ،در واقع. خدمت اجتماع نیز هستدر
بیشترین . رساندیاري مینیز،نحوي به جامعهبه،کندمی
بینی است و تأثیري که بر نهاجحیطه بخشی دین دراثر

1. Winch

ي اجتماعیهادانه، سنن وهاي مختلف ارزشهاقسمت
).131: 1973گیرتز، (گذاردمی

. استافراطی گرایی گرایی افراطی، گروهردنقطه مقابل ف
فردیت خویش را با عضویت در گروه، فرد حالتی که در آن،
انگیز چنین امري نیز مخاطره. سپردمییبه دست فراموش

ي و هاجنگ،گرایی مذهبیتعصبات حزبی، جزمیت. است
و تبادل وگو گفتي شدید بین گروهی، عدم امکانهاجدال
.گرایی افراطی هستندي گروههاز پیامدنظر ا

را در نظر الزم است در تربیت دینی اعتدال ،بنابراین
ي هاگراییسازي و  گروهاز مضرّات خصوصیو گرفت
در حالتی از بایدفرد ،در حقیقت. در امان بودافراطی

یا . باشدمیان فردیت خود و اجتماع قرار داشتهوآمدرفت
یعنی هم به . 2»باشدتنها،میان جمع«وزد که در نوعی، بیامبه

پایبند باشد و ي خود هاي فردي و اعتقادات و باورهاقابلیت
افراد ،در جامعه دینی. ي اجتماعیهاو باورهابه ارزشهم

. بیاموزند که هیچ یک از این دو فداي دیگر نکنند
دیني دنیويهاروش آشکار نمودن جلوه)ج

. یکی از ابعاد مهم تربیت دینی، جنبه دنیوي آن است
عد اخروي است و ناظر بر بتنها،دینکهبرخی معتقدند

نیز دینبرخی دیگر.براي دنیا حرفی براي گفتن ندارد
کشند و یا از دایره ي مادي پایین میهانیازرا در حد

.رانندامور اجتماعی بیرون می
یري است که از قرن هفدهم تعب، واژه سکوالر

در میان دانشمندان غرب، همراه با ،میالدي به بعد
معناي تفکیک بهو معموالًشدنهضت اصالح دینی رایج 

. گیردمورد استفاده قرارمی،امور دنیويازمفاهیم دینی 
منطقی ري غیهاگیريبر اثر تحکم و سختکه این تفکر 

وجودی، بهي قرون وسطکلیسا در اروپااصحاب
دینی و براي تواند براي همه جوامع نمیقطعاًاست،آمده

،القلمسریع).124: 1374الیاده، (همه ادیان درست باشد
و اصول در هادین مخزنی از باورکهاستمعتقد

سخنرانی دکتر خسرو باقري، دانشگاه تهران. 2
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. جوي برقراري تعادل میان قواي انسانی استوجست

ست که همواره بخشی از دین اولویت ااما نکته اینجا
توان از متون دینی هم  می،مثالبراي.کندپیدا می

هد و قناعت، هم هم ز،سازي را برداشت کردتمدن
متون . راگیري از دنیاعالقه به کار و ثروت و هم فاصله

. را2الدنکند و هم بنتولید میرا1تیرهاهم مادینی 
آن را فرد دیندار از ثروت و قدرت روگردان است و

نگاه حداقلی وجود نوعی این امر منجر به . داندفساد می
اي که چنین دیدگاهی وجود داشته در جامعه. شودمی

واي براي رشد و پیشرفت وجود نداردانگیزه،باشد
این در حالی . افراد تسلیم سرنوشت و تقدیر هستند

ترکیه و مالزي با چنین مانندییهااست که کشور
یشرفت را در افراد جامعهپمیل بهدیدگاهی مبارزه و 

. نداهدینه کردانهخود 
پرسش، ابداع، سعی و خطا، کنجکاوي،روحیه

وسیع ریشه در عالیقبناکردن و نگاه تمدنی به زندگی،
اگر دنیا اهمیت خود را در . کیفی داردبه دنیا و حیات

نیز ناخودآگاه فرد از دست بدهد، ثروت و قدرتضمیر
داشت و با گذشت زمان، رکود، تی نخواهدقابلی

کاري فرهنگی و مقاومت در برابر تغییر، فلسفهمحافظه
ي هابسیاري از کشور. بودخواهدحاکم بر زندگی

