
 
 
  
  

  

  و ي موجود از رويكردهاي تربيت دينيهايبندنقد طبقه 

  1بندي مفهومي جديدطبقه ارائه يك
  

  ٥حسن نقي زاده ،٤زاده صادق رضايعل ،٣يمحمود مهرمحمد، ٢يمحصل طوس يموحد هيمرض
   15/7/92تاريخ پذيرش:   28/1/92 تاريخ دريافت:

 
 چكيده

 
ي جديد و جامع معطوف به مأموريت مربي در تربيت ديني بندي مفهومارائه طبقههدف اصلي اين پژوهش، 

تعليم و تربيت اسالمي كه در  بررسي اجمالي و نقد رويكردهاي برگرفته از مباني براي اين منظور به .است
به اين  يابيدست براي. اند، پرداخته شدصورت دسته بندي تنظيم شده و به فضاي معرفتي متفكران داخلي

ي طبقه بنداز اين پژوهش، در  حاصلنتايج  نظر بهنظري بهره گرفته شد.  -وهش تحليليهدف، از روش پژ
 يتطابق و سازوار نييتب سرانجام، با. گرفتقرار نظر مورد  گرا جهينتو  گرا فهيوظكالن  كرديدو روجديد، 

 ينوان موضعبه ع كرديرو نيا ،ي) با نگرش اسالمگرا جهينت كردي(در مقابل رو گرا فهيوظ دگاهيد يمبان
 سويبر طبق اصول از  فهيانجام وظ مبنا ، دگاهيد نيا اساس. بر شد  يمعرف ينيد تيدر ترب يمرب يمقبول برا

 يمرب يتيترب يهاكوششي مطلوب به عنوان ناكارآمد جيبه نتا يابيعدم دست است و تيترب ريدر مس ،يمرب
  .شودينظر گرفته نم در

 كرديگرا، رو فهيوظ كرديرو ،ينيد تيترب يكردهايرو ،درسي برنامه ت،يو ترب ميتعلهاي كليدي: واژه
گرا. جهينت

                                                 
  .استخراج شده استي محصل طوس يموحد هيمرضخانم  . اين مقاله ار رساله دكتري1
 m.movahhedi@yahoo.com  مدرس تربيت دانشگاه درسي، برنامه دكتري دانشجوي.  2

 مدرس تربيت دانشگاه استاد.  3

 مدرس تربيت دانشگاه ادياراست.  4

 مشهد فردوسي دانشگاه دانشيار.  5

             نقـد ).1392( ؛ مهرمحمدي، محمود؛ صـادق زاده، عليرضـا؛ نقـي زاده، حسـن، مرضيهموحدي محصل طوسي
نامـه مبـاني پژوهش .ومي جديدمفه بندي طبقه كيموجود از رويكردهاي تربيت ديني و ارائه  يهايبند طبقه

  .137 -158 )،1( 3،تربيتتعليم و 
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  مقدمه

هـاي نظام ،لـذا .اسـت كـه انسـان بـا آن درگيـر اسـت يامسـئلهترين ها مشكلتعليم و تربيت انسان
 ،آموزشي كه عهده دار چنين مسئوليتي هستند بايد تمامي ابعاد تربيتي انسان را مـد نظـر قـرار دهنـد (كـوي

و يكي از ايـن كاركردهـا كـه است ). در كشور ما نيز، نظام آموزشي داراي كاركردهاي مختلفي 1378،11
باشد، تالش براي ارتقاء تربيت ديني است. در خصوص تربيـت اين نهاد مي يهاهدفمبين بخش مهمي از 

 اسان تربيت ديني بهو صاحب نظران برنامه درسي و كارشنكلي طور ديني، صاحب نظران تعليم و تربيت، به
كـه هـر  انـدنمودههاي فلسفي و تربيتي خـود مطـرح ، رويكردهاي متنوعي را متناسب با ديدگاهخاصطور 

 هـاي خـاصها و طرز تلقيناظر بر ديدگاه بيشتر. رويكردها اندگرفتهقرار خاص مورد توجه  يك از منظري
د و سـاختار و سـامان آن را جهـت داده و بـه كننـند كه بر عناصر و اجزاي يك برنامه پرتـو افكنـي ميهست

توانند در مراحل مختلف يك برنامه ظاهر شوند و هر بخش از آن را تناسب گستره و وسعتي كه دارند، مي
، هاادراكبازخوردي از دانش،  ). به عبارت ديگر، رويكرد افراد74، 1384تحت تأثير قرار دهند (كشاورز،

كنـد (ارنشـتاين و يـابي را مـنعكس ميبه جهان است كه يك فـرا جهـتهاي آنان نسبت ها و نگرشارزش
ل يدتبآگاهانه  فراينديك تواند آن را به بر ساير مراحل تربيتي دارد، مي كه يريتأثبا و  )1 ،1،2009هانكينز
مـري ها و از جمله تربيـت دينـي اتعيين رويكردها در تمامي حوزه ،از اين رو .)2001، 2(باتلهو و اُدانل كند

هـا بـراي تربيـت دينـي رسد. در زمينه تربيت ديني با وجود حجم گسترده و وسيع تالشضروري به نظر مي
اسـناد  ،هابحث توان رويكردها را بر اساس سلسلهنظري، نمي يهابحثنسل نوجوان، به دليل ضعف وجود 

بـراي اين، داخت. با وجود ها پربه دقت جستجو نمود و به تبيين و شناخت هر يك از آن مربوطو مدارك 
رويكردهـاي تربيـت دينـي و  دربارهنظام آموزشي ما كه جهت گيري آن به سمت تربيت ديني است بحث 

  رسد. انكارناپذير به نظر مي ضرورتيك رويكرد مطلوب،  تبيين
هاي عمـده از بـه بررسـي دسـته بنـدينخسـت تر مسئله، روشن دركدر اين نوشتار براي  بنابراين،

شود. سپس، ، اشاره ميبوده استنظران داخلي صاحب مورد توجهدهايي كه در ساحت تربيت ديني رويكر
رويكردهـاي موجـود مـورد نقـد و  ها وشناسايي و تبيين رويكرد مطلوب تربيت ديني، دسته بندي به منظور

 بازتـاب. شـوديك طبقه بندي مفهومي جديد از رويكردهاي تربيت ديني ارائه  گرفته است تاواكاوي قرار 
نظام آموزشي را به تصـوير بكشـد و آن  به طوركليتواند وضعيت فعلي تربيت ديني و مي چنين طبقه بندي

در  راهبرديتواند نوعي بينش آينده نگر و مي اين پژوهشرا در معرض قضاوت و سنجش قرار دهد. انجام 

                                                 
1 .Ornstein & Hunkins 
2 . Botelho & Odonnel 
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، . همچنـينطلوب آتي ارائـه نمايـددر زمينه تربيت ديني و ترسيم افق م گرفتههاي صورت خصوص فعاليت
 ارتقـاء و تالشـي در جهـت نشـان دهـدتواند شناخت صحيحي از روند فرايند تربيت ديني و كيفيت آن مي
  هاي درسي در اين زمينه باشد. و بهبود برنامه ييكارا

            برخــي  و نبــود يــك رويكــرد جــامع، ضــعف وجــود مباحــث نظــري نظــر بــه كــه اشــاره شــد،چنان
 فاصـله آناز  شـوند و گـاهمطرح در تعليم و تربيت نزديك مـي يكردهايروموجود گاه به  يهايبندقه طب
  رويكردهـاي تربيـت دينـي يعنـي يواحـد به پديده هاي ارائه شده،طبقه بندي وجود اينكه لذا با. گيرندمي

بـه  آموزشر محو و مربي هدف، نقش، كانوني بندي، ويژگي معيار طبقه چون يمشخصابعاد  از وپرداخته 
ادامه، به معرفـي و نقـد . در از آن ارائه شده استهاي متفاوتي ها و طبقه بنديتبيين ، امااندستهينگر موضوع
طبقه بندي، ويژگي محوري، هدف يا جهت هاي معيار ي مطرح بر مبنايرويكردهامختلف  يهايبندطبقه 

