آسیبشنایس تربیت ین
دی� جوانان در مسائل عبادی
از دیدگاه آیات و روایات
اس�لام مکتبی تربیتی است که هر چه در آن آمده به نوعی
چکیده با تزکیه و تربیت انسان ارتباط دارد و آیهها و احادیث زیادی
به این مطلب اشاره دارد .نگرش اسالم به جوان و جوانی مبتنی
بر واقعیت است که از نگاهی واقعبینانه و تصویری کامل از ابعاد وجودی زندگی
آدمی است به گونهای که نه از ویژگیهای مثبت این دوره غفلت میشود و نه
خصوصیات منفی آن نادیده گرفته شده است ،بلکه نقاط منفی را مقتضای دوره
جوانی میداند که باید به وسیلۀ جامعه هدایت شود.
شناخت عوامل آس��یبزا در تربیت دینی از مهم ترین مباحث تربیتی است
که تعیینکننده ضوابط و هنجارهای حاکم بر فرآیند تربیت اس��ت و با توجه به
مرحلهای بودن رشد انسان ،متناسب با هر مرحله از رشد ،اصول حاکم بر فرایند
هم متفاوت است .آنچه انسان را از دین و آیین خود خارج میسازد و متأسفانه
بس��یاری از مربیان و خانوادهها از آن غافلند و در طول تاریخ رضبههای زیادی
از این ناحیه متوجه جوانان ش��ده است ،نشناخنت آسیبها و آفتهای دینداری
است .از جمله میتوان به این موارد اشاره کرد :کجاندیشی دینداران و برداشت
غل��ط از معارف و مفاهیم دینی ،افراط و تفریط در مس��ائل عبادی ،کاملگرایی
غیر واقعی و سهلانگاری در امر آموزش مسائل مربوط به عبادات.
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دوفصلنامه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
شماره  :: 1بهار و تابستان  :: 94دانشگاه ایالم

مقدمه

هدف اصلی اسالم تربیت انسان است .مقدمۀ این تربیت ،شناخت انسان با متام ویژگیهای اوست که
بدون آن ،تربیت او ممکن نیس��ت .مرحله جوانی دورۀ بسیار حساسی در زندگی انسان محسوب میشود.
در این زمان انس��ان پایههای س��عادت و خوش��بختی خود را بنا میکند یا باعث تزلزل شخصیت و شقاوت
خود میش��ود .از این رو ،ش��ناخت ویژگیهای جوانان اهمیت فراوان اس��ت و مهم اس��ت که بدانیم چه
آسیبهایی تربیت دینی را تهدید میکند.
اس�لام در مجموع یک مکتب تربیتی اس��ت و هر چه در آن آمده است به نوعی با «انسان»« ،تربیت»
و «تزکی��ه» او رسوکار دارد .چنانک��ه قرآن کریم تزکیه و تعلیم را از اهداف رس��الت پیامرب(ص) برش��مرده و
��اب َو ال ِ ْح ْك َمةَ(»...آل عمران164/؛ الجمعه.)2/
میفرمای��د...« :يَتْلُ��وا ْ َعلَي ِ ْه ْم َءايَاتِ ِه وَ يُ َزكِّي ِه ْم َو يُ َعلِّ ُم ُه ُم الْ ِكتَ َ
واژه تربیت تنها به معنای آموخنت و نصیحت کردن و عادت دادن نیس��ت ،بلکه با واژههایی چون :رش��د،
هدایت ،تأدیب ،تزکیه ،تعقل ،فالح و خیر مرتبط اس��ت .حرضت علی(ع) میفرمایند :لاَ ِمی َراثَ كَالأْ َ َدب(سید
رضی1414 ،ق)478 ،؛ هیچ میراثی مانند ادب نیس��ت .و یا از امام باقر(ع) نقل ش��ده اس��ت که« :إِ َّن خ رْ ََي َما
َو َّرثَ آْالبَا ُء أِلَبْ َنائِ ِه ُم أْالَ َد ُب...،»(کلینی1429 ،ق ،ج)361 ،15؛ هامنا بهرتین آنچه که از والدین برای فرزندان،
به ارث گذاشته میشود ،ادب و تربیت صحیح است.
منظ��ور از تربی��ت دینی ،تنها آموزش یک سلس��له عقای��د و باورها و بیان احکام و دس��تورهای دینی
نیس��ت ،بلکه مفهوم گس�تردهای دارد .در تعریف تربیت دینی میتوان گفت :تربیت مجموعهای است از
اع�مال عم��دی و هدفدار به منظور آموزش گزارههای معترب یک دین به افراد دیگر که فرد در عمل به آن
آموزهها پایبند باشد و از آن جایی که هر پدیدهای در طبیعت و عامل انسانی با آفت و آسیبهایی رو به رو
اس��ت که مانع رش��د وکامل آن است و بدون شک تربیت دینی هم از آفت و آسیب در امان نیست(باقری،
1382ش.)7 ،
منظور از آسیب عاملی است که سبب اختالل و آفت در پدیدهها میشود .در برخی واقع به اختالالت
نیز ،آس��یب گفته میش��ود .از اینرو هنگام بحث از آسیبشناسی تربیت دینی ،گاه شناخت وضعیتهای
ناهنجار حاصل از تربیت م ّد نظر اس��ت و گاه منظور عواملی اس��ت که این گونه اختالالت و وضعیتهای
نابسامان را پدید آورده است.
اهمیت و رضورت بحث دربارۀ تربیت دینی و آسیبشناسی آن ،در حقیقت به جایگاه دین در زندگی
برش باز میگردد .زندگی معنا و حقیقت خود را در پرتو دین مییابد و انس��ان با پذیرش دین و اطاعت از
تعالی��م آن به عالیترین کامالت میرس��د .از دیدگاه امام علی(ع) دین محافظتکنندۀ انس��ان از انحراف و
بازدارنده او از محرمات و خباثت است .دین ،برترین تکیهگاه آدمی ،عامل نجات انسان ،بهرتین همنشین و
همدم ،نور دل و جان و برترین مطلوب است .به سبب همین جایگاه شایسته است که امام علی(ع) مصیبت
و آف��ت در دین را بزرگترین مصیبت میخواند« :الْ ُم ِصیبَ�� ُة بِالدِّینِ أَ ْعظَ ُم الْ َم َصائِب؛ بال و مصیبت در دین
بزرگرتین مصیبتها است(».متیمی آمدی1366 ،ش،ص  )9/1؛ یا در کالم دیگری عدم تربیت صحیح را ریشه
کل شرَ ٍّ » (ابن ابی الحدید ،بیتا258/20 ،؛ بیضون1408 ،ق،
سبب ّ
متام بدیها معرفی میکندُ « :عد ُم األدب ُ
ص)741؛ فقدان ادب و تربیت صحیح ،سبب و ریشه هر رش و بدی است.
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اندک تأملی در معنای این جمالت ،رضورت بحث درباره آسیبشناسی تربیت دینی ،را معلوم میکند.
زیرا دینداری معیوب میتواند مثره تربیت دینی غلط باش��د و عدم هامهنگی میان آموختههای دینی در
جامع��ه و خان��واده ،و نیز افراط و تفریط در مس��ائل عبادی ،فرزندان را دچ��ار رسدرگمی و تضاد میکند
و موج��ب ناتوان��ی او در انتخاب صحیح میش��ود؛ از اینرو ،این نوش��تار با تکیه ب��ر آیهها و روایتهای
معصومین(ع) به بررس��ی مهمترین عوامل آس��یبزای تربیت دینی در حوزه فردی و اجتامعی میپردازد و
س��عی دارد با توجه به قدرت تأثیر خارقالعاده دین به این س��ؤال پاسخ دهد که چگونه ممکن است دین
کارایی خود را از دس��ت بدهد؟ و اساس��اً چه آس��یبهایی تربیت دینی در حوزه عبادی را تهدید میکند؟
مشکالت و زمینههای آسیبپذیری که در این باره وجود داشته و دارد کدام است؟ فاصله گرفنت نسل نو از
دین و باورهای دینی را در کجا باید جستوجو کنیم؟
دربارۀ پیش��ینه آسیبشناس��ی تربی��ت دینی جوانان ،با وج��ود قدمت دین و آس��یبهای وارد بر آن،
پژوهش��ی که درخور باش��د ،صورت نگرفته است .در این میان تنها برخی تحقیقات به طور پراکنده در این
زمینه کار شده است.؛ برای مثال سادئی( )1374در تحقیقی با عنوان «آسیبشناسی و آسیبپذیری دینی و
مذهبی نسل نو» ،به بررسی عوامل بی رغبتی جوانان به یادگیری مفاهیم دینی در سه نهاد خانواده ،نظام
آموزش��ی و جامعه پرداخته اس��ت؛ اورنگی( )1379در تحقیقی با عنوان «بررسی عوامل مؤثر در کمتوجهی
دانشآموزان دبیرس��تانیهای استان مرکزی» ،به بررسی موردی زمینههای تأثیر فرهنگی و اجتامعی مسائل
مذهبی پرداخته اس��ت؛ دانش��گاه تهران( )1380در پژوهش��ی با عنوان «بررس��ی آسیبشناسی آموزشهای
دینی» ،به نظر سنجی از  491دانشجوی آن دانشگاه از طریق پرسشنامه به بررسی وضعیت دروس دینی
پرداخته است؛ و نیز مجموعه مقاالت «هامیش آسیبشناسی تربیت دینی در آموزش و پرورش»( )1382در
دو بخش :مبانی نظری آسیبشناسی و تربیت دینی و بررسی عوامل و ابعاد روانشناختی و جامعه شناختی
تربیت دینی ،انتشار یافته است .در کتابها نیز تا آنجا که نگارنده کاوش کرده است ،تحقیقی با موضوع
مستقل با عنوان آسیبشناسی تربیت دینی نوشته نشده است ،تنها در چند کتاب با موضوع تربیت دینی
در بخش��ی از آنها به این موضوع اش��اره شده است .برای منونه «دانشنامه امام علی(ع)» تالیف آقای علی
اکرب رشاد« ،نگاهی دوباره به تربیت اسالمی» تالیف آقای خرسو باقری و «گفتار رفیع» ازآقای نارص رفیعی
محمدی ،در یک بخش به این موضوع پرداختهاند.
البت��ه موضوع تربیت دینی ابعاد گس�تردهای دارد که میتوان در جنبهه��ای مختلف معرفتی ،عبادی،
اجتامعی ،فرهنگی و ...آن را بررس��ی کرد .این نوش��تار تنها به بررسی آس��یبهای تربیت دینی جوانان در
مسائل عبادی میپردازد.

