
آسیب شناسی تربیت دینی از دیدگاه شهید 

 بهشتی

 سیدمحمد دلبری

  :نام نشریه

 ۰۹۳۱، مرداد ۲۶زمانه نامه اندیشه، فرهنگ و ادبیات، شماره 

دینی است، لیکن همواره به جهت ای تربیت دینی، ثمرۀ جامعه

ها و موانع، پاالیش فرایند منتهی به آن وجود بعضی محدودیت

های متعددی در این به صورت یک ضرورت طرح شده است. لذا پرسش

های ها توجه به واقعیتباره مطرح است که وجه مشترک همۀ آن

های باشد. دیدگاهها میموجود و بررسی چگونگی مواجهه با آن

های تأثیرگذار در این فرایند هید بهشتی، که از شخصیتش

 .استبوده، در این مقاله مرور شده 

ریزی برای رشد و پرورش ترین رسالت نظام اسالمی برنامهمهم

های مؤمن و عالم به تعالیم است. عملی شدن این رسالت، انسان

عالوه بر بالندگی، دوام و استکمال نظام اسالمی، بستری فراهم 

ها معین کند تا افراد جامعه وظایفی را که خداوند برای آنمی

فرموده است انجام دهند و به سوی فالح و رستگاری گام 

 .بردارند

ریزی برای تعلیم، تربیت و رشد به همان میزان که برنامه

شناسی فرایند تعلیم و تربیت دینی الزم و ضروری است، آسیب

هایی که در مسیر یی آفتباشد؛ چرا که شناسانیز ضروری می

ها، بهبود نظام شود و از بین بردن آنتربیت دینی ظاهر می

های آینده به دنبال خواهد تعلیم و تربیت دینی را در نسل

 .داشت

های هللا دکتر شهید بهشتی دربارۀ آسیبهای آیتبررسی دیدگاه

ای دارد؛ چرا که وی شخصیتی تربیت دینی جایگاه و اهمیت ویژه

که نه تنها خود صاحب اندیشۀ دینی است، بلکه  است

باشد و سالیان بسیاری در کسوت یافتۀ دین نیز میتربیت

روحانی در دو نهاد روحانیت و آموزش و پرورش فعالیت داشته 

 .و با تعلیم و تربیت مأنوس بوده است

این مقاله کوششی است به منظور پاسخگویی به دو پرسش اصلی 

ــ ۰تربیت دینی از نظر دکتر بهشتی:  هایدر زمینۀ آسیب

های تعلیم و تربیت دینی کدام است؟ تنگناها، موانع و آسیب
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ــ عوامل مؤثر یا بازدارنده در تعلیم و تربیت دینی ۶

 .اند و سهم هر یک به چه میزان استکدام

 ها و محیطهای تربیت دینی در زمینهالف( آسیب

های فرهنگی ام دستگاهتعلیم و تربیت دینی محصول کارکرد تم

های جمعی، و تمام ، رسانهــ تربیتی مثل مدرسه، خانواده

 اجتماعی محیط کنار در …نهادهای سیاسی، اقتصادی، قضایی و 

 در آن تجلی و دینی هایآموزه و باورها به وفاداری. است

 و ساززمینه یادشده نهادهای هایگیریتصمیم و هاریزیبرنامه

ودن به نب پایبند و است دینی تربیت اهداف تحقق کنندۀتسهیل

زا ها یا کارکردهای نامطلوب این نهادها مانع جدی و آسیبآن

در فراروی مخاطبان تربیت است؛ امری که شهید بهشتی به 

 .تناسب موضوعات آن را مطرح کرده است

 :ــ خانواده۱

اولین خانواده، در جایگاه  :توجهی به نیازهای جسمیــ بی۱ــ۱

های پرورش ابعاد جسمی و کانون رشد و تعالی فرد، باید زمینه

روحی او را فراهم کند. ضرورت تأمین نیازهای جسمی از آن 

جهت در نظر شهید بهشتی اهمیت دارد که بسیاری از مشکالتِ 

ها و آموزش و یادگیری، به نقص و سوء تغذیه، بیماریِ اندام

گردد، از جمله بیماری یآموزان برمهای بدن دانشدستگاه

 [۰].های چشم و گوشدستگاه گوارش یا اندام

ها به نیازهای جسمی توجهی خانوادهدر نگاه شهید بهشتی، بی

شود که خود ها ناشی میفرزندان از فقر فرهنگی و اقتصادی آن

ای خانواده»های گوناگونی را فراهم می آورد: زمینۀ آسیب

د کم، از نظر وقت و فراغت است، از نظر اقتصادی؛ با درآم

پدر و مادر؛ با فراغت و وقت کم و محدود، از نظر امکانات 

ها؛ تأمین حداقل خوراک و پوشاک و فرهنگ و بهداشت برای بچه

های ای فرزندان دچار آسیببضاعت. در چنین خانوادهکم

های های جسمی که در روح مؤثر است و آسیبگوناگون، آسیب

 [۶]«.شوندتربیتی میروانی و اخالقی و 

اقتضای فطرت کودک و  :توجهی به الگو بودن خودــ بی۲ــ۱

شود که بیشترین ارتباط را با نیازهای جسمی او سبب می

پذیری والدین داشته باشد. این در حالی است که میزان تربیت

کودک از والدین بسیار عمیق و پابرجاست. کودک، با اعتماد و 

زند درست و نیکو والدین سر میاطمینان، تمام آنچه از 
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پذیری کودک به الگوپذیری از ترتیب، تربیتشمرد و بدینمی

 [۹].شودوالدین تبدیل می

شهید بهشتی معتقد است که الگوپذیری کودک، فضایی را به 

های تواند با تکیه بر آن، زمینهآورد که خانواده میوجود می

را فراهم نماید. ها و خلقیات پسندیده ها، خصلتپرورش عادت

توانند با رفتار خود و با هوشیاری، زمینه را برای ها میآن

چرا که عمل و رفتار پدر و  [۴]آموزش مفاهیم دینی مهیا سازند؛

داری شبیه وراثت طبیعی در فرزندان مادر تأثیر عمیق و ریشه

 [۵].دارد

هرچند اثرپذیری فرزندان فرصت مناسبی برای تربیت آنان 

کند، بعضی از والدین، بدون توجه به الگو بودن فراهم می

اگر من و »کنند: خود، بر خالف اهداف تربیتی خویش عمل می

طفه، محبت و دلسوزی، مراقب پدر و مادر بودیم، شما، با عا

گیرند. خانم، دختر شما که در خود این را یاد میها خودبهبچه

ها بار ناظر بوده که به شوهرتان گفتید: آخر من تا خانه ده

کی باید در پرستاری کردن از مادرت با تو همکاری کنم؟! چه 

و شوهرتان  انتظاری دارید که این دختر، فردا پرستار شما

 [۲]«باشد؟

های تربیتی که در از نظر شهید بهشتی، بسیاری از ضعف

های ناخواستۀ والدین بوده شود حاصل تربیتساالن دیده میبزرگ

الصلوه ها تارکای که بچهاست. به طور مثال از علل عمده

دهند این است که پدرشان در شوند یا به نماز اهمیت نمیمی

 [۷].کرده استرفتار میقبال نماز این چنین 

از مسائل اجتماعی بسیار مهم  :ــ تضاد میان دو نسل ۳ــ۱

سال با نسل قبل از زمان حاضر، درگیری دو نسل نوسال و جوان

آن است. از نظر تعالیم اسالم، این درگیری در دو حوزه روی 

دهد: اول، درگیری دو نسل بر سر حق و باطل، عدل و ظلم، می

رعایت حدود و حقوق پدر و مادر و فرزندان و خیر و شر؛ دوم، 

 [۸].حقوق متقابل

های جوانان و نوجوانان از قبیل شهید بهشتی، با تبیین ویژگی

، این دوستیپرستی، خیردوستی و عدلدوستی، حقگرایی، حقحق

ها را در اغلب جوانان بیشتر از سایر افراد دانسته ویژگی

برداری شایسته رای بهرهاست و آن را زمینۀ مساعد خدادادی ب

 [۳].نامدبختی میتوجهی به آن را تیرهداند و بیمی
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خواهند مطابق گرایش فطری بر اساس تبیین ایشان، جوانان می