  اشاره شده است.گيري، محور آموزش و نقش مربي 
  
  اول بقه بندي ط

اصـل بـر سـه  داريدين مبنا قرار دادن هاي تربيت و نيزروشقرار دادن  محور با) 1384سجادي (  
اين نوع طبقه بندي  يهامشخصهكند. معرفي مي راعادت، عقالنيت و شهود، براي تربيت ديني سه رويكرد 

  ) نشان داده شده است.1به طور خالصه در جدول (
  

   اول از رويكردهاي تربيت ديني طبقه بندي يهامشخصه: 1جدول 
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رويكرد مبتني 
 بر عادت

 عادت
تشكيل رفتارهاي ديني 

 صورت عادت  به

شكل دهي رفتارهاي 
 يني در فرد متربدي

 عادت دادن از طريق

 يهاهدفرسيدن به 
تربيتي با استفاده از 

 عادت

رويكرد مبتني 
 بر عقالنيت

 عقل
كسب  نمودنعقالني 

 ايمان و معرفت ديني 

و  برهان ارائه
 هاي منطقي استدالل

رشد قوه قضاوت 
 صحيح در تربيت ديني

رويكرد مبتني 
 بر شهود

 شهود
الي برقراري رابطه وص
 بين فرد و دين

تجربه  زمينه ساز
 شهودي

شهودي ساختن كسب 
 ايمان و معرفت ديني
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 دومطبقه بندي 

 ) در ارائـه الگـوي مطلـوب1389( در تقسيم بندي ديگري از رويكردهاي تربيـت دينـي، بـاقري  
يستي آموزش و پرورش براي جمهوري اسالمي ايران، به دو رويكرد و جريان كلي تربيتي تحت عنوان مكان

آن بر تربيت ديني نيـز حـاكم  سيطره او زعمكه به اشاره دارد و ارگانيستي حول محور آموزش و يادگيري 
پيشـنهاد  انتقادي، براي تربيت ديني -تبييني-خود را با عنوان رويكرد عملي جديددر نهايت رويكرد است. 
  ان داده شده است.) نش2اين نوع طبقه بندي به طور خالصه در جدول ( يهامشخصه .كندمي

  

   دوم از رويكردهاي تربيت دينيطبقه بندي  يهامشخصه: 2جدول 
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رويكرد 
 مكانيستي

 شرطي سازي
ي شكل دهي رفتارها

 خاص ديني در افراد

مهندس رفتار و 
نظم بخشي به 

 هامحرك

تنظيم شرايط بيروني 
جهت شكل دهي 
رفتارهاي ديني 
 مطلوب در متربي

رويكرد 
 ارگانيستي

 فرايند

توجه به جنبه ابزاري 
دانش براي رفع 
 نيازهاي ديني

تسهيل كننده 
 تجربه

توجه به تجربه دانش 
آموز و بسط و 
 گسترش آن

 رويكرد
عملي 
 تبييني

انتقادي در 
تربيت 
 ديني

آموزش 
عملي، 
عقالني و 
نقادي در 
فهم مسائل 

 ديني

توأم ساختن شهود، 
الب قعادت و عقل در 

ها، تجربه عملي ارزش
ها و تبيين عامليت به آن
 هاو نقد آن

الگوي عامل به 
هاي ديني و ارزش

هدايت كننده 
و نقد فهم  تبيين
 هاي دينيارزش

 هايتجربه مهارت
فهم منطق  عملي،

عمل و نقد خطاهاي 
 فهم

  

 سوم طبقه بندي 

) با الهام از مباني تعليم و تربيت ديني و معارف اسالمي، هفت رويكرد فطرت گرا، 1384( كشاورز
در را كمال گرا، عقل گرا، ايمان گرا، معنويت گرا، جمع گرايـي عقـل و عرفـان، و رويكـرد زيبـايي گـرا 
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) نشـان داده 3اين نوع طبقه بندي به طور خالصـه در جـدول ( يهامشخصه ه است.معرفي كردتربيت ديني 
  شده است.

   : تحليل كلي طبقه بندي سوم از رويكردهاي تربيت ديني3جدول 
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 و پرورش انسان مهتدي

كمك به تحقق 
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بيدارسازي و 
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 نيانسا

كمك به تحقق كمال در 
متربي از طريق رعايت 

 امر و نهي

 اوامر و نواهي دين
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مبناي رفتار و 

هاي قضاوت
 آدمي
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  ايمان گرا
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 مچهارطبقه بندي 

يا عدم امكان و نيز حـدود كـاربرد  ) با بررسي و نقد سه فرض محتمل در باب امكان1382بهشتي (
انواع رويكردهـاي تربيـت دينـي را  يطبقه بنداز  ي، گونه ديگرضمنيطور  عقالنيت در تربيت اسالمي، به

 و »يـت معطـلعقالن«، »عقالنيـت مطلـق« اصـلي سه فـرض و بر پايهمحور عقالنيت  مطرح كرده است كه بر
رويكـرد  گانه،هـاي سـهس از تبيين و نقـد فرض) پ1382بهشتي (، در نهايت. مبتني است »عقالنيت معتدل«

) نشان داده 4اين نوع طبقه بندي به طور خالصه در جدول ( يهامشخصه  .رديپذيممبتني بر فرض سوم را 
  شده است.

   يت دينيچهارم از رويكردهاي تربطبقه بندي  يهامشخصه: 4جدول 

ده
كنن
ي 
بند
قه 
طب

 

ي 
بند
قه 
 طب
يار
مع

دها
كر
روي

 

دها
كر
روي

ني 
انو
ي ك

ژگ
وي

 

 اساسي عناصر يژگيو

 محور آموزش نقش مربي هدف

ي (
هشت

ب
13
82

(
 

ت
الني
 عق
ه به

گا
ن

 

عقالنيت 
 مطلق

 عقل
عقالني ساختن همه 

 هاي دينعرصه

هاي ارائه استدالل
محكم براي تمام ابعاد 

 تربيت ديني

رهان و عقالنيت، ب
 استدالل

عقالنيت 
 معطل

 تعبد
تعبدي ساختن همه 

 هاي دينعرصه

تسليم  پرورش روحيه
متربي در تمام ابعاد 

 تربيت ديني

تعبد و تعطيل 
 عقالنيت

عقالنيت 
 معتدل

عقل و 
 تسليم

عقالني ساختن كسب 
ايمان و معرفت ديني افراد 
 در حين تعبد عقالني

توأم نمودن عقل و 
 هاتبيين نقل در

اي از عقالنيت آميزه
و تسليم در برابر 
 نصوص ديني

  

 پنجم طبقه بندي

حـاكم بـر نظـام آمـوزش را بر اساس رويكردهاي جاري رويكردهاي تربيت ديني )  1386( حسني
  اطالعـاتي، مناسـكي و پـايش محيطـي -به سه رويكرد كلـي كالمـيرا طي سي سال گذشته رسمي كشور 

  ) نشان داده شده است.5اين نوع طبقه بندي به طور خالصه در جدول ( يهامشخصهطبقه بندي كرده است. 
كـه در برخـي مـوارد بـه  اندشدهعالوه براين، رويكردهاي ديگري نيز در بحث تربيت ديني مطرح 

خالصه نشان داده شـده ر ) به طو6ي اين رويكردها در جدول (هامشخصهرويكردهاي فوق شباهت دارند. 
                                است.
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   پنجم از رويكردهاي تربيت دينيدسته بندي  يهامشخصه: 5 جدول
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كالمي 
 اطالعاتي

جنبه شناختي 
 ربيت دينيت

شكل دادن به ذهن فرد به عنوان 
اي از مسائل و اساس سلسله

 مباحث عقالني براي دفاع از دين

 مرجعيت

مفاهيم و اصول 
دين (در يك 
 قرائت خاص)

  مناسكي
 

 ظواهر شريعت
 يهاعادتشكل گيري اعمال و 

 فرد ديني در

شكل دادن به رفتار 
ديني و نه بصيرت 

 نسبت به آن

آداب و مناسك 
 ظاهري دين

پايش 
  محيطي
 

مهندسي 
 فضاي تربيتي

حذف عوامل مزاحم و منحرف 
 كننده از محيط تربيتي

ش سازمان دهنده و پاي
             گر محيط و 

 حذف كننده موانع

ايجاد متابعت در 
 رفتارهاي ديني

  