مفهوم شناسی واژگان
تربیت

دربارۀ اشتقاق تربیت در کتب لغت آمده است که  .1 :از ماده «ربو» به معنی افزون شدن و منو کردن
«رب الصبى ربّا :ربّاه
اس��ت(راغب اصفهانی1416 ،ق ،ص (340؛  .2از ماده «رب» ب��ه معنی تربیت كردنّ .
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حتى ادرك»؛ بچه را تربیت كرد تا به رش��د رسید(قرش��ی1371 ،ش ،ج ،3ص .(42راغب در مفردات تربیت
را اینگونه تعریف کرده اس��ت « :ال َّر ُّب فی األصل :الرتبیة ،و هو إنش��اء الش��یء حاال فحاال إىل ح ّد التامم»؛
رب در اص��ل به معنى تربیت و پرورش اس��ت یعنى ایجاد ك��ردن حالتى پس از حالتى دیگر در چیزى تا به
ح ّد متام و كامل آن برسد(راغب اصفهانی1416 ،ق ،ص  .)340در اصطالح برای تربیت تعریفهای فراوانی
بیان ش��ده اس��ت؛ از جمله :تربیت عبارت است از هر گونه فعالیتی که معلامن ،والدین یا هر شخص دیگر
به منظور اثرگذاری بر ش��ناخت ،نگرش ،اخالق و رفتار یکفرد دیگر بر اس��اس اهداف از پیش معین شده
انجام میدهد(داوودی1378 ،ش،ص  .)20/2برخی ،تربیت را در اصطالح اینگونه تعریف کردند :تعلیم و
تربیت عبارت از مجموعه اعامل یا تاثیرهای عمدی و هدفدار در یک انس��ان(مربی) به منظور اثرگذاری
بر ش��ناختها ،اعتقادات ،احساس��ات ،عواطف و رفتار انس��ان با انسان دیگر بر اس��اس برنامهای سنجیده
است(هامن).

دین

دین در زبان فارس��ی به معنای کیش و آیین و طریقت اس��ت .در عربی به معنای اطاعت ،جزا ،انقیاد،
آیین و رشیعت آمده اس��ت(راغب اصفهانی1416 ،ق ،ص 323؛ حس��ینیزاده1386 ،ش ،ج ،1ص .)12دین
در اصطالح عبارت اس��ت از :مجموعه گزارههای معترب و جا مانده از مراجع مذکور{قرآن و  )...س��ؤال یک
دین از این گزارهها میتوانند در یک منت مش��خص مکتوب باش��د (مانند قرآن ،تورات ،انجیل) یا به صورت
ش��فاهی از طریق معترب نقل شده باشد .به هر حال دین در اصل بر همین مجموعه گزارهها منطبق است
و برای اشخاص معتقد به آن به صورت مجموعه اعتقادات ،احساس و اعامل خاص تحقق مییابد(هامن).
دین��ی .1 :منس��وب به دین ،مربوط به دین؛  .2م��رد دین ،متدین ،دان��ای دینی(معین1363 ،ش ،ج ،1
ص)874؛ از اینرو ،تربیت دینی را میتوان چنین تعریف کرد :مجموعه اعامل مدور و هدفدار به منظور
آموزش گزارههای معترب یک دین به افراد دیگر به گونهای که آن افراد در عمل به آن آموزهها متعهد باشند.

