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 چکیده
 

 تربیـت دینـی   دینـی در برنامـه   کنـاري تفکـر انتقـادي و تجربـه    امکان هـم بررسی هدف اصلی این پژوهش، 

بهره گرفته شد. بر اساس نتایج این پژوهش به استنتاجی . براي دستیابی به این هدف از روش پژوهش باشد یم

تواند فرایند هاي تربیت دینی میدینی در برنامه پرورش عقل نقاد و توجه به تجربه يهم کنارکه  رسد یمنظر 

هاي دینی  تعارضـی نبـوده و نوسـان    بین عقل و تجربه آنکه در  سازد لیتبدیابی را به نوعی دیالکتیک دین

مـداري و عاملیـت   تواند به پژوهشکناري میشود. این همساز رشد و کشف معناي دین میعقل و دل زمینه
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  مقدمه

بـر هـم   به طـور کامـل   معرفت دینی و اطالعات و دانش دینی  ،در نظام آموزش و پرورش کشور ما

تن تـراکم اطالعـات و   دار بودن و درك دینی داشـ شود که شرط قطعی دینمی اند و چنین تصورشدهنهاده 

). در چنین وضعیتی فرایند تربیت دینی 22 ،1373هاي حفظی و صوري دانش دینی است (کریمی، اندوخته

آمـوزان  اسـت و   ل دینـی بـه دانـش   ئهـا و مسـا  یک سویه و بر مبناي انتقال دانش و اطالعات پیرامون گـزاره 

مانـد.  دین  نمـی  رهآموزان درباذهنی دانشهاي به چالش دادن تیاهمگو و و، گفتيپرسشگرمجالی براي 

الزم  ریتـأث  رسـتان یدب در دوره به خصوصهاي تربیت دینی، حجم سنگین و مطالب خشک و طوالنی کتاب

تربیتی، مـالك ارزشـیابی نیـز کمـی      چنین شیوه پیرو). 184 ،1380را در تربیت متربیان ندارد (همت بناري،

گریزي نسـل جدیـد ناشـی از تکـرار     دینیابد. میبه یک نمره کاهش آموزان دانش يدار نیداست و میزان 

هاي دینـی، بـدون   ها و پذیرش گزارههاي تربیتی است که از راه تقویت مثبت و منفی، پرورش عادتروش

هـاي  روش داري که بر مبناي اصول وابی دارد. این دینیدهی به جاي دیننقادي سعی در دین پرسشگري و

-76 ،1379همواره حالت عـاریتی دارد (کریمـی،    نشده و هویت فرد توار شده، جزء ذاتی ورفتارگرایی اس

دیگـري و   تحمل نکـردن نظري، ساز بروز تعصب، تنگتواند زمینه). چنین رویکردي به تربیت دینی می63

ــاي یــک ســري اطالعــات ورودي هــایی شــود کــه گــري در انســانافراطــی ــر مبن ــردازش تنهــا ب نشــده و  پ

  کنند. می عمل شانیها عادت

ناآگاه قلبی در این زمینه  يها ادراكنظام تربیتی کشورمان از نقش و جایگاه شهود و ، نیبر اعالوه 

دینی و عرفانی اثر چندانی از چنین رویکـردي   تجربه غنی فرهنگی و دینی در زمینه مانده و با وجود پشتوانه

راه درسـت بـراي ایـن     که نیایا  ،خوردتربیتی مدارس به چشم نمیهاي ها یا برنامهبه تربیت دینی در کتاب

چـه  آن .)114، 1387(کشاورز، موفق نبوده استهاي دینی و در پرورش و تقویت گرایش هدف را نپیموده

هـاي تربیـت دینـی را در    معکـوس دارد و از ایـن رو بایـد شـیوه     نتیجه ،شودمی زیر عنوان تربیت دینی انجام

). تربیـت  70 ،1380(کریمـی،  میکنـ  دنظریـ تجد هـا  هـدف ها و ها، نگرشو در روش میکن يزبازسامدارس 