  ساير رويكردهاي تربيت ديني يهامشخصه: 6جدول 
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 ر اساسيويژگي عناص

 محور آموزش نقش مربي هدف

رويكرد 
 1تلقيني

پذيرش بي چون و چراي  القا
 نظريات از جانب متربي

تسلط بر متربيان و انتقال 
 دهنده محتواي ديني

عادت دادن فراگيران به روش 
 يادآوري مكانيكي محتوا

رويكرد 
  2تلفيقي
 

تلفيق 
 رويكردها

مكمل قرار دادن رويكردهاي 
مختلف در كنار هم قابل توجيه 

 هاقوت آن و بهره گيري از

بهره گيري از نقاط مثبت 
رويكردهاي مختلف در 
 تربيت ديني متربيان

پرهيز از نگاه تك قطبي، 
انحصارطلبانه و افراط و تفريط 

 گرايانه

                                                 
 .هاي تلقين در تربيت ديني) سازواري و ناسازواري1388(م عفري، سيدابراهيج قاني، علي؛ا. براي اطالعات بيشتر رجوع شود به قاسم پور ده1 

 43- 27: ، بهار و تابستان8 مارهش ،4 الس يت اسالمي،پژوهشي ترب –دو فصلنامه علمي

رويكردي تلفيقي در نظر گرفته شده است. اين رويكرد تلفيقي شامل،  ) براي ساحت تربيت ديني،1389( در سند ملي آموزش و پرورش .2 
رعايت مراتب تشكيكي تدين و تخلق با  گرايي ومرتبت ؛گرايي و شروع از معرفت و ميل ربوبي سرشته در وجود متربيانفطرت  ي ازازهيآم

با ساير ساحت هاي تربيت و در دو بعد نگرش  تلفيق گرايي ؛موضوع گرايي در دو بعد بينش و دانش ديني ؛توجه به مراتب دينداري و اخالق
، ضمن توجه به ابعاد عاطفي، و اصالت دادن به تعقل و عقالنيت به عنوان اسكلت و محور تربيت ديني و اخالقي عقالنيت گرايي ؛و عمل ديني

عوامل  اركت گرايي به معناي همراهي همهمش ؛صرفاً احساسي يا انتخاب دين بر اساس اكراه و اجبار و تلقين محض پرهيز از مواجهه و عملي
فعال  ؛ضمن حفظ اصولو توجه به مقتضيات زمان و مكان  انعطاف محوري و پويايي گرايي ؛وتقسيم كار بين خانواده، مدرسه، مسجد و رسانه

واليت مداري و توجه  ؛و مسائل زندگي روزمره هاو توجه به موضوع مسئله محوري ؛و تاكيد بر نقش اصلي متربيان در فرآيند و نتيجه محوري
  .ستا چند بعدي و پرهيز از تحويل دينداري به يكي از ابعاد آن ؛به بعد عاطفي و واليي دين
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  نقد رويكردهاي تربيت ديني

اسـاس  بـر ،نخسـتار داد. مورد نقد قرهاي تربيت ديني را توان رويكرداز دو منظر ميبه طوركلي   
 از هـر دسـته كـه لوازم و بسترهاي مناسب و يا تناسب با شرايط زمـاني و نتـايج هـر رويكـرد منطق عقلي يا

د. دومين منظر، نقد رويكردها در يك باهم نگري از نظر نشونقد كشيده مي به بوته طور مجزابه  رويكردها
  باشد. ميبرآوردن منظور رويكرد اسالمي براي تربيت ديني 

هاي مطرح شده در مورد رويكردهـاي توان گفت با اذعان به نقطه ضعفدر نقد از منظر نخست مي
هـا را اول از رويكردهـاي تربيـت دينـي، هـيچ يـك از آن طبقه بنديگانه عادتي، عقالني و شهودي در سه
مـد نيسـتند. هـر يـك از طور كه هيچ يك به تنهـايي كامـل و كارآتوان به طور كامل طرد نمود. هماننمي

نماينـد. در شـوند، رخ ميبجـا بكـار گرفتـه نـاهايي دارند كه چنانچـه ها و آفت، آسيبهااشكالرويكردها 
و جايگاه هـر  قائل شد درجه بنديبراي اعتبار رويكردها بايست مي، ييهاآسيب چنين راستاي پيشگيري از

شـدن بـراي  ردر دين داشدن براي معرفت شهودي، در دين دار بدين صورت كه  رويكرد را جايابي نمود.
. هـر چنـد در سهم بيشـتري را در نظـر گرفـت معرفت عقالني و در عامل شدن به دين براي رويكرد عادتي

  تربيت ديني تام، هيچ يك از اين سه نوع معرفت از هم جدا نيستند و مكمل يكديگرند.
-عملـي رويكـرد، مكانيستي و ارگانيسـتي نقد دو رويكرد ضمن) 1389دوم، باقري ( طبقه بنديدر 

تبيين الگوي مورد نظر او در كند. عنوان رويكرد منتخب براي تربيت ديني پيشنهاد مي به انتقادي را -تبييني
گزينش، اختيار و  بيانگراي كه به مؤلفه -كه خود تربيتي از نوع كامالً ارزشي است -تربيت ديني خود براي

پيشنهادي الگوي اين در حالي است كه در طرح  به صراحت اشاره نكرده است. انتخاب در يادگيري باشد،
، شكل نهايي الگوي مطلوب يادگيري ارزشي )140(صمطلوب آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران 

كنـد كـه مقصـود او از ايـن تعبيـر آن اسـت كـه فـرد بـا نمايد و تأكيد ميمعرفي مي »يادگيري گزينشي«را 
كـه هرچنـد  رسـديمـدر نقد اين ديدگاه به نظـر رزشي به يادگيري محتواي آن روي آورد. گزينش نظام ا

حاشيه قـرار  دركم توجهي يا  اما متفاوت تلقي نمود،به طوركامل تربيت ديني را از تربيت ارزشي  توانينم
نـي در توصـيف هـاي ديگزينشي بـودن ارزش تاكيد برعدم به دنبال آن عد اختيار و انتخاب انسان و ُب دادن

  جاي تأمل دارد.  )1389باقري (رويكرد پيشنهادي 
، در اندرفتهبه كار  در كنار هم و مكمل يكديگراغلب بندي سوم، رويكردهاي مطرح شده  طبقهدر 

، رويكرد ايمان گـرا در طور نمونهشود. به ها نام برده ميدر تقابل و تضاد با يكديگر از آنحالي كه گاهي 
شـود. كه از ايمان و عقل مي گيرد. اين تبيين تقابلي، ريشه در تفسيري داردعقل گرا قرار ميمقابل رويكرد 
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بودن انسان خواهيم ديد كه ايـن دو رويكـرد نـه تنهـا در  دو بعديجامع نگري دين و  مبتني برنگاهي  اما با
نگاهي مبتني بر انسـان ها امري ضروري و قطعي است. چنين مقابل يكديگر قرار ندارند، بلكه جمع ميان آن

شناسي اسالمي و به تبع آن، پذيرش وجه تمايز هدايت انسان از سـاير موجـودات، يعنـي هـدايت اختيـاري 
به اين معني كه . »1انا هديناه السبيل إما شاكرا و إما كفوراً«فرمايد: خداوند در قرآن كريم ميچنانكه اوست. 

كند به انتخاب و اختيار خـود راه شـكرگزاري را استفاده ميانسان عاقل و خردمند كه از عقل و خرد خود «
مالك هـدايت اختيـاري، تعقـل و انديشـه  از اين رو،» .گيرد و شخص جاهل و غافل راه كفران راپيش مي

 هاي عقلي منطبق شود، دايـرهانساني بر مالك يهاكنشافزايش يابد و  و به ميزاني كه تعقل و انديشه است
خالصه اين كه، ايمان گرايي همراه با عقل گرايي يـك رويكـرد مبنـايي در تعلـيم و  .ابدييم توسعهاختيار 

، 1384يكديگرنـد (كشـاورز، ها نيست، بلكه همـواره، مكمـل و نه تنها تعارضي ميان آن تربيت ديني است
87 .(  

ي هماهنگ نبوده و با يكديگرسوم نيز مستقل از يكديگر  طبقه بنديساير رويكردهاي مورد بحث در 
) 1385( در راهنماي برنامه درسي قرآن و تعليمات ديني دوره متوسطه و پيش دانشـگاهي اين مطلب دارند.