جوان

جوان در لغت به معنای ش��باب ،مقابل پیری اس��ت(معین1363 ،ش ،ج  ،1ص .)874در فرهنگ عرب
برای آن دو تعبیر وجود دارد .1 :فتی؛  .2شباب .فتی؛ از ریشه فتی -فتو ،به معنای طراوت و شادابی است.
ش��باب از ریشۀ شبب ،به معنای شکوفایی و برخورداری ازطراوت است(ابن فارس1424 ،ق ،ج ،3ص)177؛
و در اصطالح ،از سن پانزده تا بیستونه سالگی را جوان گویندکه در گزارش سازمان توسعه انسانی برنامه
سازمان ملل متحد این مسئله وجود دارد.
دوران جوانی چنین تعریف شده است :جوانی مدخل زندگی بزرگسالی است ،مرحلهای است که دیگر
نشانی از صفات کودکی وجود ندارد و فرد از نظر شکل شبیه بزرگساالن است و در حقیقت پس از سپری
شدن تحوالت بلوغ در طول نوجوانی ایام جوانی فرا میرسد(سلیامنیفر1384 ،ش ،ص .)38
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آسیب

در لغت به معنای .1 :زخم ،کوب ،رضب؛  .2عیب و نقص یا شکستگی که به سبب رضبت و زخم پیدا
ش��ود ،صدمه؛  .3تعب ،رنج ،مش��قت؛  .4آفت ،بال ،نکبت ،مصیبت ،گزند ،آزار؛  .5زیان و رضر؛  .6لگد؛ .7
متاس ،سایش ،تالقی؛  .8هرم ،تبش؛  .9دمش ،ورزش ،نفخه(معین1363 ،ش ،ج ،1ص.)1063
از اینرو ،آسیبشناس��ی تربیت دینی یعنی :شناخت و بررس��ی ناهنجاریها ،موانع و محدودیتهای
موجود در زمینه ایجاد باور و اعتقاد دینی در مرتبیان و نیز عدم انطباق رفتار آنان با هنجارها و معیارهای
دینی در کل جامعه به ویژه در نظام تعلیم و تربیت کشور(کیومرثی1386 ،ش ،ص .)190

بزا در حوزه اعتقادی و عبادی
زمینههای آسی 

از مهمترین علل و زمینههای آسیب تربیت دینی در این حوزه عبارتند از:

 .1-2برداشت غلط از مفاهیم دینی

از جمله عوامل بیرغبتی به دین و امور مذهبی ،برداش��ت غلط از مفاهیم دینی اس��ت .امروزه کم و
بیش در جامعه مش��اهده میکنیم که عدهای افراد دیندار ،برداش��تهای غلطی از معارف دینی دارند و
تالش میکنند با گفتار یا کردار به دیگران هم بفهامنند که دین سخنی جز این ندارد؛ این افکار و برداشتها
گاه ضم��ن این که لباس کهنگی بر قامت تعالیم مذهبی پیش��ین میپوش��اند ،مانعی برای تالش و فعالیت
میگردد؛ برای مثال «توکل» عاملی اس��ت برای حرکت و تالش و قدم گذاشنت در امواج دریای مسئولیتها
وتکیهگاهی است که آدمی در حوادث از چیزی نرتسد و محکم جلو برود و به نرصت خداوند ،امیدوار باشد
و بداند که ذات الهی به کمک او میشتابد ،اما این معنای زنده و پوینده نیز واژگون گردیده و به دور شدن
از وظیفه و کار را به خدا واگذار کردن ،تفس��یر شده است و بهانه برای کسانی شده است که عافیتطلبی
را بر همه چیز ترجیح میدهند؛ یا معنای «صرب» که پایداری در راه هدف است ،گاهی به سکوت و تسلیم
در برابر ستمگران تعبیر میشود یا «قضا و قدر» الهی که ارادۀ انسان هم جزئی از آن است ،به سلب اختیار
از آدمی تأویل گردیده است که میتواند توجیهکننده هر کار رشی شود.
این نوع برداش��تهای غلط ،مخصوص زمان ما نیست ،بلکه در طول تاریخ اسالم ،افراد زیادی بودهاند
ک��ه عدم فه��م دقیق از مفاهیم مذهبی ،برداش��تهایی از این مضامین داش��تهاند که ن��ه عقلپذیر و نه
فطرتپس��ند بوده اس��ت و بدون تردید همین برداشتهای غلط باعث دوری بسیاری از انسانها ،به ویژه
جوانان ،از مذهب و ایامن مذهبی شده است(سهراب پور1382 ،ش ،ص  .)115قرآن کریم میفرماید« :فَأَ َّما
ال َِّذی�� َن ِىف قُلُو ِب ِه ْم َزیْ ٌغ فَ َیتَّ ِب ُعو َن َما تَشَ ��ابَ َه ِم ْن ُه ابْ ِتغَا َء الْ ِفتْ َن�� ِة َو ابْ ِتغَا َء تَأْوِیلِ ِه»(آلعمران)7 /؛ اما آنها كه در
قلوبشان انحراف است ،به دنبال متشابهات هستند ،تا فتنهانگیزى كنند (و مردم را گمراه سازند) و تفسیر
ِ
تحریف فرهنگ
(نادرس��تى) براى آن مىطلبند .فتنه ،تنها آش��وب نظامى و فیزیىك نیست ،تفسیر به رأى و
و معاىن آیات ،نیز فتنه است(قرائتى 1383 ،ش ،ج ،2ص .)19آیههای قرآن دو دستهاند ،مفهوم برخی آیات
چنان روش��ن اس��ت كه جاى هیچگونه انكار و توجیه و سوءاس��تفاده در آن نیس��ت و آنها را "محكامت"
گویند و قس��متى به دلیل باال بودن س��طح مطلب یا گفتوگو دربارۀ عواملى كه از دسرتس ما بیرون است؛
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مانند :عامل غیب و جهان رستاخیز و صفات خدا ،چنان هستند كه معناى نهایى و ارسار و كنه حقیقت آنها
نیاز به رسمایه خاص علمى دارد كه آنها را متشابهات گویند .افراد منحرف معموالً مىكوشند این آیات را
دس��تاویز قرار داده و تفسیرى بر خالف حق براى آنها درست كنند ،تا در میان مردم ،فتنهانگیزى منایند و
آنها را از راه حق گمراه سازند(مکارم شیرازی1374 ،ش ،ج  ،2ص .)442تبیین صحیح آیههای قرآن ،مفاهیم
دینی و زدودن دین از خرافهها و مطالب مجعول ،وظیفۀ مهم راسخان در علم و اندیشمندان دینی است.
متأس��فانه در طول تاریخ ،افرادی به انگیزههای مختلف اقدام به تفس��یر نادرست آیات و جعل حدیث و
جای دادن آن در بین منابع اس�لامی کردهاند و باعث انحراف برخی جوانان و مس��لامنان ش��دهاند .تفسیر
قرآن و نقل حدیث و مراد آن نیازمند پیشینه الزم بوده و هر کسی منیتواند وارد این عرصه شده و درباره
آن به اظهارنظرهای کارشناسانه بپردازد(رفیعی1389 ،ش ،ص .)67
ِ
ِ
رسول خدا(صلی الله علیه واله) میفرماید« :لِكُلِ شَ ْی ٍء ِعماَ ٌد َو عماَ ُد َهذَا الدِّینِ الْف ْقه»(ابن أبی جمهور،
1405ق ،ج  ،4ص59؛ مجلس��ی1403 ،ق ،ج ،1ص)216؛ برای هر چیز س��تونی است و ستون دین نیز فقه و
آگاهی اس��ت» .قرآن کریم نیز میفرماید« :فَلَ ْو ال نَ َف َر ِم ْن ك ُِّل ِف ْرقَ ٍة ِم ْن ُه ْم طائِ َف ٌة لِ َیتَ َف َّق ُهوا ِفی الدِّینِ »(توبه/
) 122؛ چرا از هر گروهى از آنان ،طایفهاى كوچ منىكند (و طایفهاى در مدینه مباند) ،تا در دین (و معارف
و احكام اسالم) آگاهى یابند.
َ
امام باقر(ع) میفرمایند« :ال ِّدی ُن َو ِاس�� ٌع َو لَ ِك َّن الْ َخ َوار َِج ضَ َّیقُوا َع ىَل أنْف ُِس ِه ْم ِم ْن َج ْهلِ ِه ْم»(کلینی1429 ،ق،
ج  ،4ص181؛ بحراىن1374 ،ش ،ج ،2ص)156؛ دین گس�ترده اس��ت ،اما خوارج از روی نادانی بر خود سخت
گرفتند.
بس��یاری اوقات ،دین مس��اوی با معنویت در نظر گرفته میشود و آن را در حد یک نیاز معنوی کاهش
میدهند و نتیجه میگیرند که نیاز به معنویت فقط در مواقع سختیها و بحرانهای شدید مفید است و
در سایر موارد احتیاجی به دین نیست و برای دین نقشی در زندگی روزمره قائل نیستند.
تفس��یرهای نادرست از دین از چند جهت قابل تصور است :برداشت غلط گاهی از سوی کسانی است
که بدون داشنت تخصص و خربه بودن در دین ،در تفسیر و تبلیغ دخالت میکنند و از این اصل عقالیی که
در هر زمینهای باید به اهلش مراجعه کرد عدول میکنند و پا را از گلیم خود فراتر میگذراند و در نتیجه
برداش��تهای نادرس��ن از دین عرضه میکنند .گاهی این تلقی ناصحیح ،از سوی اصحاب دین وکانونهای
دینی اس��ت که به ظاهر با معارف دینی آش��نا هستند و داعیه تخصص در دین دارند ،اما آگاهان به خاطر
برخی اندیش��ههای سنتی و خش��ک و به علت برخی احتیاطهای نابجا برداشتهای غیرواقعی و خشکی
از دین ارائه میدهند که در حقیقت گوهر دین به دور از آنها است(همت بناری1380 ،ش ،ص .)175