خود، به حق عمل کنند و آن را در والدین نیز مشاهده 

شود و اجازۀ نمایند، ولی نسل قدیم ترمز نسل جدید می

این در حالی است که  [۰۱].ددهبالندگی و رشد را به آنان نمی

ها را نه شوم دانسته و نه بد تلقی کرده، اسالم این درگیری

بلکه آن را عامل تکامل، تحرک و پویایی جامعه معرفی نموده 

 [۰۰].است

شود و آن زمانی البته گاهی نیز نسل جدید ترمز نسل قدیم می

ا هشود که آناست که عشق و عالقۀ والدین به فرزندان مانع می

در مسیر رشد و تعالی حرکت کنند. جلوگیری از این آسیب در 

« حق»درون خانواده، فقط زمانی ممکن است که در خانواده، 

 [۰۶].محور باشد، و همه در برابر حق تسلیم باشند

 :ــ دوستان و همساالن۲

تأثیر همساالن و دوستان در رشد شخصیت و رفتار کودکان مقام 

ای از رفتارها توانند دستههمساالن میدوم را دارد. دوستان و 

به همین  [۰۹].را در کودکان تقویت نمایند یا تغییر دهند

دلیل، والدین باید در انتخاب دوست برای فرزندانشان فعاالنه 

بازی و رفیق مشارکت کنند. آنان به حکم طبیعت به دنبال هم

بازی و روند. اگر خانواده فرزندانشان را در یافتن هممی

فیق متناسب با معیارهای تعلیم و تربیت اسالمی راهنمایی ر

روند و تالش خانواده در نکند، آنان سراغ دوستان فاسد می

 [۰۴].شوداثر میها خنثی یا کمتربیت آن

 :هاــ رسانه۹

های جمعی سمعی و بصری، در ویژه رسانهها، بهتأثیر رسانه

وجوانان، ویژه جوانان و نتکوین شخصیت آحاد جامعه، به

ها با استفاده از ابزارهای انکارناپذیر است. این رسانه

 .گذارندآموزان اثر میهنری در شناخت، نگرش و رفتار دانش

متوّلیان تعلیم و تربیت باید، با توجه به میزان اثرگذاری 

گیری نمایند و از انحصار در ها بهرهها، از آناین رسانه

 [۰۵].خارج شونداستفاده از ابزارهای نوشتاری 

ها هماهنگ ها، چنانچه آنبا توجه به تنوع و اثرگذاری رسانه

توانند های نهادهای تربیتی گام بردارند، میریزیبا برنامه

در رسیدن به اهداف تربیتی بسیار مثبت عمل کنند، در غیر 

نمایند: باشند و فرایند تربیت را مختل میزا میصورت آسیباین
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هر قدر بر »گوید: ذعان به این مسأله مهم میشهید بهشتی با ا

آموز( بخوانیم )تبلیغ کنیم(، او یک خبر در گوش او )دانش

بیند، یک گزارش خواند، یک تصویر در روزنامه میروزنامه می

بیند. از زندگی بیند، یک فیلم در فالن جا میدر تلویزیون می

ود و دلش شدیگران و وضع دیگران و شکل کار دیگران مطلع می

 [۰۲]«.در خانۀ دیگران است

 :ــ محیط و عوامل اجتماعی۴

شهید بهشتی، با تأکید بر جایگاه ویژۀ محیط اجتماعی در 

فرایند تعلیم و تربیت، چگونگی تأثیرگذاری آن را در بیانی 

گونه که یک گل خوش بوی همان»کند: گونه بیان میزیبا این

ل فساد متأثر و منفعل لطیف نازک، خیلی زودتر در برابر عوام

گراید، روح لطیف آدمی به شود و به فساد و پژمردگی میمی

تر است و تر و آمادهمراتب از جسم او برای آلوده شدن حساس

خواهد تا به دلیل خاصیت قبول و انفعالش، ضمانت بیشتری می

 [۰۷]«.در برابر عوامل فساد محیط مصون بماند

تماعی و اثرپذیری انسان از در عین حال، اثرگذاری عوامل اج

هیچ انسانی محکوم هیچ غیر اجتماعی »داند: ها را محدود میآن

نیست، ولی کیفیت و روابط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی روی 

گذارد، اما نه در حد جبر، انتخاب آگاهانۀ انسان اثر می

تر یا دشوارتر، رفتن بلکه در حد اینکه انتخاب او را آسان

 [۰۸]«.تر یا دشوارتر کنداین سو یا آن سو، آسان او را به

گونه شهید مطهری)ره( نیز در بیانی جذاب تأثیر محیط را این

خداشناسی و خداپرستی طبعًا مستلزم یک نوع »تبیین کرده است: 

های پاک رشد تعالی روحی خاصی است، بذری است که در زمین

کند و فاسد می زار، این بذر راهای فاسد و شورهکند. زمینمی

 [۰۳]«.برداز میان می

ها را برای شکوفایی و از همین رو شهید بهشتی همۀ محیط

هایی هستند که باروری و داند: محیطباروری انسان یکسان نمی

تر خواهی، خیرخواهی و خدا خواهی انسان را آسانرشد نیک

ها، هایی هستند که ضمن تضعیف این ارزشکنند و بر عکس محیطمی

آورند. پرستی، هواپرستی و تباهی فراهم میفضا را برای شیطان

از همین رو اسالم، بر خالف لیبرالیسم، نسبت به فساد و صالح 

 [۶۱].تفاوت نیستجامعه بی

های بسیار مهم در وظیفۀ بزرگ و خطیر امر به یکی از جنبه»

معروف و نهی از منکر و دعوت زبانی و عملی به خیر این است 
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که محیط اجتماعی را برای پرورش استعدادها و آمادگی خیر در 

ای که در او گناه و کند و به عکس، جامعهها آماده میتوده

اج دارد، چنین فساد و تباهی و ظلم و ستم و عدوان رو

های ضعف بشری و پژمردگی ای محیط مساعدی برای رشد نقطهجامعه

های قوت و خیر بشری است. حساب امر به معروف و نهی از نقطه

 و سالم پرورش برای سالم محیط. است سازیمحیط حساب …منکر، 

 بهداشت مسألۀ هاستانسان در نهفته خیر استعدادهای صحیح

 [۶۰]«.است اجتماعی محیط

در نظام اسالمی هر گونه آزادی که زمینۀ فساد محیط را آماده 

این نوع آزادی زمینۀ اجتماعی را »کند ممنوع است؛ چراکه 

های دیگر، و به بیراهه تر شدن نفوذ فساد در انسانبرای آسان

سازد و نظام اسالمی در ادارۀ جامعه کشاندن آنان آماده می

 [۶۶]«.باید مواظب این انحراف باشد

 :ــ حکومت۵

های مهم در تربیت های ناشی از ناحیۀ حکومت از آسیبآسیب

دهند و ها به فکر و عمل جامعه جهت میدینی است. حکومت

گسترانند. سخن ها و باورهای خود را در میان مردم میاندیشه

الناس بامرائهم »امام علی)ع( ناظر به همین مسأله است: 

های اخالقی و صفات در روشاشبه منهم بابائهم؛ مردم ــ 

های خود بیشتر شباهت دارند تا به اجتماعی ــ به حکومت

 [۶۹]«.پدران خویش

به همین دلیل شهید بهشتی در پاسخ به این پرسش )مقدر( که 

گوید: بر هر انسان وظیفۀ مسلمانان در این خصوص چیست؟ می

 مسلمان متعهدی الزم است که محیط را برای سالم زیستن خود و

افتد که مؤمنان دیگران پاک نگه دارد و این زمانی اتفاق می

کننده به ایمان و اهل ایمان و عمل، قدرت را در دست عمل

کش پیروز ناشناس حقبگیرند و بر کافران ناسپاس حق

آن قدر که عمال و کارگزاران جامعه »وی معتقد است:  [۶۴].شوند

داعیان جامعه دهند خطبا و به فکر و عمل جامعه جهت می

 [۶۵]«.توانند آن اندازه به فکر و عمل جامعه جهت بدهندنمی

بنابراین اگر حکومت، حکومتی باشد که سرشتش، سرشت عدل، حق، 

خدانگری، خداخواهی، و خدمت به خلق خدا نباشد، امکان رشد و 

 [۶۲].شوندبالیدن این باورها در آن جامعه فراهم نمی

مت، حکومت اسالمی باشد و از سوی دیگر، آن زمان که حکو

مؤمنان، قدرت را در دست گرفته باشند، تربیت دینی از 
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ای دیگر ممکن است آسیب بیند. به عقیدۀ ایشان اگر در ناحیه