چنانكه در اين سند رويكرد مناسب و سازگار با تعليم و تربيت ديني، رويكرد  .شودتاييد مي طور آشكار به
از رويكـرد  برگرفتـه، با عنوان اصول سوم طبقه بنديفطرت گرا معرفي شده و ساير رويكردهاي مطرح در 

صورت توجه به حقيقت كمال گراي انسان، عقالنيت و تفكر، جمع ميان عقل و عرفان، توجه  به فطرت گرا
سـوم بـه  طبقـه بنـدي ،لذا .به بعد زيباگراي انسان و رشد معتدل و همه جانبه انسان در نظر گرفته شده است

  تر مكمل يكديگرند تا اينكه مستقل از هم باشند.پردازد كه بيشجداسازي رويكردهايي مي
بهشتي (عقالنيت مطلـق، عقالنيـت معطـل و  توسطچهارم و رويكردهاي مطرح شده  طبقه بنديدر 

 زنـد، لـذا در هـيچ يـك ازهـا حـول محـور عقالنيـت دور ميعقالنيت معتـدل)، از آنجـا كـه محـور فرض
  است. اشاره نشدهني از جمله تربيت عاطفي و عملي به ساير ابعاد تربيت دي  اورويكردهاي مورد بحث 
 اطالعـاتي، -هـر يـك از رويكردهـاي كالمـي رسـديمـ نظـر پـنجم، بـه طبقه بندي به طوركلي در

 . با نگاهي به ديدگاه اسـالمي بـهدارندتربيت ديني  بهتك بعدي و انحصاري  نگاهمناسكي و پايش محيطي 
تر خـود، بـا جايگـاهي معـين و در كنـار يكـديگر در نوع متعادل ورد نظرم رسد هر يك از سه ايدهنظر مي

  با تربيت ديني از نوع اسالمي مناسبت داشته باشد.بدون انحصار در يكي از اين رويكردها، 

                                                 
  3انسان:سوره . ١ 
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تربيـت  يهاهـدفنقد رويكرد تلقيني و ميزان تطابق كاربرد روش تلقـين بـا اصـول و  خصوصدر 
تربيت ديني فراهم سازي شرايطي اسـت كـه در آن فراگيـران  ديني نيز چنين آمده است كه در واقع هدف

اين در حالي است كه كاربرد تلقين به  .بتوانند با انتخاب شخصي و به صورتي مستقل و عقالني عمل نمايند
 ،1388آورد (قاسم پور دهاقـاني و جعفـري،به هيچ روي چنين بستري را فراهم نمي فنعنوان يك روش و 

است كه رونـد سـتم  ييهااشكالترين ) آموزش تلقيني يكي از خطرناك1985( 1و فاندز). از نظر فريره 33
). در اين رويكرد، عقـل انسـان از فرصـت نـوآوري 1363كند (فريره،دهد و تقويت ميپذيري را رواج مي

كاربرد  نيست كه دور از انتظارشود. به اين ترتيب، كند و نه وارد عمل ميشود، زيرا نه سؤال ميمحروم مي
هايي سازگار با محيط، مطيع و فرمان بر تحويل جامعه دهد و يا باعث شكل گيري آموزش، انسان هاين شيو

به مشاركت  بي ميليذهن بسته و ايجاد خصوصياتي همچون تسليم و سرسپردگي در برابر شرايط موجود و 
يلسـوفان تحليلـي معاصـر ف ). همچنـين برخـي2،2007كالبـاخ(با ديگران در حل مشـكالت اجتمـاعي شـود 

تربيت ديني بايد در فرد تغيير نگرش ايجاد كند و نگرش او را نسبت به خودش، هستي، هـدف  كه معتقدند
هاي ديني سبب تغيير نگرش شوند و چشم نهايي و ماوراي طبيعت تغيير دهد. بنابراين، تنها زماني كه آموزه

با همه كه بايد اذعان نمود اما  ).51،1998، 3گيرد (كارمي انداز شناختي در فرد ايجاد كنند، تربيت ديني نام
هاي مورد بحث، كاربرد روش تلقين در تربيت ديني گاهي امري اجتناب ناپذير و حتي مطلـوب محدوديت

هـاي مشـابه در است. زيرا مربي گاهي به فراخور موقعيت و حال متربي ناچار اسـت از تلقـين و سـاير روش
اييـد در ت ).40-38 ،1388استفاده كند (قاسم پور دهاقاني و همكـاران، تربيت ديني يهاهدفجهت نيل به 
 (حكمت نامه پيـامبر خوانده شده است »4تلقين كننده«هاي خداوند، همين بس كه يكي از نام اين ضرورت
  ).229 ،11 ج، 1386 اكرم (ص)،

بـراي سـاحت  تـا ده استآن بو در رويكرد تلفيقي ياد شده در سند ملي آموزش و پرورش سعي بر
پرهيـز شـود و بـا قـرار دادن رويكردهـاي  يو تفريط يافراط ،تربيت ديني از نگاه تك قطبي، انحصارطلبانه

ها بهره گرفته شود. اما بايد در نظر داشت چنـين تأييـدي قوت آن نقاطمطرح و قابل توجيه در كنار هم، از 
رويكـرد تلفيقـي مـورد  ديگـر، جامعيت آن. به عبارت اين رويكرد است نهبودن  تنها معطوف به بعد كامل

كه تربيت   يآرماناز حيث ترسيم هدف و رسالت  امابحث نگاهي كامل به همه ابعاد در تربيت ديني دارد، 
اينجا است كه ضـرورت . يابد، دچار كاستي استش در زير چتر آن جهت و معنا ميديني با تماميت وجود

                                                 
1.Freire & Faundes 
2.Clabaugh 
3. Carr 

 . مَُلِقن4 
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بـه  م، نقد رويكردها در يـك بـاهم نگـريدر منظر دو نمايد.شد، رخ مي اشاره ترشيپنقد از منظر دوم كه 
در رويكردهاي مورد بحـث گرچه رويكرد اسالمي براي تربيت ديني مد نظر است.  برآوردن مفهوم منظور

اما بيشتر معطـوف است،  اشاره شدهخصوص آرمان و هدف تربيت ديني  هايي درديدگاهبه طور ضمني  به
قـرار اين رويكردها،  نقش مربي مورد توجـه  همهآموزش در تربيت هستند. همچنين در روش و به محتوا، 

بـه  ،آرماني مربي در تربيـت دينـي باشـد تيمأموراما رويكردي كه محور نگاه آن، رسالت و گرفته است، 
               ح يـك بـه طـر بنـابراين، در ايـن نوشـتار نويسـندگان بـه منظـور بـرآوردن انتظـارات بـاالخورد. چشم نمي
  .اندپرداخته تربيت ديني مربي در تيمأمورتر معطوف به رسالت و مفهومي كالن طبقه بندي

  
  از رويكردهاي تربيت ديني) مأموريت محور(طبقه بندي مفهومي جديد 

 مأموريت مربـي در تربيـت دينـي مبتني برتر دو قطبي جامع طبقه بنديطبقه بندي جديد معطوف به 
دو رويكرد رقيب عبارتند از رويكرد وظيفه گرا (مبتني بر اراده و اختيار انسان) در مقابل رويكـرد  .دباشيم

الگـوي تفكـر در اساسـاً يـك  نتيجه گرا (مبتني بر ناديـده گـرفتن اراده و اختيـار انسـان). ايـن دو رويكـرد
خـود را آشـكار  كه در حوزه تربيـت دينـي رنـگ و بـوي حقيقـي استخصوص راهنمايي انديشه و عمل 