 .2-2کاملگرایی غیر واقعگرا

آسیبشناس��ی تربیت دینی طیفی اس��ت که در یک سوی آن کاملگرایی غیر واقعگرا و در طرف دیگر،
سهلانگاری قرار دارد.
هدایت به کامل از جمله اهداف بعثت پیامربان بوده اس��ت .کاملگرایی در تربیت اس�لامی از جمله
اهداف مهم اس��ت؛ به گونهای که حتی گاهی در تربیت اس�لامی آن را به معنای هدایت به حق و کامل
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دانستهاند.
هدایت به حق و کامل از جمله اموری اس��ت که پیامرب اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) مأمور به ابالغ
آن ب��وده اس��ت .قرآن میفرماید«:یا قَ ْو ِم لَ ُك ُم الْ ُمل ُْك الْیَ ْو َم ظا ِهرِی َن ِف��ی أْالَ ْر ِض فَ َم ْن یَنْصرُ ُنا ِم ْن بَأْ ِس اللَّ ِه إِ ْن
جا َءنا َ
قال ِف ْر َع ْو ُن ما أُرِی ُك ْم إِالَّ ما أَر ى َو ما أَ ْه ِدی ُك ْم إِالَّ َسب َِیل ال َّرشا ِد»(غافر)29 /؛ اى قوم من! امروز حكومت
از آن شامس��ت ،و در ای��ن رسزمین پیروزی��د ،اگر عذاب الهى به رساغ ما آید ،چه ك�سى ما را یارى خواهد
كرد؟! فرعون گفت :من جز آنچه را معتقدم به ش�ما ارائه منىدهم و ش�ما را جز به طریق حق و پیروزى
دعوت منىكنم(دس��تور هامن قتل موىس اس��ت) .همچنین « َو َ
قال ال َِّذی آ َم َن یا قَ ْو ِم ات َّ ِب ُعونِ أَ ْه ِدكُ ْم َس��ب َِیل
ال َّرش��ا ِد»(غافر)38/؛ كىس كه (از قوم فرعون) ایامن آورده بود گفت :اى قوم! از من پیروى كنید تا ش�ما را
به راه صحیح هدایت كنم.
از اینرو میتوان برداش��ت کرد که هدایت به حق و کامل از اهداف پیامربان بوده اس��ت .نظر به این
ک��ه هدف پیامربان تربیت انسانهاس��ت میت��وان تربیت را هدایت به راه حق و کامل دانس��ت(احمدی،
1364ش ،ص .)7
کاملگرایی در اصل به معنای در نظر گرفنت برخی نقاط متعالی و حرکت به س��وی آنهاس��ت .تربیت
دینی به طور معمول کاملگرایی است .زیرا در آن نظر بر آن است که انسان تعالی یابد و خود را به سوی
وجودی برتر ،یعنی خدا برکش��د .کاملگرایی به خودی خود مطلوب اس��ت ،اما کاملگرایی غیر واقعگرا به
بزایی در تربیت
معنای برکش��یدن افراد بدون توجه به محدودیت و ظرفیت آنها یکی از جلوههای آس��ی 
دینی اس��ت .این امر در واقع حاصل نوعی ش��تابزدگی در مربیان اس��ت که میخواهند در زمانی کوتاه
فاصلهها را در نوردند و افراد را به رسعت به کامل برسانند(باقری1384 ،ش ،ج  ،2ص.)292