حکومت دینی و اسالمی، تالش و کوشش، و جهاد و جنبشی در راه 

ها و باورهای دینی انجام نشود، نه تنها دیگران، بلکه آرمان

شوند و زمینۀ گردان میالمی نیز از آن رویمردم جامعۀ اس

 [۶۷].شودانحراف جوانان فراهم می

 «منابع و محتوا» های تربیت دینی در حوزۀ( آسیبب

 :ــ حذف عقل از منابع شناخت۱

ها، معتقدند که عقل گروهی از مسلمانان، از جمله اشعری

معارف انسان قابلیت فهم شرع و حق مداخله در شناخت احکام و 

های دینی را اصولی ها آموزهاسالمی را به طور مطلق ندارد. آن

شهید  [۶۸].دانندکامالً تعبدی و فاقد پشتوانه و دلیل عقالنی می

گونه بیان کرده است: بهشتی منشأ این خطای خطرناک را این

ای در جهت تقویت وابستگی انسان مسلمان با کمال تأسف عده»

کردن پایگاه حجّیت و ارزش و سندیت به کتاب و سّنت و محکم 

کالم خدا و سنت رسول خدا)ص( به سوی افراط رفتند. این در 

حالی است که عدم شناخت خوب و بد توسط انسان، به راستی 

 [۶۳]«.باشدخطرناک می

این تصور در حالی است که یکی از اهداف تربیت دینی در 

عقل؛ بیادیان الهی، تربیت انسان عاشق عاقل است نه عاشق 

ها و مقتضیات و درک انسانی که با مطالعه و تفکر در زمینه

 انتخاب را مناسب راه  درست از استعدادها و آمادگی خود،

خواهد بشر، با شناخت روشن اندیشۀ تحلیلگر اسالم می [۹۱].نماید

ترین روندها ها و با روشنترین نقطه)عقل( خود، از بدیهی

شود، آغاز کند و پیش برود. اسالم از وحی و پیغمبر شروع نمی

آمده از عقل بشر آغاز های بدستترین شناختبلکه از روشن

 [۹۰].شودمی

تربیت، غیر عقالنی معرفی کردن نظران تعلیم و به عقیدۀ صاحب

معارف و احکام دینی، پیامدهای خطرناکی دارد؛ از جمله آنکه 

های سست و لرزان بنا شود که شود تربیت دینی بر پایهباعث می

 [۹۶].خود متقّید نبودن به احکام اسالمی را در پی خواهد داشت

کند: تجربه نشان شهید بهشتی این آسیب را چنین تبیین می

های کوشند مطابق قالبهای خیلی متدّین که میه است آدمداد

ترین و ترین، رذلدین شوند، کثیفشریعت زندگی کنند، اگر بی

آیند. این در حالی ها از آب در میترین انسانناجوانمردانه

است که در افراد دیگری که به خدا، دین، پیامبر و قرآن 
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فه و نیکی رؤیت معتقد نیستند، نوعی جوانمردی، ادب، عاط

 شود. چرا؟می

ها والدینی که از آغاز کودکی فرزندشان در تربیت و ترغیب آن

ها را وابسته به امر خدا، و در ترهیب از به کارهای نیک، آن

اند، ذهن، منش و شخصیت کارهای زشت، به نهی خدا استناد کرده

ها را به یک نقطۀ مبدأ )خدا( متصل عملی و رفتاری آن

خدا ند. حال که این مبدأ از دست او گرفته شده و بیانموده

رود و دیگر هیچ شده، تمام آنچه هم به دنبالش بوده است می

ماند. این در حالی است که در زندگی چیز برایش باقی نمی

انسانی که معتقد به خدا نبوده یا اگر بوده در تربیت او 

دهد. دینی یفرد نداشته است، این اتفاق رخ نمجایگاه منحصربه

 [۹۹].ها درست کردند انصافًا سرنوشتش همان استکه اشعری

هایی که شهید بهشتی در حوزۀ منابع به آن از دیگر آسیب

کند، محدود نمودن منابع و مآخذ شناخت دین به قرآن اشاره می

 [۹۴].باشدمی« هللاحسبنا کتاب»کریم با شعار 

 :ــ انحراف مفاهیم دینی۲

 ها را در حوزۀ انحراف مفاهیم دینی بهشهید بهشتی آسیب

ــ التقاط؛ در شکل نوآوری و ۰کند: های زیر معرفی میگونه

نوپردازی به منظور مقبول نمودن اسالم برای کسانی که دستخوش 

های تأویل [۹۲]ــ تفسیر به رأی،۶ [۹۵]اند؛افکار مادی شده

های نادرست و برداشتو  [۹۷]انحرافی دربارۀ آیات قرآن کریم

ــ تمسک و استناد به ۹ [۹۸]های نابجا از منابع دینی؛استنباط

روایات غیر صحیح، مخدوش و مجعول که هیچ نسبت و ارتباط 

 [۹۳].اصیلی با قرآن کریم و پیشوایان اسالم ندارند

در دوران معاصر، تحریف مفاهیم و تعالیم دینی را بیگانگان 

کنند. آنان، ریزی کامل دنبال میبه صورت منظم و با برنامه

برای متزلزل کردن بنیان اسالم، تحت عنوان استشراق و تحقیق 

کنند و از آنجا که دربارۀ اسالم مفاهیم دینی را تحریف می

سلیقه قلم، اهل کار و مطالعه، خوشقریحه، خوشنویسندگانی خوش

 [۴۱].باشند، اثر گذارندویژه آشنا به سلیقۀ جوانان میو به

 های تربیت دینی در حوزۀ مربیانــ آسیبج

 :ــ مطابقت نداشتن قول و فعل۱

های مهم در تربیت دینی مطابقت نداشتن قول و فعل از آسیب

متوّلیــان تعلیم و تربیت است. در مورد لزوم مقارنت و 
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مطابقت قول و عمل، روایات فراوانی نقل شده است که وجود 

میان آن دو را به اثبات رابطۀ تأثیر و تأثر متقابل 

 [۴۰].رساندمی

شود که ها سبب میهمراهی و هماهنگی سخن مربیان با عمل آن

شنونده به سرعت به سخن گوینده اعتماد نماید و شخصیت 

گوینده را به راحتی به عنوان الگو بپذیرد. در مقابل، 

مطابقت نداشتن قول و عمل، در بسیاری از موارد، سبب 

شود و به موازات آن بان به اصل سخن میاعتمادی مخاطبی

کمترین تأثیر مثبت را بر آنان خواهد گذاشت و حتی گاهی 

ویژه زمانی که مخاطب آورد؛ بهتأثیر عکس را به همراه می

 .قدرت تحلیل نداشته باشد

گوید و آنچه که عمالً اگر کودکان تضادی بین آنچه معلم می»

گوید نادیده نچه را که میها آدهد مشاهده کنند، آنانجام می

خواهند گرفت و هر چه بیشتر تحت تأثیر آنچه که انجام 

 [۴۶]«.دهد، قرار خواهند گرفتمی

امام صادق)ع( ضرورت مطابقت قول و فعل عالمان و واعظان را 

اگر عالم و دانشمند به علم خود »اند: گونه بیان فرمودهاین

که چنانلغزد؛ آنها میعمل نکند، موعظه و اندرز او از دل

های لغزندۀ کوه صفا لغزان باران از روی سنگ صاف و نشیب

 [۴۹]«.است

کند. متأسفانه این آسیب، همواره تربیت دینی را تهدید می

کند که تضاد بین قول و فعل شهید بهشتی، با صراحت اعالم می

جای تأسف »کنندگان، نتیجۀ متفاوت و گاهی عکس دارد: دعوت

شما مردم، به روش و سنن عملی ما  است که هر قدر

شوید این نگرانی وجود تر میکنندگان زبانی و قلمی نزدیکدعوت

کنیم نه دارد که گرایششان به آنچه ما شما را بدان دعوت می

تر شود، بلکه حتی گاهی کمتر و ضعیفتنها بیشتر نمی

 [۴۴]«.شودمی

ر پی دنیا د»نماید: به همین جهت بر دعوت عملی تأکید می

های ادعایی. های عملی برای بهتر زیستن است نه راهیافتن راه

 به عملِ  مقدار، هر به جا هر. طور همین  نسل جوان خودمان هم

 به احتیاجی هیچ دیگر باشید داشته سراغ اسالمی معیارهای

 او ایمان و فکر و جان و دل خود به خود. نیست تبلیغ

 [۴۵]«.آنجاست( مخاطب)
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کند که برای جلوگیری از این آسیب، مسئولیت وی توصیه می