توان انديشه، عمل و عواطف تربيت ديني، مي آشكار اين دو الگو در حوزه يهانشانهبه دليل . لذا، سازدمي
در ادامه، به منظور مشخص شـدن طبقـه بنـدي مفهـومي عنوان رويكردهاي تربيت ديني نام برد.  ها بهاز آن

  شود:ه ميپرداخت رادو رويكرد نتيجه گرا و وظيفه گجديد به شرح 
  

  رويكرد نخست: رويكرد نتيجه گرا
تعريـف را ايـن گونـه  1) مفهوم اصالت نتيجـه225 ،1988در باب مفهوم نتيجه، فرهنگ آكسفورد (

، همـان »نتيجه«در اينجا، مراد از  »مستلزم نتيجه، مربوط به داليل نهايي و پاياني، مربوط به مقاصد.: «كنديم
دهـد، پيـرو و كسي كه در كارها، اصل را بر محصول و ثمره قـرار مـي ستامعني ثمر، بار، حاصل و فايده 

را در قالـب انديشـه بعضـي  است (در مقابل اصالت وظيفه). مقصود از تفكـر اصـالت نتيجـه» اصالت نتيجه«
اسـت كـه  ٢توان توضيح داد. از جمله طرفداران اين گـرايش جـرج ادوار مـورمتفكران اين نگرش بهتر مي

 كـه كنـدميبيان » مذهب اصالت فايده«بحث  در» اخالق« كند. او در كتاب خالصه مي »لذت« نتيجه را در
توانست به جاي آن فعل ديگـري را انجـام دهـد تـا يك فعل وقتي و فقط وقتي درست است كه فاعل نمي«

                                                 
1 .teleological (achievement- oriented) 
2. Moore   
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لـط اسـت (نتيجه) به بار آورد. يك فعل ارادي وقتي و فقط وقتي غ بيش از فعلي كه انجام داده است، لذت
انجام دهد، تا بيش از فعلي كه انجام داده است، نتيجه بـه بـار  توانست به جاي آن فعل ديگريكه فاعل مي

حـال و شـرايط ممكـن را بـر  ،درست بودن فعل در گذشـته ). او حتي مالك واقعا18ً، 1375(مور،  .»آورد
توانسـت بـه جـاي آن، فعـل كند كه آيا فاعل در شـرايط مـورد بحـث مـيبندي مياساس اين پرسش دسته

توانسـت معلـوم توانست آن فعل غلط و اگـر نمـيديگري انجام دهد كه نتيجه بيشتري به بار آورد. اگر مي
انـد، بـدان ارادي وقتي درست يهافعلدهد كه توضيح مي او شود كه آن فعل واقعي درست بوده است.مي

  )28-1375،29مور، ( آورنداند كه حداكثر نتيجه را به بار ميسبب درست
كـه نتـايج از نظـر  دارديمـبيان ) نيز در راستاي تأييد اصالت نتيجه چنين 48 ،1374هرمن ( كافمن و

ترين ويژگي برنامه ريزي موفق، تدوين برنامـه تا حدي كه يكي از عمده ند.برنامه ريزي و عمل بسيار مهم ا
ها برنامه ريـزي بايـد نتيجـه بهينه منابع و راه حل براي انتخاب و به كارگيري. نتيجه گرا و استمرار آن است

نظران تعليم و تربيت قائل به ايـن رويكـرد نيـز، در مقـام تشـريح ديـدگاه خـود در گرا باشد. برخي صاحب
همان گونه كه تا خريدي اتفاق نيفتد، در  دارندكنند و چنين اظهار مياستفاده مي» 1فروش«تربيت، از تمثيل 

توان گفت تربيت يا ياددهي نگرفته است، تا زماني كه نتيجه محقق نشده باشد، نمي حقيقت فروشي صورت
). ماهيـت تربيـت و تـدريس از نظـر 35-36 ،1998بـه نقـل از نادينـگ،  1910اتفاق افتاده اسـت (ديـويي، 

عنـوان است. اين تلقي، در تقابل كامل با تلقي ماهيت تربيـت بـه » 2دستاورد«اين ديدگاه، از نوع طرفداران 
بايـد بـه دسـتاورد يـا  ). در ايـن ديـدگاه، تربيـت الزامـا14ً ،1386است (مهرمحمـدي، »  3وظيفه يا تكليف«

 ). در اين زمينه برخـي در تصـديق ايـده159 ،1973موفقيتي كه همان يادگيري است، منتهي شود (هرست، 
روزي فرا خواهـد رسـيد «كه  اورندبر اين ب منطقي ميان ياددهي و يادگيري تربيت نتيجه گرا و وجود رابطه

خـود  ها را نيز تحت سلطهها و جانيم، روحادرآوردهخود  به تسخيركه ما همان گونه كه حرارت و نور را 
  ).1910(ثرندايك،  »درآوريم.

تمـام  ماننـدبلكـه  ،شـودصـاحب اراده و اختيـار فـرض نمي يدر رويكرد نتيجه گرا انسـان موجـود
در ايـن رويكـرد همسـو بـا . گيـرد، مد نظـر قـرار ميهستندهاي معيني قانونمندي موجودات طبيعي كه تابع

، در ايـن دهي و تغيير رفتـار را كشـف كنـد علم، قوانين شكل كه يمادام) 1389باقري،(رويكرد مكانيستي 
بايست تعيين كننده تغيير رفتار متربي اساس چنين رويكردي مربي مي بر. صورت مربي، مهندس رفتار است

                                                 
1. selling 
2. achievement  
3.duty or responsibility 
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شـود. از آنجاكـه دغدغـه اصـلي ايـن سـويه در نظـر گرفتـه مييك يك رابطهباشد. در اين نوع حاكميت، 
 .د كه به نتيجه دلخواه رسيده باشـدشواست، تربيت وقتي مطلوب تلقي مي رويكرد حصول نتيجه حداكثري

واجه با تعليم و تربيت كه شوند. اين گونه ميا ذبح مي اصول در پاي نيل به نتيجه دلخواه تعديل وگاهي  ،لذا
از صنعت و به منظور توليد انبـوه اسـت، بـر  الهام گرفته) 1994آيزنر،( نظران غربيبه اعتراف برخي صاحب

ليت مربـي را در فراينـد تربيـت، ئوهر چند نبايد مساز اين رو،  اساس ديدگاه اسالمي جاي تأمل بسيار دارد.
و به قصد يادگيري است، اما چنانكه مهرمحمدي  تربيت براي هبر اين نكته تاكيد نمود ككم ارزش شمرد و 

تـوان بـراي مربـي سـهمي اشاره نموده است، بايد پذيرفت كه در اين فرايند نمي ) نيز به آن18-17 ،1386(
در قبـال تحقـق يـا  -فراي اداي تكليفش -را  توان مربينمي بيش از تالش در انجام وظيفه در نظر گرفت و

  يري مسئول و موظف به پاسخگويي دانست.عدم تحقق يادگ
  

  رويكرد دوم: رويكرد وظيفه گرا
تعهد، وظيفه، آنكه متعهـد اسـت، دانـش «به  1شناسي) واژه وظيفه520،1988در فرهنگ آكسفورد (

بـه  »تكليف«معادل  »وظيفه«لذا، در اين پژوهش با تكيه بر اين منبع . به اشاره دارد» تكليف يا وظيفه اخالقي
 2اصالت وظيفه«مدار است، پيرو ايده اش وظيفه و تكليفكار رفته است. بر اين اساس، فردي كه در زندگي

 يهاهـدفدرونـي  انگيـزهيـك در رويكرد وظيفه گرا متربيان با  شود (در مقابل اصالت نتيجه).ميتلقي  »
فرد آن را به عنوان هـدف خـود  كنند. انگيزه دروني، گرايش به سوي هدفي است كههدايتي را تعقيب مي

معيار انگيزه دروني بايـد كنـار گذاشـته شـود،  از طريقگيرد. نخستين چيزي كه در اين رويكرد در نظر مي
اي از انگيـزه در الزام بيروني است. هنگامي كه متربي با الزام و فشار به آمـوختن چيـزي وادار شـود، گونـه