داري و کـه تظـاهر بـه دیـن     ،باطنی و دینی از یک آسیب اساسی رایج در تربیـت دینـی   دینی در بستر تجربه

 اي عوامـل هاي جاري تعلیم و تربیت رسمی به شـکل گسـترده  کاهد، آفتی که در روشریاکاري است، می

 يها عبادتاعمال و ). اولویت بخشیدن به انجام 66 ،1380کند (کریمی،می زاي تربیت دینی را تهدیددرون

ساز ظاهرسازي است و مربیان نیز با مشاهده نتیجـه  دینی به جاي توجه اساسی به معرفت و بینش دینی، زمینه

بخـش اسـت (بـاقري،    یـان رضـایت  شوند کـه وضـع دینـی مترب   می فوري این الزام به این باور نادرست دچار

توان به یکنواختی آموزش، غیرفعال بودن، تحکـم  بحث تربیت دینی می ). از دیگر مشکالت38-37، 1380
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مستقیم آموزش، سطحی و غیرتدریجی  افراطی، شیوه يدار جانبو تحمیل، غفلت از توجه به نظر مخالف، 

  ).1386(ساجدي،  اشاره کردبودن، فطرت ستیزي و غیره 

تنها با تکیه  ل وئتحلیل مسا ابی به قدرت تجزیه ویدینی بدون دست شکل گیري یک هویت پایدار

اگر هـم   گیرد ونمی هرگز شکل ها عبادتتقویت یک سري رفتارهاي دینی از جمله  ها وبه پرورش عادت

د دچـار توقـف   فـر  این حالت، از عمق کافی برخوردار نیست. در ، به طور قطعبه یک ثبات ظاهري بینجامد

بلکه خود را به  ،رسدتالش نمی ناشی از جستجو و ه این معنا که به هویت دینیب؛ است هویت دینی شده در

و هـا  هیچ گـاه تالشـی آگاهانـه بـراي انتخـاب آنهـا نکـرده و بـدي         که داند یمهایی متعهد ها و هدفارزش

  ).39 ،1388فیاض، است ( نداده مختلف را مورد بررسی و مقایسه قرار يها نهیگز

 و ،منسـجم  ،گراي آموزش و پرورش از جمله توجه به معرفت گسترده، جامعبا توجه به نگاه تحول

و درك  ) 6فصل اول،  بنـد   ،1391پرورش،  و آموزش بنیادین تحول سندحیانی، عقالنی، نقلی و تجربی (

محوریـت ارتبـاط بـا خـالق     )، 11بند  ،ها (همانساحت اهمیت ارتقا و تعمیق انواع و مراتب عقالنیت در همه

در  تصریح شـده ) و همچنین رویکردهاي 5/3/2 ،1386برنامه درسی ملی (برنامه درسی ملی،  يها هدفدر 

برنامه درسی ملی از جمله گرایش به ارزشیابی کیفی در کنار کمیت و توجه به عنصر ایمان، تفکـر و عمـل   

هـاي نظـري و   )،  لزوم تالش بـراي بررسـی  2/3/5، 1386ملی، هاي ارزشیابی (برنامه درسی به عنوان مالك

داشـته  ساز باشند و مانـدگاري تربیتـی   هاي تربیت دینی نوین که هویتروش فراهم آوردنفلسفی، با هدف 

نظـران و  بـه نقـدهایی کـه از نگـاه برخـی صـاحب       اسـاس، بـا توجـه    ایـن  اسـت.  بـر   ، آشـکارتر شـده  باشند

 شـود  یتـالش مـ  ، در این مقالـه  ه استشدهاي جاري تربیت دینی مطرحبه روشپژوهشگران تعلیم و تربیت 

بـراي تربیـت دینـی، از     دینی، به عنوان روشی چنـدوجهی  کناري تفکر انتقادي و تجربههم ییکاراامکان و 