کوشد آن خطیر عالم دینی که در راه تزکیه و تعلیم مردم می

است که ابتدا خود را تزکیه کند و در مسیر تقوا کوشش 

تواند به خیر دعوت کند و نه صورت نه میدر غیر این [۴۲].نماید

 .پذیرندحرفش را می

هللا هللا و آیتاسیر )القابی مانند( آیت وقتی من عالم دینی»

توانم رهبر مبارزه با تشریفات در العظمی باشم، دیگر نمی

 [۴۷]«!های دیگر شوم؟قشرها و گروه

خواهد الگویی ایشان این اصل را برای جامعۀ اسالمی، که می

ها را به سوی خود دعوت کند، شرط برای دیگر جوامع باشد و آن

 .دانداساسی می

ا با شعار داشتن آیین حق و عدل در جهان امروز دعوت م»

کنیم البته به یک شرط، به شرط اینکه عمل خودمان را عرضه می

ما آنقدر وارونه نباشد که مردم دنیا را بیزار کند و 

پرستی را در رفتار شما بنگریم بگویند اگر بخواهیم حق و حق

طرت ما ما از این حق گریزانیم و این آن حقی نیست که ف

کرد. و اگر بخواهیم عدل را در زندگی و رفتار نظام جستجو می

اجتماعی و اقتصادی شما بنگریم، این هم آن عدلی که ما 

 [۴۸]«.خواهیم نیست. این عدل، عدل قالبی استمی

جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی، در جایگاه یکی از این جوامع، 

ذهنیت واالی بشری  در مسیر دعوت خویش باید تجسم و تجلی این

فرودآمده از عرش الهی باشد تا بتوان گفت که مشغول نشان 

 .دادن اسالم به دنیا و تبلیغ آن در جهان هستیم

 :«حق محوری»به جای « غیر محوری»ــ ۲

در تعلیمات اسالم، معیار و مالک سنجش امور، میزان منطبق شدن 

شیوۀ عمل، است. اگر در کاری نّیت، محتوا، « حق»ها بر آن

بازخورد و نتیجۀ آن بر اساس موازین حق، مثبت باشد، انجام 

گردد و به نسبت دوری شدن آن کار در کل حق است و تجویز می

 [۴۳].شودتر میاز حق، به باطل نزدیک

در همۀ امور، فضای « حق»با توجه به تأثیر مثبت و ذاتی 

« حق»ت حاکم بر هر فعالیتی از آغاز تا پایان باید با محوری

ها تا آنجا که باشد تا به نتیجه مطلوب و نهایی برسد. تالش

در جهت نور، حق و عدل باشد، حتی در محیط فساد به حرکت خود 

دهد و به محض اینکه کار به خودپرستی آغشته شود و ادامه می
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نوعی خودپایی و سودطلبی به کار آمیخته شود، از اوج فرو 

است. آغشتگی و آمیختگی هر  افتد؛ این طبع و طبیعت کارمی

گرایی، گرایی، اهریمنحرکتی با باطل، خودپرستی، شیطان

شود اندازد و سبب میپرستی، آن را از ارزش میسودپرستی و من

همچون کرمی از درون، آن را فاسد نماید و ضمن جلوگیری از 

 [۵۱].به نتیجه رسیدن آن، نفعی به همراه نداشته باشد

کشف »های تعلیم و تربیت دینی، ین بخشتربر مبنای اساسی

باید دغدغۀ اصلی در امر هدایت، دعوت و تربیت باشد. « حقیقت

گرا، سازنده، لذا تمام مباحثات و تبادل نظرها باید روشن

آفرینی باشد و گرنه به جای هدایت منطقی و به دور از جنجال

مثبت و های شود که زمینهو موجب می [۵۰]گردد،به ضاللت منتهی می

 [۵۶].های ضد آن تبدیل شودارزندۀ هدایت مخاطبان به زمینه

های جستجوگری که در پی شناخت حق ازآنجاکه پرورش انسان

هستند از اهداف تربیت است، آهنگ تربیت مدرسه نیز باید از 

های محدود هر گونه تحجر، تعصب، و نیز مطالب را در چارچوب

ن سیر را طی نکند ای که ایآوردن به دور باشد. مدرسه

 .کندتواند ادعای کند که به اسالم و حق خدمت مینمی

ای که بخواهد یک مشت انسان لجوج و پرخاشگر متعصب مدرسه»

تربیت کند که نتوانند دو کلمه حرف بزنند چه ارزشی دارد؟ 

اند؟ به چه در این صورت چه خدمتی به اسالم و به حق کرده

 [۵۹]«!ای؟انگیزه

ر مخاطبان دعوت، آن است که داعیان و مربیان بر اولین انتظا

طلبی حرکت نمایند؛ گرایی و عدلمحوری، حقپذیری، حقمبنای حق

شود ما را رو میاگر در همان گام اول که با ما روبه»زیرا: 

های لجوج و متعصب به معنای خودمحور بیابد ــ که من آدم

حق و باطل و  فردمحور حق و باطل هستم، من ترازوی منحصربه

کنم برای همۀ ما عدل و ظلم هستم ــ مسلم است و گمان می

 «.روشن باشد که از ما فاصله خواهد گرفت

هر فرد و گروهی که این »گوید: شهید بهشتی در ادامه می

های گرفتاری )خودمحوری( را داشته باشد، اگر از تمام دستگاه

فیلم،  تبلیغاتی دنیا و آخرین فنون تبلیغاتی، بهترین

ها ترین نمایشنامهترین شعرها و مهیجترین بیان و جذابشیرین

 [۵۴]«.رسدها هم استفاده کند، باز به جایی نمیو فیلم

های روحانیت در اسالم خودمحوری به این معنا یکی از آسیب

 [۵۵].بوده است
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 :های فردی و گروهیتوجهی به تفاوتــ بی۳

فرد خصوصیات ذاتی و منحصربه :های فردیتوجهی به تفاوتبی

انسان که ریشه در وراثت دارد و خصوصیاتی که در تعامل با 

سازد؛ لذا وجود نماید شخصیت انسان را میمحیط کسب می

ست، ها طبیعی و انکارناپذیر اهای فردی در میان انسانتفاوت

توان از محور تعلیم و تربیت است، نمی« انسان»و ازآنجاکه 

های فردی و ها چشم پوشید. شهید بهشتی، تفاوتاین تفاوت

هر یک از »ها را به زیبایی تبیین کرده است: اهمیت آن

نوشته آموزان که در کالس شما هستند، یک کتاب تازهدانش

 این و نسخه این ۀمطالع.  …فردباشند آن هم نسخۀ منحصربهمی

 کتاب که دیگر انسانی علمی دقیق مطالعۀ از را شما کتاب

 کار و سر کتاب این با که کسی.  …کندنمی نیازبی است دیگری

 دائماً  باید شود، روروبه او با آگاهانه بخواهد اگر دارد،

 [۵۲]«.باشد مطالعه حال در

های ریزان تعلیم و تربیت، با توجه خاص به تفاوتبرنامه

های فردی، در تعیین محتوا و میزان تعلیم و همچنین شیوه

آموزش و تربیت، عواملی، همچون مقطع سنی، سطح بلوغ، 

ها، شرایط اقتصادی ــ اجتماعی، خانواده، بهرۀ ضریب توانایی

 [۵۷].کنندهوشی، را لحاظ می

توقع اینکه »گوید: های فردی میتوجه به تفاوتشهید بهشتی با 

ها در حد نصاب یا در میزان یاد دادن مطالب در مدرسه به بچه

حد کمال باشد غلط است؛ چون همیشه در کالس افراد زیر متوسط 

ها تواند در حد متوسط بچههم وجود دارند. کالس، حداکثر می

 [۵۸]«.ریزی کندبرنامه

الیکلف هللا نفسًا اال »س آیۀ شریفۀ و در جایی دیگر، بر اسا

های افراد در بر توجه به توانایی  (۶۸۲، )بقره / «وسعها

ورزد تا احیانًا سبب نقض تعیین تکالیف و میزان آن تأکید می

 [۵۳].اهداف دادن تکلیف نشود

معموالً معلم و مربی با بیش از  :های گروهیتوجهی به تفاوتبی

های روست؛ لذا توجه به تفاوتیک نفر به عنوان مخاطب روبه

ها اهمیت های مشترک و شرایط حاکم بر آنگروهی، ویژگی

« ایقاظ العلماء و تنبیه االمراء»فراوانی دارد. صاحب کتاب 

مسلمًا القای بعضی »د: گویهای گروهی میبا توجه به تفاوت

مطالب به مردم عادی و یاد کردن آن، نزد آنان حرام است؛ 

شناسند و کنه چراکه بسیارند کسانی که حق را از باطل نمی
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کنند و از همین طریق به گمراهی دوری کالم را درک نمی