 .1-2-2منونههایی از کاملگرایی غیر واقعگرا
 .1-2-2-2افراط در عبادت

هر عملی در اس�لام چنانچه با قصد قربت انجام گیرد نوعی عبادت اس��ت ،اما گاهی تنها بر عباداتی
خاص تأکید میش��ود یا در عبادات زیادهروی صورت میگیرد .این مسئله باعث خستگی افراد میشود ،به
ویژه کسانی که با اینگونه کارها آشنایی ندارند .از آسیبهای مخربی که در طول تاریخ بیشرتین رضبه را
به دینداری مردم وارد منوده ،برخوردهای خش��ن و تند و عقب نش��ینیهای غیر منطقی از اصول و مبانی
است .افرادی که در جمود و تحجر برای هر چیز و هر جریان قداست تراشیدهاند در برابر آنان که مرزهای
قداست و ارزشها را شکسته و حریم را نگه نداشتهاند ،هر دو گروه بیشرتین لطمه را به مبانی دینی وارد
میکنند(رفیعی1389 ،ش ،ص .)200
َ
ِ
ِ
ِ
قرآن کریم میفرمایدَ «:و لاَ ت َْج َه ْر ب َِصلاَ ت َك َو لاَ ت ُخاف ْت ب ِ َها َو ابْتَغِ بَی ْن َ ذَال َك َسبِیال» (االرسا)110/؛ و منازت
را زیاد بلند یا خیىل آهسته نخوان و در میان آن دو ،راهى (معتدل) انتخاب كن.
ای��ن آیه ناظر ب��ه افراط و تفریط در بلند خواندن و آهس��ته خواندن اس��ت ،مىگوید نه بیش از حد
بلند بخوان و فریاد بزن و نه بیش از حد آهس��ته كه تنها حركت لبها مش��خص ش��ود و صدایى به گوش
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نرس��د(مکارم ش��یرازی1374 ،ش ،ج  ،12ص .)328عالمه طباطبایی در تفس��یر این آیه میگوید " :جهر" و"
اخفات" دو صفت متقابل هستند كه صداها را با آن دو توصیف مىكنند و چه بسا در وسط آن دو ،صفت
دیگرى را هم معترب بش�مارند كه نس��بت به جهر اخفات باشد و نس��بت به اخفات جهر باشد( ،مانند آب
مالیم كه نس��بت به آب داغ خنك و نس��بت به آب یخ داغ اس��ت) و در این صورت جهر به معناى مبالغه
در بلند كردن آواز و اخفات به معناى مبالغه در آهس��ته س��خن گفنت و حد وسط آن دو معتدل حرف زدن
مىشود .بنابراین معناى آیه این مىشود كه :در مناز صدایت را خیىل بلند مكن و خیىل هم آهسته مخوان،
حد وس��ط را رعایت کن و اگر این حد وس��ط را سبیل خوانده است ،از این رو بوده كه مىخواسته اینطور
مناز خواندن در میان همه مسلمین رسم و سنت شود تا همه گروندگان به دین اسالم این گونه مناز بخوانند.
البته این در صورىت اس��ت كه مراد از "بصالتك" تك تك منازها به طور اس��تغراق باش��د و اما اگر مراد از آن
مجموع منازها (و ش��اید هم این ظاهرتر است) باشد در این صورت معناى آیه این خواهد شد كه در همه
منازها جهر مخوان و در همه آنها اخفات مكن ،بلكه راه میانه را اتخاذ كن كه در بعىض جهر و در بعىض
اخفات كنى .و این احتامل با آنچه در سنت اثبات شده ،كه مناز صبح و مغرب و عشاء بلند و ظهر و عرص
آهسته خوانده شود ،مناسبتر است(موسوی همدانی1374 ،ش ،ج  ،13ص.)312
ام��ام عل��ی(ع) میفرماید« :فَك ُُّل تَق ِْصی ٍر ِب ِه ُمضرِ ٌّ َو ك ُُّل إِفْ َر ٍاط لَ ُه ُمف ِْس ٌد»(دش��تی1379 ،ش ،حکمت 108؛
کلینی1429 ،ق ،ج ،15ص)68؛ هرگونه کندروی برای روح انس��ان زیانآور اس��ت و هر گونه تندروی باعث
فساد است.
(ع)
در حدیثی از امام صادق بیان ش��ده اس��ت که پدرشان ایشان را از عبادت زیاد باز میداشت و به او
س��فارش کردند که کمرت به عبادت بپردازند .زمانی که جوان بودم در عبادت س��خت میکوش��یدم .پدرم به
من فرمود :فرزندم کمرت از آن چه می بینیم ،عبادت کنم .زیرا خداوند عزوجل اگر بندهای را دوست داشته
باشد به عبادت اندک او خرسند گردد»(محمدی ری شهری1383 ،ش ،ج  ،4ص.)497