در . هستندي بقا هااستراتژي، دارايخاورمیانهمنطقه
رسد ترکیه، مالزي و امارات متحده مینظر به،مقابل
هستند که استراتژي ییننشي مسلمانهاکشورتنها،عربی

بتوان این شاید . اندرا درپیش گرفتهرشد و توسعه 
دهند چگونه میکه نشان هایی دانستکشورها را نمونه

اخالقی نیز رفتار ،وفور ثروتتوان در عین قدرت و می
).1384سریع القلم، (کرد

وبینی دینینهاحتی ج،شریعتی معتقد بود که
دینی، باید در خدمت اهداف اعتقادات خالص فلسفی

نه این «.نیکوي دنیوي، یعنی سعادت دنیوي قرار گیرند

1. Mahathir Mohamad
2. Osama bin Laden

ي خوبی باشیم، به هاکنیم تا روز آدمکه شب عبادت می
باشیم تا شب بتوانیم عبادت ي خوبی هاعکس روز آدم

در همین فرق بین دین دنیوي و اخروي، دقیقاً. »کنیم
).83و 56: 1384سروش، (است
کنند که در این رابطه اشاره می،)ره(ام خمینیام

اسالم دینی نیست که براي یک طرف قضیه فکر کرده «
تمام . ستاهباشد، اسالم همه اطراف قضایا را بیان کرد

احکام مربوط به دنیا و مربوط به سیاست، مربوط به 
اجتماع، اقتصاد و تمام قضایایی که اهل دنیا  از آن 

طرف اند تا هر دو ادیان توحیدي آمده. اطالع هستندبی
کنند، چنین نیست که از یک طرف غافل قضیه را نگاه

اسالم که از همه ادیان بیشتر در این خصوصاً.دنباش
).135-139: 9ج صحیفه نور،(»دارديمعنا پافشار
ي دنیوي دین و هاوضوح بخشی به جلوه،بنابراین

. د بسیار موثر باشدتواني آن در زندگی میهاکارکرد
ي بارز اخالقی نظیر راستگویی، صداقت، رعایت هانمود

حقوق دیگران، غیبت نکردن، کسب روزي حالل، پرهیز 
هاایني ناسالم در عرصه زندگی و نظیرهااز رقابت

. هستندي دنیوي دینهاي بارز توجه به جنبههامصداق
نیا به عمل نیاید، در آخرت دینی که در د،دیگرعبارتبه

بخش وسیعی از دین عمل . اي نخواهد داشتهم نتیجه
.ي فردي استهادر کردار،کردن به آن و نمود آن

اصل توجه به نقش هویت ملی در تربیت دینی .2
ي هاهویت ملی و ویژگی،همانطور که اشاره شد

ان یکی از عناصر مهم سازنده فرهنگ ایر،ایرانی فرهنگ
و غفلت از آن ،موردتوجه قرارگیردبایداست که 

تواند تبعاتی نظیر فراموشی تاریخ گذشته کشور و می
در . باشد، در پی داشتهمیراث فرهنگی حاصل از آن

ي ایرانی و نسبتی هامورد توجه قرار دادن سنت،حقیقت
دو سویی این تواند هممی،دني دینی دارهاکه با دیدگاه

بخشی و احساس تعلق ه را نمایان ساخته و به عمقوج
حصول به این اصل منظور به.به این عقاید یاري رساند

. تواند مورد توجه قرار گیردروش زیر می
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روش بازیابی آداب و رسوم سنتی ایران و )الف
ي اخالقی آنهاکشف جلوه

ایرانی برخاسته از فلسفهو آداب و رسومهاسنت
تواند ابعاد اخالقی آن را صی است که کشف آن میخا

فردي و اجتماعی بیش از پیش روشن نماید و به تعالی
نیک ایرانیيهانوروز یکی از سنت،مثالبراي. گرددختم

. گرددمیقدمت آن به بومیان فالت ایران براست که
دارد، آن را به نوروز وجودترین اشاراتی که دربارهکهن
در شاهنامهاین آئینو شرح اندشید نسبت دادهجم

).25- 24: 1344فردوسی، (1ستاهفردوسی آمد
اما شواهد تلقی شود،نوروز سنتی زرتشتی شاید

رسد بعد از مینظر به.دندهنمیتاریخی چنین نشان
است و ازگرفتهزرتشت نوروز جنبه مذهبی به خود 

از فرایض سال نو پایان اعمال مذهبی سال پیشین و آغ
دو عید بزرگ وجود ،در ایران باستان. دهدخبر می