 [۲۱]«.افتندمی

شهید بهشتی معتقد است که داعیان و مربیان، برای جلوگیری 

ای بوی ف مردم عوام، باید از بیان اموری که ذرهاز انحرا

دهد پرهیز نمایند و در عوض حامل محکمات دین متشابهات می

به همین دلیل طرح بحث والیت تکوینی را در سطح  [۲۰].باشند

ام، من همواره این مسأله را گفته»گوید: کند و میعوام رد می

دانم عمومی می ترین خطا را در طرح آن در محافل و مجامعبزرگ

برای اینکه بدون شک، این مسأله آن قدر ظریف است و ظرافت 

دهد. دارد که انسان را در مرز میان ایمان و کفر قرار می

اند خود ائمۀ ما ــ سالم هللا علیهم اجمعین ــ مکرر توصیه کرده

 [۲۶]«.که این گونه مسائل برای عموم قابل طرح نیست

وۀ طرح مباحث نیز، با توجه به ایشان همچنین معتقد است شی

نوع مخاطب، باید متفاوت باشد. در سطح عموم باید به شکل 

القایی باشد نه تحلیلی، و بر عکس در سطح خواص باید تحلیلی 

 [۲۹].باشد نه القایی تا پذیرفتنی باشد

 :زمان نشناختن و نکردن درک  ــ۴

بر از نظر شهید بهشتی، برای تعلیم و تربیت مردم، عالوه 

دانش کامل نسبت به قرآن کریم، سنت و سیرۀ معصومین، شناخت 

چراکه  [۲۴]کنند ضرورت داردمردم و زمانی که در آن زندگی می

بالغت »شناخت زمان تأثیر مستقیم در بلیغ بودن مربی دارد: 

مربوط به الفاظ نیست، بلکه به این است که شما )مربیان( 

اسی و اجتماعی روز حضور دائمًا در فرهنگ معنوی و اخالقی، سی

هایی را ها چه کتابداشته باشید. باید بدانید امروز جوان

های مردم چه خوانند، چه سؤاالتی برایشان مطرح است. تودهمی

 [۲۵]«. …سؤاالتی برایشان مطرح است

ها آن ها و نوشتهبه نظر ایشان، شرط استقبال خواص از گفته

 [۲۲].است که متناسب با زمان باشند

همچنین برای دعوت نمودن جهانیان به اسالم نیز شناخت جو 

داند و معتقد است: باید حاکم بر جهان امروز را ضـروری می

های ها را شناخت و بر اساس آگاهیها و آمال آننیازمندی

 [۲۷].های مقتضی اتخاذ نمودآمده تصمیمدستبه

 :ــ جاذبه نداشتن۵
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ها، با تأسی به . آناز صفات مربیان زبده جذاب بودن است

پیامبراکرم)ص(، با گفتار و رفتار خود دیگران را جذب 

کنند. هر چه این قدرت در افراد بیشتر باشد، امکان می

روحانیون زبده در برخورد با کسانی »اثرگذاری بیشتر است: 

ها کوشیدند اینکه دچار انحراف شناختی دربارۀ اسالم بودند می

سلیقه نبودند از همان ها خوشد. بعضیرا در درجۀ اول جذب کنن

 [۲۸]«.کردندکردند بنابراین بیشتر دفع میاول دعوا می

ایشان، ضمن پافشاری بر داشتن جاذبه در گفتار و رفتار، 

هر انسان »کند: زا بودن جاذبۀ بدون دافعه را تأکید میآسیب

خواهند سراپا هایی که میخود دافعه هم دارد. آنمکتبی خودبه

هایی هستند که خود ها صلح کلاذبه باشند بدون دافعه، اینج

 [۲۳]«.انددچار نوعی التقاط و انحراف

 :جدایی میان مربیان و متربیانــ ۶

خدمت به شهید بهشتی، در تبیین جایگاه روحانیت در اسالم، 

ها را از جمله وظایف مهم این گشایی از کار آنمردم و گره

است که آنان در این وظیفه، پیام شمرد و معتقد قشر برمی

توانند تبلیغ کنند؛ چراکه رابطۀ دین و اسالم را بهتر می

داری را از نمایند و دیندنیا را به بهترین وجه ترسیم می

 [۷۱].کنندهای خاص خارج میانحصار در نماز و عبادت

در اسالم، روحانی و مردم مثل ماهی و آب هستند. روحانی با 

ها مردم و در مردم زنده است و بدون مردم و جدا از آن

تهذیب تبیین اسالم اصیل،  [۷۰].تواند رسالتش را انجام دهدنمی

 ممکن مردم میان در حضور با …اخالق، روشنگری و 

برای متزلزل  هموارهدشمن، با فهم دقیق این موضوع،  [۷۶].است

کند تا قصۀ زمان رضاخان تکرار کردن این ارتباط تالش می

ای جّدی بین قشرهای مختلف با چراکه آن زمان تفرقه [۷۹]شود؛

 .روحانیت اتفاق افتاد

هایی را که قشر روحانیت در اسالم به شهید بهشتی سایر آسیب

ــ تظاهر به زهد، تقوا ۰ داند از:آن مبتال شده است عبارت می

ــ دوری کردن و سرباز زدن ۶های تازۀ تجارت؛ و باز شدن دکان

از هر گونه مسئولیت و وظیفه با تمسک به عناوینی همچون 

ــ تن ندادن به کار و کوشش و کسب ۹؛ «بندگان مقرب خدا»

ها خواندن نماز، عبادت کردن و بیان آیات را حرفۀ حرفه )آن

گشای الدعوه و گرهــ خود را مستجاب۴خود قرار دادند(؛ 

مشکالت مردم در درگاه خدا شمردند و بابت نوشتن ادعیه و 

ــ مقید نبودن به شریعت با ۵ کردند؛می اخذ پول …طلسمات و 
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ــ منحصر کردن کسب ۲اند؛ تمسک به اینکه به مقام یقین رسیده

 [۷۴].دانش دینی به طبقۀ خود با هدف تسلط بر مردم

 هاهای تربیت دینی در حوزۀ روشدــ آسیب

قرآن کریم، به عنوان کتاب هدایت و تربیت بشر برای نیل به 

های گوناگونی )مستقیم و اهداف تربیتی خویش، از روش

هایی همچون پرسش و پاسخ، استفاده کرده است؛ روشغیرمستقیم( 

هایی را به گویی و الگوپردازی. و روشقصهتمثیل، 

ربک  ادع الی سبیل»پیامبراکرم)ص( پیشنهاد کرده است: 

 .(۰۶۵/  نحل) «…بالحکمه و الموعظه الحسنه 

و ائمۀ  مربیان، با الگوگیری از قرآن کریم، رسول خدا)ص(

السالم، در مسیر تربیت مخاطبان خود، از معصومین علیهم

کنند تا های متناسب با اهداف مورد نظر خود استفاده میروش

ی در های جدبه نتیجۀ مطلوب برسند. در عین حال، از آسیب

هاست. شهید بهشتی در آثار ها در حوزۀ روشتربیت دینی، آسیب

های مهم در این زمینه اشاره کرده خود به تعدادی از آسیب

 .است

 :ــ تأکید بر دعوت زبانی به جای دعوت عملی۱

جایگاه کالم در تعلیم و تربیت، با عنایت به اینکه بسیاری 

تن است، های تربیتی بر پایۀ سخن و سخن گفاز روش

اثرگذاری کالم را در تربیت  انکارناپذیر است. امام علی)ع(

 [۷۵]«.ُرب کالٍم انفذ من سهام»فرماید: گونه بیان میاین

کیفیت و میزان استفاده از آن در کارایی این روش نوع کالم، 

توجهی به همین نکته ها در بیباشد و اغلب آسیباثرگذار می

 .نهفته است

کند که بر این نکته تأکید می شهید بهشتی در آثار خود،

هرچند زبان و دعوت زبانی در تاریخ اسالم مهم بوده، نسبت به 

خواهیم چرا نمی»تری داشته است. های دیگر جایگاه پایینروش

درصد هم به زبان  ۰۱ لمس کنیم که دعوت بر خیر در اسالم،

 [۷۲]«.نبوده است

گوید: دگی اجتماعی دوران خویش نیز میشناسی زنوی در آسیب

های زندگی اجتماعی ما رواج بازار دعوت زبانی و یکی از آفت»