آن هـدفي وجـود دارد كـه از آن  ن را انگيزه بيروني ناميد كـه درتوان آرسد كه ميانجام كار به ظهور مي
اي . چنين انگيزهشودممكن است از آن بيزار  نيز در بدترين حالت .شودخود فرد نيست و با آن انگيخته نمي

اي را موجـب خواهـد شـد (بـاقري، زدهاگر هم منجر به يادگيري شود، يادگيري سطحي، گسيخته و شتاب
انتخاب يك راه اسـت.  و به بيان ديگربر اساس رويكرد وظيفه گرا، هدايت يك نوع انتخاب ). 117 ،1389

نـوعي  نيـاز بـهيك حركت كششي به سمت جلو اسـت. يعنـي  بلكه اين انتخاب يك حركت رانشي نيست
بيل انا هديناه السـ«خود راه هدايت را برگزيند:  سرانجام تا فرد در چهارچوبي قرار گيرد كه دارد فضاسازي

                                                 
1. deontology  
2.deontological (duty-oriented) 



 1392بهار و تابستان ، 1، شماره3سال                    دانشگاه فردوسي مشهد                    نامه مباني تعليم و تربيت، پژوهش   150

الاكراه في الـدين قـد : «. چنانكه در آيه ديگري تاكيد شده استاكراه و نهانتخاب ». 1اما شاكراً و اما كفوراً
انسان انتخاب گراسـت.  ،هاي نظام آموزش و پرورش). از جمله رسالت1382(اماني، » 2تبين الرشد من الغي

ادي و سياسي خـود زنـدگي معقـول و پويـاي هاي فردي، اجتماعي، علمي، اقتصانساني كه بتواند با انتخاب
  .)313 ،1389خود را رقم بزند و نقش و اجتماعي موثر و مثبت در جامعه ايفا نمايد (ملكي، 

آزادي است كـه بـه تعلـيم و تربيـت علـوم و مكاتـب تربيتـي معنـي و مفهـوم  اختيار واين بنابراين، 
گيرد (پژوهشگاه حوزه و ص انساني آن جاي ميبخشد و در اين فضاست كه تعليم و تربيت به مفهوم خامي

اصـل  ؛، همين انتخاب راه بوده و هسـتبهترين شيوهاولين اصل تربيت ديني به  ،لذا .)481 ،1389دانشگاه، 
ي اسـت زمينـه سـاز بر آزادي راهروان است. انسان بايد انتخاب كند و بنا در تربيت دينـي بـر بسترسـازي و

هـم سـازگاري  -مبني بر حريـت و آزادي -تعليم و تربيت اسالمي صوصياتاين اصل با خ ).1382(اماني، 
متخصصـان از اصـل  برخـيها را مجبور به انتخاب راه كنند. در ايـن زمينـه، انسان كه اندامدهينها دارد. دين

هاي ديني بايد كاري كرد كـه آن است كه در آموزش اند. اصل جوشش دروني برجوشش دروني نام برده
انسـان در هسـتي،  . بر اسـاس ايـن رويكـرد،)1382 (اماني، جوشش دروني به سمت آن حركت كندفرد با 

عـالم هسـتي و سيسـتم اجتمـاعي  بـه تصـرفقادر  اغلب خود مخلوق است. به همين دليل در اين رابطه كه
م تضاي لطف به انسان اجازه تصرف در طبيعت و نظـااقشود. خداوند به دچار سردرگمي و توهم مي است،

هـا و ارچوبههاي كلي اين تصرف را به او آموخته است. ايـن چها و روشارچوبهاجتماعي را داده و چ
، ندهاي جهان آخرت نيسـتهايي براي اندوختهسوژه تنها. پس تكاليف شرعي هستندها همان تكاليف روش

 نسان وقتي به امري بـها .)42 ،1374(حلبي، باشنديمبلكه قوانين و آداب تصرف و سازندگي در اين جهان 
و نتيجه اين تكليف هرچه باشـد، بـراي او مسـاوي  نيستچيزي نگران عنوان يك تكليف نگاه كرد، ديگر 

  ).1384،19است (دهشبيري،
اساس ايـن در  ماا الگويي مبتني بر ديدگاهي اسالمي است، رويكرد اصالت وظيفه يا تكليف،گرچه 

در احكـام  ،) متفكـر آلمـاني2-4 ،1369ني دارد. از جمله كانت (نظران غربي نيز موافقابين صاحبديدگاه 
از  .»آدمي بايد سعادت خود را نه از روي ميل، بلكـه از روي وظيفـه بجويـد: «نويسدميچنين اخالقي خود 

در تبيـين ايـن رويكـرد، نصـوص اصـيل  نگاه او وظيفه، ضرورت عمل كردن از سر احترام به قـانون اسـت.
عنوان نمونه، ابـي  دهد. بهكه تكليف گرايي را براي تربيت ديني فرزندان اصل قرار مياسالمي وجود دارد 

                                                 
 3: . انسان1
  256. بقره: 2
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ام را حفـظ چگونه خـانواده» قوا انفسكم واهليكم نارا« سوال كرد كه با توجه به آيه امام حسين (ع) بصير از
ه خداونـد نهـي نمـوده، ها را فرمـان ده و از آنچـه كـبه آنچه كه خداوند فرمان داده، آن«كنم؟ امام فرمود: 

ات را اي و اگـر مخالفـت كردنـد، وظيفـهها را حفـظ كـردهها را نهي كن. اگر از تو اطاعت كردند، آنآن
اين روايت كه بـا سـندهاي مختلـف و معتبـر نقـل شـده  ). از372،  5(تفسير نورالثقلين، ج  .»1ايانجام داده

است؛ يعني » معصيت«و » اطاعت«ص خطاكار، قابل شود كه امر و نهي از سوي شخمي چنين استنباط است،
از جنس فعل و اقدام نيست، بلكه از جنس انشاء و بيان تكليف است و با صدور آن، وظيفه فرد در اين باره 

كه اگر از –شود و تكليفي در برابر معصيت و تخلف ديگران وجود ندارد. اين جمله پاياني حديث تمام مي
بـه معنـاي آن  -ايات را انجام دادهاي و اگر مخالفت كردند، وظيفها حفظ كردهها رتو اطاعت كردند، آن

اي نداشـته و بـه معـروف، در مقابـل نتيجـه وظيفـه شود، امر كننـدهاست كه وقتي به امر و نهي توجهي نمي
  ).67 ،1388(محالتي، رسيده است تكليفش به پايان 

 وق نازل شد و مؤمنان موظف بـه حفـظ خـانوادهدر روايت معتبر ديگري آمده است كه وقتي آيه ف
من در نجات خودم از آتش جهنم ناتوان «خويش شدند، يكي از مسلمانان شروع به گريستن كرد و گفت: 

كافي است كـه آنـان را بـه آنچـه خـود «پيامبر به او فرمودند: » ام را نيز حفظ كنم!بايد خانوادهبودم و حال 
عنـوان  بـه ).148 ،1409(حـر عـاملي، .» 2نهـي كنـي كنـيز آنچـه تـرك ميدهي و ا دستوردهي، انجام مي

 .نمود اشارهتربيت فرزند  درباره توان به روايت مشهور پيامبري ميايده تكليف گراي اييداي ديگر در تنمونه
فرزند تا هفت سال، آقاست، هفـت سـال خـدمتكار و «فرموده است:  (ص)پيامبر خدا  ،روايت اساس اينبر 

سال وزير است. اگر در بيست و يك سالگى از تربيت او راضى بودى كه خوب وگرنـه بـه پهلـويش هفت 
 ج ،1386، رى شـهرى و همكـاران محمـدى(.» 3بزن [تا دنبال كار خودش برود] كه نزد خداوند، معـذورى

ت و در قبال پيداست در مسير تربيت، اصل بر اداي تكليف اس ). چنانكه از فراز پاياني اين روايت نيز7،281
توحيد است، پاسخگويي در محضر در اين نوع نگرش كه مبتني بر اصل  ،اي نيست. از اين رونتيجه مواخذه