یکی در آغاز پاییز یا عید مهرگان و دیگر است،داشته
عید نوروز که یادآور حیات دوباره ،رهادر آغاز ب

.استهبود
ي اسالمی هانوروز با ارزش،پس از ورود اسالم

بعد عالوه بر،آیین نوروز،رواز این. 2انطباق پیدا کرد
ا یدینی به خود گرفته و نیایش و دعاي ملی، جنبه

به (شود میخواندهتحویل سال زمان، در...القلوبمقلب
).1391نقل از اباذري، 

نباید کورکوران از هاملتمعتقد است که شریعتی 
شان ها تقلید کننده، تنها به این دلیل که میراث پدرانسنت

خواندندنوروزراروزآنافشاندند    مرگوهربر،جمشیدبه. 1
کینزدل،تن؛رنج،ازآسودهفرودین          برهرمزنوسالسر

خواستندانرامشگروجاموبیاراستند          میشاديبهبزرگان
روزگار           بمانده از آن خسروان یادگارآنازفرّخروزچنین

خوزستان کهاستاندارهرمزانخطاب،بنرعمخالفتزماندر. 2
براياينوروزي، خوانچهخواناقالمدیگروشیرینیازبودشدهمسلمان
نایفرستادنعلت:آورندگان پرسیدازحضرت.فرستاد) ع(علیحضرت
حضرت. استنوروزعیدرسیدنموجب فرا:گفتنداست؟کدامخوانچه

.سازیدنوروزبرایمانراروزهریعنی» کل یوم نیروزنا«: گفتند

و متناسب را مورد داوري قراردهند هاآندبایهستند، بلکه 
دست به انتخاب و ها،با زندگی حال خود، از میان آن

.)8ص: 1361شریعتی، (زنند بگزینش 
ي ناب هایکی از سنتعنوان بهنوروز،بنابراین

له صمباحث . تواند مورد توجه قرار گیردمی،ایرانی
ت یعت و سپاسگزاري از نعماشدن طبرحم، نو

در . ند و هم بعد اجتماعیهم بعد فردي دارپروردگار، 
مانند(دیگرسنناحیاي این سنت،آوردن جايکنار به

بسیاري از ،)شب یلدا، جشن مهرگان، جشن سده
ي غلطهاو زدودن باوري اخالقی و مذهبیهاآموزه

و از حالت کندتواند مصداق بارز و عملی پیدا می
اي دلنشین التی عملیاتی و تجربهنظري و انتزاعی به ح

. تبدیل شده و به نسل جوان منتقل شود
اصل توجه به پویایی تربیت دینی.3

یی هاهمگام با پیشرفتتربیت دینی، نیازمند تحول 
بشر زندگی يهاعرصهسایرکه در علم و دانش واست 

سل امروز بسیاري از عقایدي ن،حقیقتدر. گیردصورت می
زیر سؤال ، پذیرفته شده،ي قبلهاراحتی توسط نسله بهرا ک

ي زیر هاروش.و نیازمند دریافت پاسخی منطقی استبرده 
. دنثر واقع شوؤمدر پویایی تربیت دینی،دنتوانمی

یروش تفکر و تعقل در مسائل دین)الف
تواند به سازندگی و ترین عواملی که مییکی از مهم
، پرهیز از تقلید و یاري رساند،دینیپویایی تربیت

از. پیروي ناآگاهانه و تفکر و تعقل در مسائل دینی است
ورزي ي انسان مدرن امروزي، عقلهاین ویژگیترمهم

توان انتظار داشت پیروي بدون بنابراین، نمی.است
. معرفت در دین کارساز باشد

طه مقابل ، در نقتوجه به جنبه عقالنیت در تربیت دینی
،به این علت که عبودیت. وچرا قرار داردچونعبودیت بی

.بلکه مستلزم فهم و عقالنیت است.پذیرش دین نیست
اعتقادات، اخالق، عبادات ماننددر تمام ابعاد دین بنابراین، 
در تربیت دینی، . حضور این عقالنیت الزم است،و احکام

،تدالل عقالنیاصول بنیادي دین را بر پایه اسبایدمربی 
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این مسئله در عصر حاضر و با توجه به . آموزش دهد

بر تربیت دینی متعددي هاکه از جنبهمختلفی ي هااندیشه
- 74: 1386باقري، (اي نیستهستند، کار سادهگذار تأثیر
73.(