 ما یعنی ؛ …اخیرًا قلمی و کساد بازار دعوت عملی است

کنندگان قلمی و زبانی که در بخش زبانی و قلمی چه بسا دعوت
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ُپر تجلی هستیم، اما متأسفانه در بخش دعوت عملی آن ارج و 

 [۷۷]«.رگذاری متناسب با رسالتمان را چندان نداریماث

این در حالی است که در احادیث، دعوت عملی بر زبانی مقدم 

های تکراری و لذا در تبیین معارف دینی، باید از حرف [۷۸]است؛

های زائد خودداری شود و پس از هر روشنگری، حتمًا از بحث

 [۷۳].عملی که آن را تثبیت کند انجام گردد

ایشان به مربیان، معلمان، روحانیان و تمام کسانی که در 

ــ سعی ۰کند: کنند توصیه میها فعالیت میحوزۀ تربیت انسان

ــ ۶رونق شود؛ های زبانی و قلمی کمکنند مقداری بازار دعوت

شبکۀ تبلیغ و دعوت، به شبکۀ تبلیغ و دعوت عملی تبدیل 

کونوا دعاه »ه روایت ــ شعار اصلی در دعوت، عمل ب۹ [۸۱]شود؛

 [۸۶].باشد [۸۰]«الناس بغیر السنتکم

 :های آنــ روش الگویی و آسیب۲

های تأکید شده در قرآن کریم درخصوص تعلیم و تربیت، از روش

هایی رو به روست. روش الگوپردازی است. اما این روش با آسیب

اشاره کرد. حال آنکه « مریدپروری»توان به که از جمله می

روی )نفی هر گونه اقتدا به الگوپردازی، ضمن رد تکروش 

دیگران(، باید از هر گونه مریدپروری جلوگیری نماید، به 

ای که متربی، الگو را ورای معیارها قرار ندهد و به او گونه

 [۸۹].فقط در حکم الگو بنگرد

نظران تعلیم و تربیت فرا انسانی جلوه دادان به عقیدۀ صاحب

کارکرد روش الگوپردازی آسیب جدی وارد الگوهای دینی به 

پردازی در از جمله اموری که کارکرد روش اسوه»کرده است: 

سازد، فرا انسانی جلوه دادن الگوهای تربیت دینی را مختل می

دینی و تقدس بخشیدن بسیار به آنان تا حدی است که متربیان 

 [۸۴]«.خود را از همانندسازی با آنان عاجز ببینند

ها در روش الگوپردازی را های دیگری از آسیبتی پردهشهید بهش

 :کندچنین ترسیم می

به عقیدۀ ایشان، گروهی از افراد، در روش الگویی،  :پردۀ اول

به جای تأکید بر الگوگیری از الگوها، بر کرامات و معجزات 

کنند که از آنان سر زده است، ای تکیه میالعادهو امور خارق

نمایند. این افراد از این طریق دعوت میو مخاطبان خود را 

ها، به کنند. آنها اکتفا میفقط به ذکر مناقبی از آن

اشتباه، بشریت را در پرتو اعتقاد به کرامات و کارهای 
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کنند. این در حالی است که العاده به راه خدا دعوت میخارق

 برای اما است، محفوظ خودش جای سر …کرامات و معجزات و 

 [۸۵].دارد قانونمندی دارد، حدی خودش

ها در روش الگویی به تکیه بر کرامات و امور آسیب :پردۀ دوم

شود، بلکه در انحرافی العادۀ الگوهای دینی خالصه نمیخارق

بزرگ، گاهی مسألۀ والیت به معنای محبت پیغمبر و خاندان 

شود و آید که خدا به کناری نهاده میایشان به صورتی در می

حال آنکه عشق و  [۸۲].آیند نه خدااولیای الهی به چشم می

گرایش به پیغمبر و امام باید به تقویت پیوند مـا با خدا 

منجر شود نه آنکه مانع و حجاب پیوند شود. بعضی 

کند و ها انسان را از خدا دور میدوستیپیغمبردوستی و امام

ام و آن زمانی است که انسان عاشق شکل و شمایل، هیکل، ن

 [۸۷].ها باشدافتخارات آن

نیافتنی از الگوهای آل و دستبنابراین ارائۀ تصویر ایده

دینی و در مقابل، ترسیم تصویری سطحی از آنان و اکتفا به 

ای جز انحراف از کارکرد الگوها در پی ها نتیجهافتخارات آن

 .نخواهد داشت

 :توجهی به اصل آزادی و آگاهیــ بی۳

هی و آزادی را دو اصل اساسی در امر تعلیم و شهید بهشتی آگا

ها و و معتقد است باید تمام گروه [۸۸]کند،تربیت معرفی می

ها را به های معنوی و مادی انسانهای تربیتی با جاذبهدستگاه

ها با دو ویژگی سوی خود جذب نمایند به شرط آنکه این جاذبه

 .آزادی و آگاهی همراه باشند

ها را در خودش باید طوری باشد که انسان های سازندهجریان»

فرو برد، اما نه یک فرو بردنی که خودآگاهی و انتخاب آزاد 

 …ها سلب بکند و به شکل یک جبر اجتماعی در بیاید را از آن
 به را ما تواندنمی اصوالً  و باشد داشته دوام تواندنمی این

 تبّین قد الدینفی اکراه ال” اصل باید ما. ببرد اسالم راه

 استمسک فقد باهلل یؤمن و بالطاغوت یکفر فمن الغی من الرشد

را در دعوت   (۶۵۲)بقره/“ بالعروه الوثقی ال انفصام لها

 [۸۳]«.رعایت کنیم

توجهی به آزادی در تعلیم و تربیت را خیانت به ایشان بی

داند؛ زیرا از نگاه ایشان، نهایت شخصیت انسانی مخاطبان می

و غایت این نوع تربیت، تبدیل شدن مخاطبان به مهره و 

های هایی که در مدلهای قالبی ابزاری است؛ انسانانسان
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میرند نه و حتی میکنند اندیشند، زندگی میشده میتعیینازپیش

از همین رو هنر معلمان و مربیان در ادارۀ  [۳۱].انسان واقعی

داند، آموزان میکالس را، ایجاد احساس آزادی واقعی در دانش

تک آنان عملکرد خود را در حرکت تکاملی خویش ای که تکگونهبه

 [۳۰].مشاهده کنند

 :توجهی به اصل تنبیه و تشویقــ بی۴

مهم نظام تعلیم و تربیت اسالمی، که بر آن از اصول بسیار 

باشد که با عناوین تأکید دارد، اصل تـشویق و تنبیـــــه می

بشارت و انذار، ترغیب و ترهیب نیز تعبیر شده است. آنچه در 

هایی آید دیدگاه شهید بهشتی دربارۀ این اصل و آسیبپی می

 .توجهی به آن ایجاد شوداست که ممکن است در پی بی

ایشان معتقد است که  :ــ بهره نگرفتن از تنبیه و تشویق۱ــ۴

اصل تشویق و تنبیه با فطرت انسان مطابقت دارد؛ چراکه 

گرایی ای آفریده است که هم درونخداوند انسان را به گونه

های درونی دارد و گرایی، هم یک سلسله انعطافدارد و هم برون

اسالم، هماهنگ با های بیرونی. آیین هم یک سلسله انعطاف

های ساختار وجودی انسان، فرایند هدایت و تربیت را از رغبت

 [۳۶].نمایدکند و با اجبارهای بیرونی همراه میدرونی شروع می

توجهی به آن با توجه به تالئم این اصل با فطرت انسان، بی

اگر ما »دهد: امید رسیدن به اهداف مطلوب تربیت را کاهش می

های خالص درونی، ها، صرفًا روی آن عالقهیتبخواهیم در ترب

گونه تشویق یا تهدید، یا تنبیه خارجی تکیه کنیم، بدون هیچ

کنم بتوانیم هیچ سیستم تربیتی را به ثمر برسانیم، گمان نمی

 [۳۹]«.این دو عامل باید در کنار هم باشند

تشویق و تنبیه  :ــ انحراف از اهداف تشویق و تنبیه۲ــ۴

رای برانگیختن و ایجاد انگیزه در مخاطب است و ای بوسیله

هرگز نباید آن را هدف اصلی تلقی کرد یا اهداف دیگری جز 

ایجاد انگیزه را دنبال کرد. شهید بهشتی انحراف فوق را 

اگر تشویق در خط گول زدن، فریفتن و »کند: گونه بیان میاین

در خط  طمع برانگیختن باشد، ضد آهنگ اسالمی است و اگر تنبیه

ها را خرد یا بزرگ کردن، از هویت و مرعوب کردن، انسان

استقالل و شخصیت تهی کردن باشد، این هم راه اسالم نیست. 