از طريق همراهي با معيارهاي معرفي شده توسط كتاب و سـنت  فقط اين امرو حق به معني واقعي آن است 
  .)368،  1384(علم الهدي،  ممكن است

                                                 
 و تنهاهم عما نهاهم اهللا. فان اطاعوك كنت قد وقيتهم و ان عصوك قد قضيت ما قلت: كيف أقيهم؟ قال: تامر بما امر اهللا«.1

  »عليك
 »حسبك ان تامرهم بما تامر به نفسك و تناهم عما تنهي عنه نفسك«.2
ن رَضيَت ُمكاَنَفَتهُ ِلاءِحدى وِعشرينَ رسول الّله صلى الّله عليه و آله: الوََلدُ َسيِّدٌ َسبعَ ِسنينَ، وعَبٌد سَبَع سِنينَ، ووَزيرٌ َسبعَ سِنينَ، فَإِ. 3 

 ) 5291 ح ،176 ،4 ق، ج 1429،(ص)(حكم النبي األعظم .وإّلا َفاضرِب عَلى َجنبِهِ؛ َفقَدِ اعَتذَرتَ اَلى اللّهِ عز و جل
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و  (ص) نيز كار خود را عمل به سـيره پيـامبر (ع)مدارانه، امام حسين  بر اساس اين نوع نگاه تكليف
و از او پيروى كننـد و در بپذيرند كند كه ديگران وظيفه دارند حق را داند و اعالم مىمى (ع) علىحضرت 

بـا  و دست از تكليف الهى خويش بـر نخواهـد داشـت ، اوعين حال اگر ديگران به وظيفه خود عمل نكنند
 ،تا خداوند در ميـان او و ديگـران كـه از يـاريش سـرباز زدنـد ادامه خواهد دادستقامت راه خود را صبر و ا

در منزل شراف بعد از نماز عصر كه به (ع)  ). شبيه اين سخنان را امام حسين129 ،1381(ارسطا،  حكم كند
خواهم خود من نمى: «ديافرميم(ع)  . امام حسين1برگزار شد با لشكريان حرّ در ميان گذاشتايشان امامت 

مـن بـه  ،را بر شما تحميل كنم، پس اگر از پذيرش حق الهى من خوددارى كنيد و پيمـان خـود را بشـكنيد
سوى ديگرى خواهم رفت و نزد شما نخواهم آمد. يعنى راه حق مشخص است و وظيفه شما نيز معلوم است 

و اگـر كسـى بخواهـد بـا  »2ن الرشد من الغـىال اكراه فى الدين قد تبي«ولى در پذيرش حق، اجبارى نيست 
 توان او را بـا اجبـار بـه سـوى حـق پـذيرى حركـت دادنمى ،خالف رضاى الهى گام بر داردبراختيار خود 

ارچوب تنگ عقالنيـت ابـزاري خـارج ه). به اين ترتيب در اين الگو اقدام و عمل از چ137 ،1381(ارسطا، 
كه در آن نتايج درازمدت عمل مؤمن در آيينه انجام تكليف امروز نمايد عرفاني رخ مي شود و عقالنيتمي

نيـز  (ره)اي از اين عقالنيت عرفاني در اين بيانـات امـام خمينـي ). نمونه1378شود (ذاكر صالحي، ديده مي
 ). به اين95 ،21 ج (صحيفه نور،.» نه مأمور به نتيجه ايمهمه ما مأمور به اداي تكليف و وظيفه«مشهود است: 

گرايـي در انديشـه ايشـان . تكليفدهديموضوح تكليف را در مقابل نتيجه قرار  به (ره) ترتيب امام خميني
ارچوب رضايت خداوند و نـوعي حضـور خـدا در عرصـه هها در چناظر به محدود كردن داوطلبانه انتخاب

 يف، شكسـت راه نـدارد وكه در قاموس تكل فرمودندهاي غلط مناسبات است. امام در اين باره با رد تحليل
علـيهم  بلنـد مـدتي كـه انبيـاء و ائمـه معصـومين يهاهدف تكيه بربا  -نتيجه هر چه باشد مهم نيست. ايشان

اند و تأخير در وصول به هدف را دليل بـر دسـت برداشـتن از دستور به اداي تكليف داده -اند السالم داشته
داشتند و  ييهاهدفياء الهي و ائمه معصومين عليهم السالم نيز دانند. امام بر اين عقيده بود كه انباصول نمي

نيـز بـه آن رسـيدند و برخـي  آرماني يهاهدفآن برخي به  .ها اداي تكليف كردنددر جهت تحقق آرمان

                                                 
 عليه و آله اولى بوالية ارضى لّله و نحن اهل بيت محمد صلى اهللا اما بعد ايهاالناس، فانكم ان تتقوا اهللا و تعرفوا الحق الهله يكن .1

هذا االمر من هؤالء المدّعين ماليس لهم و السائرين بالجور و العدوان و ان ابيتم االّ الكراهة لنا و الجهل بحقنا و كان رأيكم اآلن 
  ).44،377ج ؛ بحاراالنوار، 232 ،(امين االسالم طبرسى، اعالم الورىم غير ما اتتنى به كتبكم انصرف عنك

 .256ره، آيه سوره بق .2
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تـأخير در «فرمايـد: اما هيچ گاه از اصول خود دست برنداشتند. ايشان در اين باره مي، دست نيافتند هاهدف
  ).285 ،8 جنور،  فهيصح(.» شود كه از اصول خود عدول كنيمدليل نمي هاهدفمه رسيدن به ه
نبايد نگران باشيم كه مبادا شكسـت بخـوريم، بايـد : «فرمايدمي امام خميني (ره)در جاي ديگري  

نگران باشيم كه مبادا به تكليف عمل نكنيم، نگراني ما از خود ماست، اگر ما به تكليفي كه خداي تبارك 
تعالي براي ما تعيين كرده عمل كنيم، باكي از اين نداريم كه شكست بخوريم...اگر به تكليف خودمان  و

). 78 ،15 جنـور،  فهيصـح(.»ايـمخودمـان را شكسـت داده عمل نكنيم، شكست خورده هستيم، خودمان،
اگـر  ا تكليف داريم...ام ...كنيم و مقيد به آن نيستيم كه پيش ببريم، ما تكليف شرعي داريم، عمل مي ...«  

(باز هم) بـه تكليـف  ايم به مقصد و اگر پيش نبرديم،ايم، همه رسيدهپيش برديم، همه به تكليف شرعي عمل كرده
  ).37 ،7 (همان، ج .»ايممان عمل كردهشرعي

ضـروري كشاند، توجه به ايـن نكتـه نظر به اينكه همواره بدفهمي هر ديدگاه صالحي را به آفت مي
از رويكـرد وظيفـه گـرا و پـذيرش  درستدليل برداشت نا گاه ممكن است فرد در عرصه عمل بهكه  است

 ،توان در نتيجه دخيل بودبا اين استدالل كه نمي .نوعي جبرگرايي، نتيجه و وظيفه، هر دو را يكجا واگذارد
ي در ديـدگاه گراياساس آنچه گذشت، وجه عرفاني تكليف بر كه يدر حال .پس هر اقدامي بي فايده است

او بـر عمـل تـو حاضـر و  .»كنـدتو عمل كن، خداوند نتيجه را تدارك مي«اسالمي حامل اين پيام است كه 
نتيجه در دل تكليـف نهفتـه اسـت. انقيـاد و  ،نشاند. در اين ديدگاهناظر است و اگر بخواهد آن را به بار مي

در  ،هدف و نتيجـه اسـت. بـه ايـن ترتيـب شدن در اراده الهي در عين اينكه انجام تكليف است خود،ذوب
است و هرگـز اصـول بـه قيمـت حصـول  چنين رويكردي به تربيت ديني همواره نظر بر حفظ اصول تربيت

اساس اصول ارائـه  شود كه برشود. تربيت ديني هنگامي مطلوب تلقي مينتيجه مورد چشم پوشي واقع نمي
   معتبري نيست.نيل به حداكثر نتيجه دلخواه، مالك  تنهاشود و 