بازگشت به خویشتن را چنین تفسیر ،شریعتی
نهمی،و ایدئولوژي اسالبازگشت به فرهنگ«:کندمی
ي موجود یک سنت، وراثت، یک نظام یا اعتقادعنوان به

ایمان سرشار ایدئولوژي وعنوانبهتنها بلکهدر جامعه؛
، تکیه بردر حقیقت.اثربخش خواهدبود،آگاهیاز

احساس موروثی دینی و یا یک احساس خشک روحانی 
اما اسالم را باید از صورت . )7: 1351شریعتی، (یستن

اي که بزرگترین عامل نههاي ناآگاهاسنتتکراري و 
مترقی ،بخشصورت یک اسالم آگاهیانحطاط است، به

دهنده و یک ایدئولوژي آگاهیعنوان بهو،معترضو 
.گر مطرح کردروشن

متناسب با دشواري عقالنیت در تربیت ،در نتیجه
ي الزم و هامربیان در این زمینه آموزشبایددینی، 

جاي بتوانند بهعات مقتضی را داشته باشند تا مطال
به گر نسل جوان، با ادله کافی سرکوبی ذهن پرسش

تواند تربیت دینی می،به این ترتیب. ها پاسخ دهندآن
و دچار جمود و باشدحرکتی رو به رشد داشته

.نشودحاصلی بی
ي دیگرهاروش تبادل فرهنگی با فرهنگ) ب

جم فرهنگی یکی از هاران، بحث تایدر جامعه امروز
که در مقاالت و تحقیقات ستایهعناوین مورد توج

محتواي اصلی این . ستاهزیادي به آن اشاره شد
بیشتر ناظر بر وجه منفی فرهنگ غرب و یقات،تحق

هاي پژوهشاز جمله. شدگی و مقابله با آن استمدرن
). 1376(شیرخانیو) 1375(فرید، )1373(نوید ادهم

اند، داشتهتأکید نیز بر تبادل فرهنگیمحققیناز برخی
).1370(گلشنیو) 1376(ادیبیجملهاز

نه هابر تقلید آگا،»انسان و اسالم«شریعتی در کتاب 
کند که تقلید از غرب بیان میصراحتاًداشته وو مدبرانه

خواهد ازکند که آنطور که غرب میرا در صورتی نفی می
به این . خواهیمنه آنگونه که خود می،تقلید کنیمهاآن

پذیرد و معتقد است این نمیوار رامعنی که تقلید برده
نظیر تقلیدي که . تقلیدي منطقی و سازنده باشدبایدتقلید 

کند تا جاهل نماند و بتواند مسیر شاگرد از معلمش می
.ترقی را طی کند

، هابت فرهنگاگر تبادل فرهنگی و جذب نقاط مث
که اعراب ستاهرفت، پس چگونمیشماربهامري مذموم

آوردن توحید و دست برداشتن از با پذیرش اسالم و رو 
،پرستی مرتکب خیانت فرهنگی نشدند و از سوییبت

هاآنسعی در تخریب فرهنگهرگز) ص(اکرمپیامبر
رهنگ فباجدید اسالم فرهنگ و نتیجه این شد کهنداشت
).122: 1384سروش، (به تعامل رسید؟عربی 

توان منزوي ماند و به واسطه نمی،در زمان حاضر
ي مختلف وجود دارد، هایی که در زمینههابسیاري از کمبود

اما ارتباطی .ي دیگر ارتباط داشتهابا کشورباید
تکنولوژیکی و در جهت توسعه اقتصادي، ،هوشمندانه

ي ملی و مذهبی کشورهاحفظ سرمایههمراه با،علمی
).1370گلشنی، (

جم هامقابله با ت«رسد تغییر رویکرد از نظرمیبه
تواند بسیاري از مشکالت می،»تبادل فرهنگی«به »فرهنگی

بهره جستن از واژه . ناشی از فرهنگ بیگانه را مرتفع سازد
نفی ي مهاجلوههاشود تنمیموجبجم فرهنگی هات

از آن فرهنگ بیگانه مورد نظر باشد و هیچ وجه مثبتی 
جم هانگاه حاصل از ت،دیگرعبارتبه. استخراج نشود

در . تر از نگاه حاصل از تبادل فرهنگی استآسان،فرهنگی
شود و جم فرهنگی، صورت مسئله پاك میهادر تواقع،

که الیدر ح. مطرح است، مقابله و طرد فرهنگ بیگانههاتن
نگاه تبادل فرهنگی نیازمند مطالعات فراوان در زمینه
شناخت واقعی فرهنگ خودي و شناخت ابعاد مختلف 