تشویق و تنبیه باید باشد، ولی در حد متناسب با برانگیختن 

 [۳۴]«.نیروها

 :نتیجه
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ها هللا دکتر شهید بهشتی آنهای تربیت دینی، که آیتدقت در آسیب

 :دهدرا تبیین نموده است، نشان می

ایشان تعلیم و تربیت دینی را در مدلی ارتباطی قرار داده 

است که در یک سوی آن متوّلیان رسمی تعلیم و تربیت 

ت )فرستنده( قرار دارند که شامل والدین، معلم و روحانی

باشد. این متولیان در فرایند تعلیم و تربیت دینی با می

ارائۀ محتوای مطابق با اهداف تربیت دینی )پیام( در 

مخاطبان خود )گیرنده(، شناخت، نگرش و رفتار جدیدی ایجاد 

ها در این مدل باید بر منابع متقن، با توجه نمایند. پیاممی

مل دیگری که در به شرایط زمان و نیازهای مخاطبان باشد. عا

ای دارد شیوۀ انتقال مفاهیم و مدل مد نظر ایشان اهمیت ویژه

باشد و تعالیم یا ایجاد رفتارهای خاص در مخاطبان می

 .ویژه رفتار باشدتواند در شکل گفتار و بهمی

فرایند تعلیم و تربیت دینی در خأل انجام براساس این الگو، 

ای دارد که بستر و زمینه شود، بلکه مثل هر ارتباط دیگرینمی

تواند امر تعلیم و تربیت دینی را تقویت، تضعیف یا خنثی می

ها، محیط اجتماعی و حکومت این بستر نماید. دوستان، رسانه

 .دهندرا شکل می

ترین عوامل شهید بهشتی)ره(، براساس این مدل ارتباطی، مهم

کدام مؤثر یا بازدارنده در تعلیم و تربیت دینی و سهم هر 

ها و موانع تعلیم و نماید، همچنین آسیبها را مشخص میاز آن

کند که به طور مختصر در ذیل ارائه تربیت دینی را تبیین می

 :گرددمی

 :هاالف( زمینه

توجهی به نیازهای جسمی اند از: بیها در این حوزه عبارتآسیب

توجهی به الگو بودن والدین، مؤثر بر تعلیم و تربیت، بی

ضاد میان دو نسل، دوستان نامناسب، ناهماهنگی و احیانًا ت

ها و های محیط اجتماعی، رسانهریزیتضاد میان اهداف و برنامه

 .ها و اهداف تعلیم و تربیت دینیحکومت با برنامه

دهنده ای دارد؛ چراکه جهتدر این میان، حکومت، جایگاه ویژه

ها و ربیت، رسانهبه سایر عوامل، از جمله نهادهای تعلیم و ت

ها از ناحیۀ حکومت باشند. بنابراین آسیبمحیط اجتماعی، می

 .باشدترین آسیب میمهم

 :ب( منابع و محتوا



اند از: حذف عقل از ها در این حوزه عبارتترین آسیبمهم

منابع شناخت، محدود نمودن منبع شناخت به قرآن کریم با 

عالیم و مفاهیم دینی در و انحراف از ت« حسبنا کتاب هللا»شعار 

 .شکل التقاط، تفسیر به رأی و تمسک به روایات مجعول و ضعیف

 :ج( مربیان

های فردی و توجهی به تفاوتمطابقت نداشتن قول و فعل، بی

محوری، درک نکردن و نشناختن به جای حق« غیرمحوری»گروهی، 

زمان، نداشتن جاذبه و باالخره جدایی میان مربیان و متربیان 

 .های این حوزه استاز آسیب

از نظر دکتر بهشتی)ره(، مطابقت نداشتن قول و فعل بیشترین 

 .کندآسیب را در این حوزه ایجاد می

 :هاد( اصول و روش

توجهی تأکید بر دعوت زبانی به جای عملی در میان روشها و بی

به جایگاه آزادی و آگاهی در میان اصول تعلیم و تربیت از 

توجهی به باشند. مریدپروری، بیدر این حوزه می های مهمآسیب

توجهی به اصل جایگاه الگویی الگوهای دینی و همچنین بی

 .های بعد قرار داردتشویق و تنبیه در رتبه

 هانوشتپی

ــ سید محمد حسینی بهشتی، نقش آزادی در تربیت کودکان، [۰]

 ۸۱، ص ۰۹۸۰تهران، بقعه، 

ــ سید محمد حسینی بهشتی، بهداشت و تنظیم خانواده، [۶]

 ۰۲، ص۰۹۸۰تهران، بقعه، 

ها در تبلیغ و تربیت، ــ مصطفی عباسی مقدم، نقش اسوه[۹]

 ۴۰ــ ۴۶، صص۰۹۷۰تهران، نشر سازمان تبلیغات اسالمی، 

ــ سید محمد حسینی بهشتی، نقش آزادی در تربیت کودکان، [۴]

 ۸۳همان، ص 

محمد حسینی بهشتی، بهداشت و تنظیم خانواده،  ــ سید[۵]

 ۴۶همان، ص 

ــ سید محمد حسینی بهشتی، نقش آزادی در تربیت کودکان، [۲]

 ۵۱همان، ص 
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ــ سید محمد حسینی بهشتی، سرود یکتاپرستی، تهران، بقعه، [۷]

 ۳۴، ص ۰۹۷۳

ــ سید محمد حسینی بهشتی، نقش آزادی در تربیت کودکان، [۸]

 ۵۱همان، ص 

 .ــ همانجا[۳]

 ۵۵ــ همان، ص [۰۱]

 ۵۷ــ همان، ص [۰۰]

 .ــ همان[۰۶]

، ص ۰۹۷۶ــ سیروس عظیمی، روانشناسی کودک، تهران، صفار، [۰۹]

۰۲۵ 

ــ سید محمد حسینی بهشتی، نقش آزادی در تربیت کودکان، [۰۴]

 ۰۴۱همان، ص 

ــ سید محمد حسینی بهشتی، بایدها و نبایدها، تهران، [۰۵]

 ۰۴۶، ص ۰۹۸۱بقعه، 

 ۹۸ــ همان، ص [۰۲]

 ۰۷ــ ۰۸د حسینی بهشتی، سرود یکتاپرستی، صصــ سید محم[۰۷]

ــ سید محمد حسینی بهشتی و دیگران، آزادی، هرج و مرج، [۰۸]

 ۴۴، ص ۰۹۸۰زورمداری، تهران، بقعه، 

ــ مرتضی مطهری، علل گرایش به مادیگری، تهران، صدرا، [۰۳]

 ۰۷۱، ص ۰۹۷۱

ــ سید محمد حسینی بهشتی و دیگران، آزادی، هرج و مرج، [۶۱]

 ۴۲ــ  ۴۷زورمداری، همان، صص 

د محمد حسینی بهشتی، بایدها و نبایدها، همان، ص ــ سی[۶۰]

۰۷۱ 

ــ سید محمد حسینی بهشتی و دیگران، آزادی، هرج و مرج، [۶۶]

 ۸۱زورمداری، همان، ص 
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اکبر العقول عن آل الرسول، به تصحیح علیــ حرانی، تحف[۶۹]

 ۶۱۷، ص۰۹۲۲غفاری، انتشارات اسالمیه، 

ــ سید محمد حسینی بهشتی، نقش آزادی در تربیت کودکان، [۶۴]

 ۴۹همان، ص 

ــ سید محمد حسینی بهشتی، بایدها و نبایدها، همان، ص [۶۵]

۰۵۸ 

 ۰۵۳ــ همان، ص [۶۲]

 ۸۴ــ همان، ص [۶۷]

 ۸۹ــ همان، ص [۶۸]

 ۷۸ــ همان، ص [۶۳]

 ۴۳ــ همان، ص [۹۱]

ــ سید محمد حسینی بهشتی، عدالت و حق و باطل از دیدگاه [۹۰]

 ۹۳، ص ۰۹۸۶قرآن، تهران، بقعه، 

شناسی تربیت دینی، آبادی، آسیبــ محمدعلی حاجی ده[۹۶]

نامه کارشناسی ارشد، قم، پژوهشکد حوزه و دانشگاه، ص پایان

۰۹۷ 

حمد حسینی بهشتی، بایدها و نبایدها، همان، صص ــ سید م[۹۹]