اي از منظر تربیتـی چـه رابطـه    )1که  شود یممطرح  سؤالاین  ،. از این روردیقرار گلحاظ نظري مورد بحث 

توان از کاربسـت  چه نتایجی را می )2 و دینی در بحث تربیت دینی وجود دارد؟ و تجربه يانتقادمیان تفکر 

هـاي  ؟ بنـابر بررسـی  انتظـار داشـت  دینی متربیان در بحث تربیت دینـی   دادن به تجربه تفکر انتقادي و اهمیت

پـژوهش از   . ایـن نشـد ، یافت باشد رداختهتربیت دینی پ به مسئلهشده تاکنون پژوهشی که از این زاویه انجام

روش پـژوهش اسـتنتاجی    .صورت گرفته استاي یا اسنادي خانهکتاب شیوه و به است نوع تحقیقات کیفی

  . پردازد یمها تفسیري به تحلیل یافته-است که با رویکردي توصیفی
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  چیستی تفکر انتقادي

هـاي  آن بـه سـقراط و  روش او، یعنـی پرسـش     شهاما ری ،تفکر انتقادي هرچند مفهومی جدید است

). رابـرت  19 ،1997گـردد (بنزلـی،   کـرد، برمـی  می بیان افکار خود کمک تفکر و دررا اي که  فرد ماهرانه

تفکـر   ،انـیس  گاه. از دیـد رونـد  یمـ بـه شـمار   تفکر انتقادي  پردازان هینظر نیتر مهماز   2و مایتو لیپمن 1انیس

گیري و قضاوت در مورد باورها و اعمـال  مستدلی است که کانون توجه آن تصمیم تفکر منطقی و ،يانتقاد

و بـه جسـتجوي مـدارك     کنـد  لیـ تحل به طور دقیقرا  ها بحثکند تا می وقتی فردي تالش او،است. به باور 

راي تفکر ). او ب76 ،1987بود (انیس  تفکرش انتقادي خواهد ،هاي معتبر برسدگیريبه نتیجه معتبر بپردازد و

درك ارتباط میـان معنـاي   به معنی  بعد منطقی ؛گیردمی نظر در  5عملی و  4معیاري، 3منطقیبعد  سهانتقادي 

. باشد یم هاي منطقیواژه استفاده از توانایی تفکیک، مقایسه و و داشتنها در یک مجموعه و گزاره ها کلمه

 نـاظر بـر  بعد عملـی   مطالعات، و حوزه هب بوطمرمعیارهاي اساسی نسبت به شناخت  عبارتست از بعد معیاري

ها و هدف براي رسیدن بـه داوري صـحیح   تحلیل شواهد مربوط به ارتباط میان گزاره تجزیه و آوري وجمع

  ).87-88 ،1387است (احمدي، 

تفکر عـادي سـاده و تفکـر انتقـادي      ،او به عقیدهکند. می لیپمن تفکر عادي را از تفکر انتقادي جدا

-فعالیت ،شواهد است. بنابراین مدارك و بر اساسقضاوت  ه است و نیازمند فرآیندهاي ذهنی عالی وپیچید

آوري اطالعـات،  ل، جمـع ئبیـان مسـا   و مشخص کـردن  :عبارتند از ،دهندمی هایی که در تفکر انتقادي رخ

هـاي  مجموعـه تـالش  تفکـر انتقـادي را   نیـز  ) 2001(6نلسون ).98 ،1997بررسی نتایج (لیپمن،  گیري ونتیجه

 افکارمـان و . ایـن فهـم از راه ارزیـابی دقیـق مـا از      دانـد  یمـ براي فهم دنیاي پیرامونی  هدفمندافته و یسازمان

  ).8 ،2001گیرد (نلسون، می مان صورتبهبود درك و روشن کردندیگران با هدف 

  

  دینی چیستی تجربه

نظـر   بـا در  و احتمـاالً هاي خردگرایـان  لهتنگناي حم رفت دین از براي برون 7شالیرماخر فردریک