ه یی براي مسامحهاراهکارارائه نهایت فرهنگ بیگانه و در
الزم است در وهله اول نگاه تغییربنابراین، .استهاآن
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ت اقداماتی صوراین تغییر،نماید و سپس در راستاي

. پذیرد
ي هااز الگوي کشورگیريبررسی و  بهره) ج

اسالمی مدرن
گیري از ، نیازمند بهرهتوسعه و پیشرفت هر جامعه

ي هاند پلهاهي موفقی است که توانستهاتجارب کشور
از ،تجسس در احوال ملل مختلف. دنترقی را طی کن

نکاتی است که هم در قرآن و هم در احادیت و روایات
:عنوانبااز قرآنهفت آیهدر . ستاهبر آن تأکید شد

افلم یسیروا فی «:عنوانو هفت آیه با 1»سیروا فی االرض«
به سیر و سیاحت در احوال اقوام مختلف اشاره ،2»االرض
در تمام این آیات به .)دانشنامه موضوعی قرآن(ردشده دا

. ستاهدي مختلف اشاره شهاسیر و سیاحت در سرزمین
آموزي و درك عظمت آموزي، علماین امر منجر به عبرت

یی که بین هاو شباهتهاو قدرت خداوند در تفاوت
. شدخواهدي مختلف وجود دارد،هاملت

یکی از نکات مهم در زمینه پیشرفت، ،بنابراین
تجسس و تفحص  در باب رموز موفقیتوي آموزعبرت

ي اسالمی که هاکشور،مثالبراي. استشرفتهکشورهاي پی
اند داشته و توانستهچشمگیرياخیر پیشرفت هايدر سال

توانند می،رندبرا باال بموفقیتي هابسیاري از شاخص
البته الگوبرداري . تلقی شوندالگوي مناسبی براي ایران 

تواند محض میتقلید خواهدبود و نیازمند مطالعات عمیق
.باشداي معکوس داشتهجهنتی

در بررسی و مطالعه ،)1390(اسماعیلی و همکاران
ي ایران و مالزي، با هاتطبیقی توسعه فرهنگی در کشور

اشاره به نقش مهم فرهنگ در توسعه جوامع، کشور 
خوبی موردي که مسیر توسعه را بهعنوان بهمالزي را

کشوري که با. استکردهمعرفی ،پشت سر گذاشته
برخاست و از دوران تاریک استعمار ،جمعیت محدود

، 42: ، روم20: ، عنکبوت69: ، نمل36: ، نحل11: ، انعام37: عمرانآل.1
.18: سبا

.10):ص(، محمد82: ، مومن44: ، فاطر9: ، روم46: ، حج110: یوسف.2

فردي دست یافت که بهبه وضعیت اقتصادي منحصر
بسیاري بر این باور هستند. دانندناظران آن را معجزه می

.  ستاهنقش مهمی در این زمینه داشت،که فرهنگ مالزي
در زمینه وضعیت توسعه فرهنگی دو کشور ،همچنین

از شاخص 24ر مالزي در کشو،ایران و مالزي
داشته و نسبت به ایران برتري شاخص مورد بررسی، 30

.شاخص در جایگاه بهتري بوده است6ایران تنها در 
اشاره ،در تحقیق خود درباره مالزي،)1390(رهدار

، کند که در میان بسیاري از نخبگان دانشگاهی مالزيمی
چنین هم. پژوهی وجود داردخواهی و اسالمعطش اسالم
، نقش مهمی در تقویت »تیرمحمدهاما«شخصیت 

طبیعی از طرفی، ورود آرام و. ها داشته استخواهی آناسالم
مورد به این هاي منفی بی؛ امکان حساسیتمالزياسالم به

کشور خواهی فرایند اسالم. استدین را به صفر رسانده
تیزي مرحله استعمارس: نمودتوان اینطور خالصهرا میمالزي

زي و سامرحله جامعه.و میل به رهایی از سلطه بیگانه
بخش عنوان عامل وحدتاسالم، بهسازي به کمک هویت

دسازي و ایجاد نهادهاي اسالمی برايانهمرحله،اجتماعی
.سازيمرحله تمدن،نهایتو دراداره کشور 

یعنی ،مالزي در آموزش دین با رویکرد تلفیقی
در ،دین و اخالق و حقوق شهرونديتوجه به مفاهیم 