 ۷۴ــ  ۷۵

ــ سید محمد حسینی بهشتی، روش برداشت از قرآن، تهران، [۹۴]

 ۵۵، ص ۰۹۸۵بقعه، 

ــ سید محمد حسینی بهشتی، شریعتی جستجوگری در مسیر [۹۵]

 ۷۶، ص ۰۹۷۳شدن، تهران، بقعه، 

 صص همان، قرآن، از برداشت روش و ؛ بهشتی، ۳۲ــ همان، ص [۹۲]

 ۶۲ــ  ۹۰

 ۴۴ــ  ۵۶ــ همان، صص [۹۷]

ــ سید محمد حسینی بهشتی، موسیقی و تفریح در اسالم، [۹۸]

 ۶۵، ص ۰۹۸۴تهران، بقعه، 

http://www.zamane.info/1390/05/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF/#_ednref23
http://www.zamane.info/1390/05/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF/#_ednref24
http://www.zamane.info/1390/05/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF/#_ednref25
http://www.zamane.info/1390/05/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF/#_ednref26
http://www.zamane.info/1390/05/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF/#_ednref27
http://www.zamane.info/1390/05/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF/#_ednref28
http://www.zamane.info/1390/05/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF/#_ednref29
http://www.zamane.info/1390/05/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF/#_ednref30
http://www.zamane.info/1390/05/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF/#_ednref31
http://www.zamane.info/1390/05/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF/#_ednref32
http://www.zamane.info/1390/05/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF/#_ednref33
http://www.zamane.info/1390/05/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF/#_ednref34
http://www.zamane.info/1390/05/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF/#_ednref35
http://www.zamane.info/1390/05/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF/#_ednref36
http://www.zamane.info/1390/05/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF/#_ednref37
http://www.zamane.info/1390/05/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF/#_ednref38


 ۴۰؛ بهشتی، روش برداشت از قرآن، همان، ص ۶۰ــ همان، ص [۹۳]

ــ سید محمد حسینی بهشتی، نقش آزادی در تربیت کودکان، [۴۱]

 ۰۶۹همان، ص 

شهری، ــ برای مطالعة برخی از این روایات رک: محمد ری[۴۰]

 ۶۱۳۹، ص ۰۹۷۵، قم، دارالحدیث، ۹میزان الحکمه، ج 

ــ لوئیز کوهن و الرنس مانیون، راهنمای عملی تدریس، [۴۶]

 ۹۱۸، ص ۰۹۷۶ترجمۀ فاطمه شاکری، مشهد، جهاد دانشگاهی، 

تعلیم و تعلم به نقل از کتاب آداب  ۵۲، ص ۰ــ کافی، ج [۴۹]

 .در اسالم

ــ سید محمد حسینی بهشتی، بایدها و نبایدها، همان، ص [۴۴]

۰۴۹ 

 ۹۷ــ همان، ص [۴۵]

ــ سید محمد حسینی بهشتی، والیت، رهبری، روحانیت، [۴۲]

 ۹۰۶، ص ۰۹۸۹تهران، بقعه، 

 ۹۹ــ سید محمد حسینی بهشتی، بایدها ونبایدها، همان، ص[۴۷]

ــ سید محمد حسینی بهشتی، عدالت و حق و باطل از دیدگاه [۴۸]

 ۲۶قرآن، همان، ص 

آن و سنت، رشت، های تعلیم در قرــ سید مهدی برومند، روش[۴۳]

 ۰۵۸، ص ۰۹۷۳کتاب مبین، 

ــ سید محمد حسینی بهشتی، عدالت و حق و باطل از دیدگاه [۵۱]

 ۰۱۷قرآن، همان، ص 

ــ سید محمد حسینی بهشتی، شریعتی جستجوگری در مسیر [۵۰]

 ۲۱شدن، همان، ص 

 ۸۱ــ  ۸۰ــ همان، صص [۵۶]

 ۵۸ــ  ۵۳ــ همان، صص [۵۹]

ــ سید محمد حسینی بهشتی، عدالت و حق و باطل از دیدگاه [۵۴]

 ۲۹ــ  ۲۴قرآن، همان، صص 
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یت، همان، ــ سید محمد حسینی بهشتی، والیت، رهبری، روحان[۵۵]

 ۹۸۲ص 

ــ سید محمد حسینی بهشتی، نقش آزادی در تربیت کودکان، [۵۲]

 ۰۵۵ــ ۰۵۲همان، صص 

 ۶۹ــ عادل یغما، طراحی آموزشی، مدرسه، ص [۵۷]

ــ سید محمد حسینی بهشتی، نقش آزادی در تربیت کودکان، [۵۸]

 ۸۹همان، ص 

ــ سید محمد حسینی بهشتی، نقش آزادی در تربیت کودکان، [۵۳]

 ۹۹همان، ص 

 ۹۱۴ــ به نقل از: سید مهدی برومند، همان، ص [۲۱]

ــ سید محمد حسینی بهشتی، شریعتی جستجو گری در مسیر [۲۰]

 ۲۵شدن، همان، ص 

 ۴۲ــ همان، ص [۲۶]

ــ سید محمد حسینی بهشتی، عدالت و حق و باطل از دیدگاه [۲۹]

 ۴۴قرآن، همان، ص 

ــ سید محمد حسینی بهشتی، والیت، رهبری، روحانیت، همان، [۲۴]

 ۹۰۹ص 

 ۹۱۹ــ همان، ص [۲۵]

 ۶۳۸ــ همان، ص [۲۲]

دگاه ــ سید محمد حسینی بهشتی، عدالت و حق و باطل از دی[۲۷]

 ۲۰قرآن، همان، ص 

ــ سید محمد حسینی بهشتی، والیت، رهبری، روحانیت، همان، [۲۸]

 ۶۳۷ص 

 .ــ همانجا[۲۳]

ــ سید محمد حسینی بهشتی، والیت، رهبری، روحانیت، همان، [۷۱]

 ۶۳۲ــ  ۶۳۷صص 

 ۹۰۹ــ همان، ص [۷۰]
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 ۹۱۱ــ ۹۱۰ــ همان، صص [۷۶]

 ۹۶۸ــ همان، ص [۷۹]

ــ سید محمد حسینی بهشتی، والیت، رهبری، روحانیت، همان، [۷۴]

 ۹۸۵ــ ۹۸۲ص 

 ۶۷۹۴، ص ۹شهری، همان، ج ــ محمد ری[۷۵]

ــ سید محمد حسینی بهشتی، بایدها و نبایدها، همان، ص [۷۲]

۹۸ 

 ۰۴۹ــ همان، ص [۷۷]

 ۰۴۶ــ همان، ص [۷۸]

ــ سید محمد حسینی بهشتی، نقش آزادی در تربیت کودکان، [۷۳]

 ۰۴۸همان، ص 

ــ سید محمد حسینی بهشتی، بایدها و نبایدها، همان، ص [۸۱]

۰۴۹ 

 ۹۲۱۶، ص ۴شهری، همان، ج ــ محمد ری[۸۰]

ــ سید محمد حسینی بهشتی، بایدها و نبایدها، همان، ص [۸۶]

۹۷ 

، ۶ــ خسرو باقری، نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، ج [۸۹]

 ۹۹۸، ص ۰۹۸۴تهران، مدرسه، 

های تربیت دینی، در آموزش و ــ مجموعه مقاالت آسیب[۸۴]

، به اهتمام خسرو قبادی، تهران، محراب قلم، ص ۶پرورش، ج 

۰۹۷ 

ــ سید محمد حسینی بهشتی، بایدها و نبایدها، همان، ص [۸۵]

۸۲ 

ــ سید محمد حسینی بهشتی، نقش آزادی در تربیت کودکان، [۸۲]

 ۰۸۰همان، ص 

سینی بهشتی، بایدها و نبایدها، همان، ص ــ سید محمد ح[۸۷]

۰۳ 
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ــ سید محمد حسینی بهشتی، نقش آزادی در تربیت کودکان، [۸۸]

 ۲۶همان، ص 

 ۷۶ــ همان، ص [۸۳]

 .ــ همانجا[۳۱]

 ۷۹ــ همان، ص [۳۰]

 ۸۸ــ سید محمد حسینی بهشتی، سرود یکتاپرستی، همان، ص [۳۶]

 ۸۳ــ همان، ص [۳۹]

ــ سید محمد حسینی بهشتی، نقش آزادی در تربیت کودکان، [۳۴]

 ۷۹ــ ۷۴همان، صص 

  :کلید واژه
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