 .2-2-2-2توجه به مستحبات و غفلت از واجبات

خداوند بیش از هر کس دیگری راه رس��یدن بندگان را به کامل میداند ،به این س��بب مسائلی را برای
انسان واجب کرده است که آنها باید در وضعیتی انجام شود .موارد دیگری نیز هست که میتواند انسان
را به کامل برس��اند ولی خد اوند آنها را واجب نکرده اس��ت .به این معنی که انس��ان نباید خود ر ا برای
آن به زحمت بیندازد و اگر توانس��ت و میل داش��ت آنها را رعایت کند .خداوند فراموش کار نیست و این
موارد را از یاد منیبرد .بنابراین نیازی نیست خود را برای دانسنت و اجرای آنها به زحمت انداخت .حرضت
علی(ع) میفرماید« :خداوند فرایضی را بر شام واجب فرموده است ،پس آنها را فرو مگذارید و چیزهایی را
هم برای ش�ما مسکوت گذاشته است نه این که فراموش کرده باشد آنها را بگوید ،پس برای دانسنت آنها
خود را به سختی نیندازید» (محمدی ری شهری1383 ،ش ،ج  ،10ص.)184
گاهی انس��ان حوصلۀ بیش�تری برای عبادت دارد ،در آن زمان بهرت اس��ت به امور مستحب و عبادتها
زیادت��ر بپردازد ،ولی زمانی که میل به عبادت ندارد کافی اس��ت که به واجبات عمل کند.گاهی مش��اهده
میشود که به مستحبات بیش از واجبات اهمیت داده میشود.
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ت ال َّن َوا ِفلُ بِالْ َف َرائِ ِض فَا ْرفُضُ و َها» (دش��تی1379 ،ش،
در حال��ی که ح�ضرت علی(ع) میفرمای��د« :إِذَا أَضرَ َّ ِ 
حکمت )279؛ اگر نوافل به فرایض رضر برساند آنها را ترک کنید.
به عبارت دیگر یکی از جلوههای کاملگرایی غیر واقعگرا آن اس��ت که امور مس��تحب و بلکه مباح را
در رشیع��ت ب��ه امور واجب تبدیل کنیم .ما گاهی در نظام تربیتی ب��ه انجام این کار رو آوردهایم .به طور
منونه میتوان به مس��ئله مناز جامعت در مدارس اش��اره کرد .این امر همواره به صورت یک مس��ئله مطرح
اس��ت که آیا باید مناز جامعت را در مدرس��ه به صورت الزامی اجرا کرد؟ در بسیاری موارد پاسخ این سئوال
مثبت اس��ت .در این گونه مدارس حضور در مناز جامعت و مناز اول وقت هر دو اموری مس��تحب هستند.
پرسش این است که آیا الزام دانشآموزان به حضور در مناز جامعت مجاز یا مطلوب است؟ پاسخ این است
که این امر نه مجاز اس��ت نه مطلوب .این در واقع یک منونه از کاملگرایی غیر واقعگرایانه اس��ت .در این
گونه مدارس حضور در مناز جامعت الزامی است و به شدت به وسیلۀ ناظم کنرتل میشود و در صورت نیاز
اقدام��ات تنبیهی نیز صورت میگیرد و یا مس��ئله حجاب به ص��ورت چادر برای دخرتان نیز منونه دیگری از
همین امر است .الزامی کردن یعنی مستحب را واجب کردن ،نه مجاز است و نه مطلوب(باقری1384 ،ش،
ج ،2ص .)292از این رو اگر زمانی مستحبات باعث صدمه زدن به واجبات شود این مستحبات دیگر سبب
کامل نیست و باید کنار گذاشته شود.

 .3-2-2-2توجه نکردن به محدودیتهای ظرفیتها

توانایی انس��انها از نظر فهم و عمل ،متفاوت اس��ت .خداوندی که انس��ان را آفریده به هر ش��خصی
تواناییهایی داده اس��ت و از او به هامن اندازه ،تکلیف خواس��ته اس��ت .این مطلب باید در تربیت و به
وسیلۀ مربی نیز در نظر گرفته شود .یعنی مربی در مواجهه با مرتبی باید چیزی بگوید که در طاقت فهمی
او باش��د و چیزی بخواهد که در طاقت عملی اوس��ت .خداوند هم خود در وس��ع مخاطبین سخن گفته و
تکلیف کرده اس��ت .چنان که قرآن کریم را در لفظ و در معنا نازل کرده و از مردم هامن قدر طلب کرده
که به آنان داده است.
ِ
« لِیُ ْن ِف ْق ذُو َس َع ٍة م ْن َس َع ِت ِه»؛ باید صاحب سعه از سعه خود انفاق كند؛ انفاق از سعه به معناى توسعه
دادن در انفاق اس��ت و امر در این جمله متوجه توانگران اس��ت .مىفرماید م��ردان توانگر وقتى همرس
بچهدار خود را طالق مىدهند ،باید در ایام عده و ش��یرخوارى كودكش��ان ،به زندگى مطلقه و كودك خود
توسعه دهند.
« َو َم ْن ق ُِد َر َعلَ ْی ِه ِر ْزقُ ُه فَلْ ُی ْن ِف ْق ِمماَّ آتا ُه اللَّ ُه»؛ " قدر رزق" به معناى تنگى روزى اس��ت ،و كلمه" ایتاء"
به معناى عطا كردن اس��ت .مىفرماید :و كىس كه فقیر و در تنگناى معیش��ت است ،و منىتواند به زندگى
همرس طالقى و كودك شیرخوارش توسعه دهد ،هر قدر كه مىتواند از ماىل كه خداى تعاىل به او عطا كرده
است به ایشان انفاق كند.
« ال یُ َكل ُِّف اللَّ ُه نَفْساً إِلاَّ ما آتاها»؛ خداى تعاىل از هیچ كىس تكلیف بیش از طاقت منىخواهد ،هر كىس
را به قدر توانایی او تكلیف مىفرماید .در مس��ئله مورد بحث هم به مرد تهىدس��ت تكلیف توسعه نكرده
اس��ت ،بنابراین ،جمله مورد بحث مىخواهد حرج را از تكالیف الهى كه یىك از آنها انفاق همرس مطلقه
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است نفى كند(موسوی همدانی1374 ،ش ،ج  ،19ص.)533
در تربیت دینی باید ظرفیت ش��خص در نظر گرفته ش��ود .و چیزی فراتر از توان از او خواس��ته نشود.
پیام�بران بیش از هر کس فرادس��تها را میدیدن��د و اگر قرار بود که تنها اهداف عالی دیده ش��ود و به
مخاطب کاری نداش��ته باشیم ،پیامربان بیش از هر شخصی چنین میکردند .در حالی که مشاهده میشود
که آنان مطابق ظرفیت افراد سخن میگفتند (باقری1384 ،ش ،ج،2ص.)293