در دوره . داردتأکید ي اخالقیهابر آموزه،برنامه درسی
ي اجباري در برنامه هاابتدایی و متوسطه، یکی از درس

ي معنوي هاآن بر جنبهتأکید درسی مالزي، اخالق و
دل و یی که به پیشرفت کلی انسان متعاهااست، جنبه

روحی و ،عقالنیپیشرفت و رشدسازگار از نظر 
یی از قبیل هادرسبراي نمونه،.رساندعاطفی کمک می

اجتماعی، ادبیات و شناسی، علومفیزیک، شیمی، زیست
صورت و بهي با یکدیگر تلفیق آموزي زبانهارتهام

در این نظام آموزشی . اندشدههم تنیدهدر،درسیبرنامه
احترام به دیگران، :ازاند عبارتازي مورد نیهاارزش

اس داري، احسکوشی، امانتصیانت نفس و سخت
جویی، پرورش تفکر مسئولیت و انجام وظیفه، حقیقت



1393،37پاییزسال اول، شماره اول، فصلنامه پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت               
منطقی، حفاظت از منابع طبیعی، تقویت همکاري یا 

مفهوم دموکراسی، توانایی کار با دیگران، آموزش
ت شناسانیدن هویت ملی و میهن دوستی، شناختن هوی

انجام مسئله ارائه مطالب با روش حل،همچنین. دینی
خود به دنبال کشف و حل انآموزدانشگیرد ومی

در کشور پیروان ادیان دیگر،همچنین. هستندمسئله 
آموزش دینی و اخالقیبه دریافتموظف مالزي، 

).1384شعبانی، (هستندمتناسب با دین خود،
دینی در ي آموزش هادر نتیجه بررسی شیوه

با هاي اسالمی موفق، نحوه ارتباط این آموزشهاکشور
هاآني آن در اجتماع، نحوه تعاملهازندگی و مصداق

حفاظت ،حالعینشدگی و دربا فرهنگ غرب و مدرن
ي فراوانی هاتواند درساز میراث ملی مذهبی خود، می

.براي ایران داشته باشد

گیري نتیجهبحث و 
ي هابا در نظر گرفتن نسبتپژوهش،در این 

تواند وجود داشتهمختلفی که میان دین و فرهنگ می
ي فرهنگ در نظرهایکی از نظامعنوان به،دینباشد،

بینی نهاکه در سطوح مرکزي و در بخش جهگرفته شد
د و در تبادل و داکند و دائماًایفاي نقش می،هاو ارزش

با در نظر ،همچنین. ي فرهنگ استهاهستد با سایر جنب
داشتن این امر که فرهنگ ایران متشکل از سه وجه ملی، 
مذهبی و مدرن است، دو نوع رویکرد تفوقی و امتزاجی 

یی هاچالش،مورد بحث قرار گرفت و در هر کدام
اصول ،با دفاع از رویکرد امتزاجی،سرانجام. شدمطرح 

یی در راستاي دستیابی به این رویکرد ارائه هاوشو ر
این کهدهدنتایج حاصل از این پژوهش نشان می. شد

داوم با یکدیگر قرار در تعاملی م،سه وجه فرهنگ ایران
،نماینددر سطوح مختلفی ایفاي نقش میدارند و اگرچه

اما درهم تنیده هستند و به نحوي در یکدیگر امتزاج 
. دادیصرا تشخهاآنتوان مرزکمتر می،کهطوري .اندیافته

هر سه جنبه را ،فرهنگی در ایرانتمام امور،دیگرعبارتبه

یکی از ارکان عنوان به،تربیت دینی. دندر خود نهفته دار
و هاتواند با اصالح برخی زیرساختمی،امعهمهم ج

فرهنگ اثر دیگروجوهي نوین، بر هادستیابی به رویکرد
این امر در نتیجه شناخت . را بهبود بخشدهاآنگذاشته و

فرهنگ ملی، آگاهی از نقاط قوت و ضعف و رویکرد
. شدخواهدگزینشی با فرهنگ غرب حاصل

: دات زیر قابل ارائه هستندهادر این زمینه پیشن
پرداختن به مسئله پویایی در فرهنگ ایران از منظر -

.ي آن در تربیت دینیهاو داللتهر سه وجه 
تربیت دینی و ي تربیتیِهاروشن نمودن جلوه-

.بهبود روند تربیت دینیمنظور بهییهاارائه راهکار
شناسی تربیت دینی از منظر فرهنگ آسیب-

.اسالمی، ایرانی و مدرن
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