گيري در دو سـاحت تربيـت دينـي فـردي و با وجود آنكه در ديدگاه وظيفه گـرا گـاه ميـان موضـع
رويكرد شود، اما در اساس ايده اصلي همان وظيفه محوري است. تفاوتي در ظاهر امر مالحظه مي اجتماعي

به آزادي، اختيار و انتخـاب  در ساحت فردي براي جمع ميان دو عنصر به ظاهر ناسازگار احتراموظيفه گرا 
واسطه اداي تكليف،  مربي به كه يدارد. به طوراي نگاه وظيفه ،به راهنمايي و ارشاد اومخاطب و ديگر نياز 

آيه  اختيار انتخاب با مخاطب است؛ مصداق اما ،كنديمارائه و استدالل خود را  دهديمنشان را  راه درست
در مقابـل قبـول اختيـار و آزادي شـخص در سـاحت فـردي، در  .»ا كفـوراانا هديناه السبيل اما شاكرا و امـ«

در و ضـرورت شـدت و حـدت  فردآزادي و اختيار  كردنساحت اجتماعي ممكن است گاه لزوم محدود 
  اقدامات تربيتي به ميان آيد.
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ها در مسـير تربيـت دينـي در سـاحت اجتمـاع هاي اين محدود سازي و شدت عملاز جمله مصداق
 مـوردنكتـه اشاره كرد. در اينجـا اجراي حدود و كيفرها و اقدام به جهاد در مقابله با جامعه كفر  به نتوايم

انجام تكليف است نـه  در راستاي هرگونه شدت عملي در ساحت اجتماع نيز يريكارگبهنظر اين است كه 
ي و اجتمـاعي گيري دو سـاحت فـرددر موضـع مشترك اصل ديگر، چشمداشت به نتيجه قطعي. به عبارت

كند و عدول از اصول به قيمت رسيدن به نتيجه اين است كه تحت هيچ شرايطي نتيجه، وسيله را توجيه نمي
  .دلخواه روا نيست

، رويكردهـاي تربيـت دينـيمطرح شده پيرامون طبقه بندي مفهـومي جديـد از  يهابحثبه توجه با 
شـده  نشـان داده )7( رويكـرد در جـدول هر مورد نظرويژگي كانوني، هدف، نقش مربي و محور آموزش 

  است.
  از رويكردهاي تربيت ديني پيشنهادي: طبقه بندي مفهومي 7جدول 
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  نتيجه گيري

صاحب نظران تعلـيم و تربيـت، متخصصـين و كارشناسـان تربيـت دينـي، رويكردهـاي متنـوعي را 
از حيـث  هـاانـد كـه هـر يـك از آنتربيت ديني مطـرح نموده هاي فلسفي خود در زمينهمتناسب با ديدگاه

عـدم برخـورداري از از منظـر يي نيـز هاكاسـتي امـا. انـدگرفتهقـرار مورد توجه  يمعين يهايژگيوهدف و 
در اين نوشتار ضمن بررسي اجمالي و نقـد رويكردهـاي برگرفتـه از  ،لذا .ها وارد استبر آن الزم جامعيت
به تبيين يك طبقـه بنـدي مفهـومي دوگانـه   يت اسالمي ارائه شده توسط متفكران داخلي،تعليم و ترب مباني
            در ايـن  عنوان رويكرد وظيفه گـرا در مقابـل نتيجـه گـرا پرداختـه شـد. باتر معطوف به رسالت مربي، جامع

  .شوديممطرح آموزش  محور مربي، نقش متفاوتي براي عناصر هدف، يهايژگيو طبقه بندي
رويكرد نتيجه گرا بر جهان بيني مادي و انسان شناسـي مبتنـي بـر عـدم اراده و اختيـار  به طوركلي،

رويكـرد وظيفـه  ،كه ياست. در حالاستوار براي انسان و نگاه ابزاري و سود انگارانه به انجام امور و كارها 
اي به انجام كارهـا اي انسان و نگاه وظيفهشناسي مبتني بر اراده و اختيار بر گرا بر جهان بيني فرامادي، انسان

كه  يدر حالا، تحميلي و اجبار محور است، رويكرد نتيجه گر پايه ريزي شده است. به عبارت ديگر،و امور 
مبني بر تطـابق و  صورت گرفتههاي تبيين بر اساس ،لذا .محور است اختيار وظيفه گرا، اراده نگر و رويكرد

اين پژوهش براي تربيت ديني معطوف  مورد نظربا مستندات اسالمي، رويكرد  سازواري ديدگاه وظيفه گرا
. قرار گرفتن در اراده الهي در عـين اينكـه انجـام تكليـف شوديمبه رسالت مربي، رويكرد وظيفه گرا تلقي 

است  است خود، هدف و نتيجه است. با چنين رويكردي، همواره نظر بر حفظ اصول تربيت از جانب مربي
 بـه پيـروي از آنشـود. تربيـت دينـي نيـز گز اصول به قيمت حصول نتيجه مورد چشم پوشي واقع نميو هر

نيـل بـه حـداكثر نتيجـه دلخـواه، مـالك  تنهااساس اصول ارائه شود و  شود كه برهنگامي مطلوب تلقي مي
  معتبري نيست.

نيست، وظيفه گرايي  ه اين نكته كه نتيجه نامطلوب حمل بر شكستبتوجه كه با  استالزم به ذكر 
در وظيفـه . تلقـي شـودهاي تربيـت دينـي و رسـالت يهاهـدفاهمال كاري و كم توجهي به  نبايد به معني

شـانه و پاسـخگويي در محضـر حـق  امـانـدارد، جايگـاهي نتيجه تربيت،  برابرگرايي گرچه پاسخگويي در 
گيري در دو اين ديـدگاه اسـاس موضـعدر  .خالي نكردن از انجام وظيفه، نقطه نظر وزين اين ديدگاه است

وظيفه محوري است. اما در مقابل قبول اختيـار و آزادي شـخص در  ،ساحت تربيت ديني فردي و اجتماعي
آزادي و  كردنساحت فردي، در ساحت اجتماعي ممكن است گاه لزوم اقدامات تربيتي شديدتر و محدود 

ضـروري بـه نظـر ظور حفظ امنيت و ظواهر دينـي در جامعـه توجه به نتيجه به من به بيان ديگراختيار افراد و 
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در موارد خاصي از چشم انداز رسالت مربي ممكن است توجه بـه نتيجـه موضـوعيت يابـد  ،. همچنينبرسد
گيري دو سـاحت در موضـع مشترك خارج است. اصل نوشتار اين پرداختن به اين  موارد از مجالالبته كه 

كه حتي در صورت لزوم، توجه به نتيجه از حيث انجـام تكليـف و  ن استايفردي و اجتماعي تربيت ديني 
بر  نيبنابراو عدول از اصول وظيفه گرايي به قيمت رسيدن به نتيجه دلخواه روا نيست.  ابدييموظيفه اصالت 

هاي تربيت دينـي را روش معطوف به محتوا و مورد اشارهرويكردهاي  توانرويكرد مي اين يهاداللت پايه
 . بـهقـرار دادتاييـد مورد تعديل موضع در جهت نيل به هدف انجام وظيفه در تربيت افراد  با اندكي جرح و

-تبيينـي-ايده اصلي هر يك از رويكردهـاي عـادتي، عقالنـي، شـهودي، عملـي بهره گيري از ،نمونه طور
ف و قـوت هـر يـك، در نقاط ضع نظر گرفتنر هم و با دانتقادي، فطرت گرا، عرفاني، زيبايي گرا در كنار 

اساس  بر. موثر واقع شود توانديمعنوان هدف اصلي و رسالت مربي در تربيت ديني  جهت اداي تكليف به
اصـول  مطـابقچنين رويكردي، تلقي مربي از شكست و موفقيت در تربيـت دينـي بـر محـور انجـام وظيفـه 

شـود و اصـولي تربيـت تلقـي نمي روندر يكپاي بر مخاطبان، خدشه نپذيرفتن ،لذا .شوديمتربيت، بازسازي 
  د. شونمي محسوببه نتايج نامطلوب، شكست  نيلصرف 
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