 .4-2-2-2استفاده از اجبار

دی��نداری ب��ا قلب و روان آدمی عمیق��اً پیوند میخورد .منزل اصلی دین ،قلب آدمی اس��ت و رفتار و
گفتار انس��ان نیز شدیدا ً از آن متأثر میشود .این جنبه از وجود ،هیچگاه در اختیار دیگران نیست و مرتبی
منیتوان��د آن را یکرسه در اختیار خ��ود بگیرد .پذیرفنت و نپذیرفنت چیزی مانن��د دین هیچوقت الزامبردار
نیس��ت .از نظر اسالم انسان موجودی مختار اس��ت .او میتواند از خدا فرمانبرداری یا از او نافرمانی کند.
خداوند میفرماید که ما او را به راه راست هدایت کردیم .او میتواند شکر این نعمت را به جا آورد و در
این مس��یر قرار گیرد یا کفران نعمت کند و در مس��یر گمراهی قدم بردارد .حرضت رس��ول (صلی الله علیه
وآله) در حدیثی فرموده اس��ت که نُه چیز از امت من برداش��ته شده اس��ت« :خطا -فراموشی -آنچه بدان
مجبور شوند – آنچه ندانند -آنچه به معناى تنگى روزى است ،آنچه از توانشان بیرون است و(»...محمدی
ری شهری1383 ،ش ،ج  ،10ص.)176
در زمینه تعلیم و تربیت نیز مربی باید به این امر توجه کند و دانشآموزان را به س��بب اموری که از
روی فراموشی و اجبار یا خطا انجام دادهاند ،مواخذه و رسزنش نکند.
دومی��ن مس��ئلهای ک��ه از این حدی��ث میتوان دریافت این اس��ت که ب��ه اجبار منیت��وان خداوند را
فرمانبرداری کرد .در تربیت دینی فرد باید با اختیار خودش حق تعالی را عبادت کند تا عملش مفید باشد.
تربی��ت دینی که فقط ب��ا امر و نهی و الزام و اجبار ناروا همراه باش��د ،نتیجهای جز هالکت و دینگریزی
مرتبی از دینداری و پیوس�تن به جمع دینستیزان نخواهد داشت .از اینرو قرآن کریم میفرماید« :الإِكْرا َه
ِفی الدِّینِ قَ ْد تَبَیَّ َن ال ُّرشْ �� ُد ِم َن الْغَیِ »(البقره)256/؛ در قبول دین ،اكراهى نیس��ت( .زیرا) راه درس��ت از راه
انحراىف ،روشن شده است.
اسالم و هر مذهب حق از دو جهت منىتواند جنبه تحمیىل داشته باشد .1:بعد از آن همه دالیل روشن
و اس��تدالل منطقى و معجزات آش��كار ،نیازى به تحمیل نیست ،آنهایی متوسل به زور و تحمیل مىشوند
كه فاقد منطق باش��ند ،نه اسالم با آن منطق روشن و استداللهاى نیرومند؛  .2اصوال دین كه از یك سلسله
اعتقادات قلبى ریشه و مایه مىگیرد ممكن نیست تحمیىل باشد .زور و شمشیر و قدرت نظامى در اعامل
و حركات جسامىن ما مىتواند اثر بگذارد نه در افكار و اعتقادات ما(مکارم شیرازی1374 ،ش ،ج ،2ص.)281
این آیه روش��ن مىكند كه در دین تحمیىل نیس��ت .انبیا و به ویژه پیامرب اسالم مردم را به چیز ناشناختهاى
دع��وت نكردهان��د و نگفتهاند چه بفهمید و چه نفهمید باید بپذیری��د ،بلكه به حكم «قد تبین  »...به چیز
شناختهش��دهاى خواندهاند .عىل هذا مراد از اكراه آن است كه به كىس بگویند قبول كن ،اگر چه منىفهمى
تقلید كن و دم نزن(قرشی1377 ،ش ،ج ،1ص.)479
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امام علی(ع) در نامه خود به مالک اش�تر مینویس��دَ « :و لاَ تَقُولَ َّن إِنِّی ُم َؤ َّم ٌر آ ُم ُر فَأُطَا ُع فَ ِإ َّن َذلِ َك إِ ْدغ ٌَال
ِفی الْ َقل ِْب َو َم ْن َه َك ٌة لِلدِّینِ َو ت َ َق ُّر ٌب ِم َن الْ ِغ َیرِ؛ من مأمورم و امر میکنم و باید اطاعت شود .زیرا این موجب
فساد قلب و خرابی دین و نزدیک شدن تغییر و تحول در قدرت است» (دشتی1379 ،ش ،نامه .)53

 .5-2-2-2رسزنش بیش از اندازه

ِ
رسزنش
در رسزنش نیز مانند هر مس��ئله دیگری ممکن اس��ت زیاده روی ش��ود .یکی از مشکالتی که
زی��ادی آن را ب��ه وجود میآورد ،ایجاد حالت دفاعی در مرتبی اس��ت که به ص��ورت لجاجت بروز میکند.
��ب نِی َرا َن اللَّ َجا َجۀ (مجلسی1403 ،ق،ج،74ص)212؛ زیاده
حرضت علی(ع) میفرماید :الإْ ِفْ َرا ُط ِف ی الْ َملاَ َم ِۀ یَشُ ُّ
روی در رسزنش آتش لجاجت را ش��علهور میس��ازد و از آثار سوء رسزنش این است که دامن رسزنشکننده
��ی ٍء لَ ْم یَ ُم ْت َحتَّی یَ ْركَبَ ُه(كلینی1429 ،ق،
را نیز خواهد گرفت .رس��ول خدا(ص) میفرمایدَ :م ْن َعیَّ َر ُمو ِمناً بِشَ ْ
ج ،2ص)356؛ ه��ر كه مؤمنى را به چیزى رسزنش كند منیرد تا مرتكب آن ش��ود .رسزنش بیش از حد باعث
میش��ود تا روابط بین افراد به هم بخورد .بنابراین س��فارش ش��ده است که هنگام رسزنش این موضوع در
نظر گرفته ش��ود و آنقدر رسزنش نکند که جایی برای دوس��تی باقی مناند .رسزنشهای مکرر و زیاد باعث
میگردد تا اثرش از بین برود .در این صورت رسزنش هیچ فایدهای ندارد و تنها باعث میشود جرأت شخص
در ارت��کاب گناه افزایش یابد .حرضت علی(ع) فرمود« :زنهار رسزن��ش کردنهای مکرر ،زیرا این کار افراد را
بر گناه و خالفکاری جدی میکند و رسزنش را بیارزش میس��ازد»(محمدی ری ش��هری1383 ،ش ،ج ،10ص
 .)322زمان��ی ک��ه مربی در کاملگرایی افراطی قرار گیرد و برای رس��اندن دانشآم��وز به کامل عجله دارد
منیتواند اشتباهات آنها را تحمل کند .این موضوع سبب میشود تا برای هر کار کوچک یا بزرگی آنها را
رسزنش کند .دعوا کردن دانشآموز ،نصیحتهای افراطی ،مقایس��ه کردن آنها با هم ،مقایس��ه کردن آنها
با زمان خودش و س��ایر مس��ائلی که به گونهای سبب رسکوفت زدن و رسزنش دانشآموزان میشود ،تربیت
را با مش��کل رو به رو میس��ازد .این مسئله از جمله آس��یبهایی است که تربیت دینی واقعی را با چالش
جدی مواجه میسازد.

 .3-2-2سهلانگاری

نقطه مقابل کاملگرایی غیر واقعبینانه ،س��هلانگاری است .در این حالت هیچ معیاری برای تربیت در
نظر گرفته منیش��ود .این حال��ت ،تربیت را از موضوعیت خارج میکند .زی��را اگر برای تربیت هیچ هدف
خاصی در نظر نداشته باشیم تربیت بیمعنا خواهد بود .قطب دوم در این طیف سهلانگاری است که مراد
از آن نوعی بیمباالتی اس��ت .به این معنا که در جریان تربیت ،ضوابط و معیارها چندان سس��ت شود که
عدم رعایت آنها حساس��یتی را به وجود نیاورد .این حالت ،در جریان تربیت ،س�� ِّم مهلکی است؛ از اینرو
در اسالم سهلانگاری مربی و مرتبی ،هر دو بسیار مذموم شمرده و تدابیری برای غلبه برآن اندیشیده شده
است .به طور مثال تعیین برخی از احکام به عنوان واجب و حرام مستلزم مهار سهلانگاری است .در همین
باره تأکید اساس��ی برای مهار س��هلانگاری در مربی و مرتبی وج��ود دارد .در خطاب مقام به مربی چنین
اصطَ ِْرب َعلَی ْهَا لاَ ن ََْسل َُك ِر ْزقًا ن َّْح ُن نَ ْر ُزق َُك َو الْ َع ِق َب ُة لِلتَّ ْق َوى» (طه.)132 /
ِالصلَو ِة َو ْ
آمده استَ « :و أْ ُم ْر أَ ْهل ََك ب َّ
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این آیه خطاب به پیامرب(ص) و متامی کس��انی که در مقام مربی هس��تند ،با تاکید بر مقدم داشنت تربیت
دین��ی و آخ��رت محوری میفرماید :اهل بیت خود را به من��از و مداومت بر آن امر کن ،و با تأکید بر توجه
ب��ه آخ��رت میفرماید م��ا از تو منیخواهیم روزى خود و اهل بیتت را فراهم منایى ،ما رزق تو و ایش��ان را
میرسانیم تا آسودهخاطر مشغول به امر آخرت باىش ،چرا که عاقبت محمود از آنِ اهل تقوى است (ثقفى
تهراىن1398 ،ق ،ج ،3ص.)534
(ع)
(ع)
در خطاب به مقام مرتبی در وصیت امام علی به فرزندش امام حس��ن آمده است« :أُ ِ
وص َیك یَا بُ َن َّی
بالصلاَ ِة عند َوقْ ِت َها َو ال َّزكَا ِة ِع ْن َد َم َحلِّ َها» (دش��تی1379 ،ش ،نامه  )35؛ فرزند عزیزم تو را به گزاردن مناز در
َّ
اول وقت و پرداخت زکات در جای آن و اهل آن سفارش میکنم.
الصلَو َة َو أْ ُم ْر بِالْ َم ْع ُر ِ
وف َو
نى َّ أَ ِقمِ َّ
چنانک��ه قرآن کریم از زبان لقامن حکیم به فرزندش میفرماید« :یَابُ َ
انْ َه َعنِ الْ ُمن َكرِ»(لقامن)17/؛ پرسم! مناز را برپا دار ،و امر به معروف و نهى از منكر كن ،و در سوره تحریم
در م��ورد تعلیم و تربیت خانواده میفرماید« :یَأَی َُّها ال َِّذی َن َءا َم ُنوا ْ قُوا ْ أَنف َُس��ك ُم ْ َو أَ ْهلِیك ُم ْ نَا ًرا»(التحریم)6/؛
اى كس��اىن كه ایامن آوردهاید! خودتان و خاندان خود را از آتش حفظ كنید؛ یعنى خود و خانواده خود را
حفظ كنید از آتش به سبب صرب در طاعت خدا و خود و ایشان را از معصیت خدا و پیروى شهوتها حفظ
كنید و اهل خود را با خواندن آنان به طاعت خدا و یاد دادن به ایشان فرایض را و نهى كردنشان از كارهاى
زشت و تشویق ایشان بر كارهاى خوب.
مقاتل بن حیّان گوید :نگاهدارى خود و اهل خود این اس��ت كه مرد مس��لامن خودش را و اهل خود را
ادب كنند و ایش��ان را تعلیم خیر منوده و از كار بد باز دارد .و این بر هر مس��لامىن واجب است كه به خود
و خان��واده خود و غالمان و كنیزان خود تعلیم منای��د .آنها را ادب منوده و تعلیم مناید(مرتجامن1360،ش،
ج  ،25ص.)146
این آیۀ بزرگى اس��ت كه براى انس��ان مؤمن خطوط مسئولیت او را ترسیم مىكند تا او را از چارچوب
فردیّت خارج كند و به س��وى خواس��تههاى انساىن و دینى گسرتده سوق دهد ،یعنى به آنجا كه اندیشیدن
براى رهایى و رستگارى دیگران همچون جزىئ از مسئولیت او در زندگى به شامر مىرود(مرتجامن1377 ،ش،
ج  ،16ص.)116
از پیامدهای س��هلانگاری ،فرزندانِ تربیت نیافته اس��ت و این افراد در برابر مسائل زندگی راه و روش
برخورد مناسب را به خوبی منیآموزند و در صورت بروز هرگونه مشکل درمانده و ناامید میشوند(باقری،
1384ش ،ج  ،2ص.)84

نتیجهگیری

اس�لام در مجموع یک مکتب تربیتی اس��ت که هر چه در آن آمده اس��ت به نوعی با انس��ان ،تزکیه و
تربی��ت او رس و کار دارد .آیهه��ا و احادیث زیادی به رصاحت به این مطلب اش��اره دارد .یکی از وظایف
اصلی والدین در حق فرزندان ،تربیت دینی و نیز آموزش مسائل و احکام مذهبی به آنان است که در این
باره توصیههای فراوانی از سوی معصومین(ع) بیان شده است.
نگرش اس�لام به جوان و جوانی مبتنی بر واقعیت اس��ت .این نگاه اس�لام به جوان یک دید واقعبینانه
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و تصوی��ری کام��ل از ابعاد وجودی ای��ن دوره از زندگی آدمی را در نظر گرفته اس��ت؛ به گونهای که نه از
ویژگیهای مثبت این دوره غفلت میش��ود و نه ویژگیهای منفی آن نادیده گرفته ش��ده است ،بلکه این
نقاط منفی را مقتضای دوره جوانی میداند که باید به وسیلۀ جامعه هدایت شود.
بزا در تربیت دینی از مهمترین مباحث تربیتی است که تعیینکننده ضوابط و
ش��ناخت عوامل آس��ی 
هنجارهای حاکم بر فرآیند تربیت اس��ت و با توجه به مرحلهای بودن رش��د انسان با تناسب به هر مرحله
از رش��د اصول حاکم بر فرایند هم متفاوت اس��ت .آنچه انسان را از دین و آیینش خارج میکند و متاسفانه
بس��یاری از مربیان و خانوادهها از آن غافل هستند و در طول تاریخ رضبههای زیادی از این ناحیه متوجه
جوانان شده است ،عدم شناخت آسیبها و آفتهای دینداری است .از جمله میتوان به این موارد اشاره
کرد :کجاندیش��ی دینداران و برداش��ت غلط از معارف و مفاهیم دینی ،افراط و تفریط در مسائل عبادی،
کاملگرایی غیر واقعی و سهلانگاری در امر آموزش مسائل مربوط به عبادات.
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