تربیـت، سیاسـت، و    -تدریج امور شرایط تاریخی و اجتماعی عصر خود، یعنی شرایطی که در آن به داشتن

داري را به شـکلی جدیـد بـه میـان     کوشید تا دینشدند، می عمومی خصوصی وارد حوزه از حوزه -جز آن

                                                
1 . Ennis 
2 . Lipman 
3.  logical 
4. criteria 
5. pragmatic 
6. Nelson 
7. Schleiermacher 
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دینـی را   سازد. از این نظـر، شـاید بتـوان تجربـه     راي افراد خاص رهااي خاص بتجربه مردم آورد و از ورطه

هـایی فراتـر از   اي خاص  با ویژگیعرفان دانست که بر اساس آن  راه ارتباط با امر قدسی به عده شده رقیق

 عواطف اراده خارج دانسته و به حوزه دین را از حوزه عقل وشالیرماخر  شود.هاي عادي محدود نمیانسان

اسـت و انسـان گـواه     1یتأملدین یک امر  ،او گاهاز دید .ساخت مرتبط ،دینی است که جایگاه تجلی تجربه

  ). 66-68 ،1374هستی خدا را باید درون خویش بجوید (سایکس، 

محتواي آگـاهی فـرد    دهد تا شامل همهگرایان را توسعه میشالیر ماخر معناي تجربه از منظر تجربه

ک مفهـوم یـا   یفقط  مؤمنعقیده است که خداوند براي یک انسان  نیبر اگانه شود. او نجحواس پ فقطنه  و

 ریتحـت تـأث  دار را تصور نیست، یک تجربه است، تجربه اي پویـا و زنـده کـه تمـام زنـدگی شخصـی دیـن       

 ن ودیـ  تههسـ  کـه  نشان دهـد  تا کندمی تالش 3»ایمان مسیحی«و 2»درباره دین«قرارمی دهد. او در دو کتاب 

اعمـال، نـوعی احسـاس اتکـا و      و ها، تصـور عقایـد دینی است؛ تجربه اي مسـتقل از   جوهر اصلی آن تجربه

). 154، 1387گیرد (کشفی، زارع پور، م به خود است و اعتبارش را از خود میئوابستگی به امر مطلق که قا

 یمعرفـ غیرعقالنی از امر مقـدس   عاطفی و دین را یک تجربهاز شالیرماخر،  يریرپذیتأثبا  نیز 4ردولف اتو

  ).35 ،1388(شجاعی زند،  کرده است

گرفتـه   تعلـق هـاي دینـی   داند که بـه موضـوع  احساس دینی را نظیر دیگر عواطف انسان می 5ویلیام جیمز      

و اولویت  کند یماما بر بعد عاطفی تاکید  ،داند یمعاطفی  . او دین را داراي هر سه بعد عقلی، ارادي واست

 يدار نیـ د جوهر دیـن و پایـه   ،ماخر و اتو ماننددینی براي او  دهد. حالت عرفانی یا همان تجربها به آن میر

بر اثر آن تجربه نگرشی نو به جهـان   ،دینی دارد ). او معتقد است کسی که تجربه1388است (شجاعی زند، 

و بهترین کار براي او ایـن اسـت    ردوجود داکه نظمی نادیدنی در جهان  باور داردشود و می برایش حاصل

  ).230 ،1388(جیمز به نقل از بلندهمتیان و نقیب زاده،  وفق دهدکه خود را با آن 

 خـدا یـا متعـالی را در تجربـه     كبـه در  نیل و آشکار شدن، فیلسوف وجودگرا، راه 6کارل یاسپرس

ساز ایمان بـه خـدا   داوند فقط زمینهدالیل فلسفی براي اثبات وجود خ ،او گاهداند و از دیدوجودي انسان می

دارد کـه از خـود بیـرون    مـی  بـر آن د که انسـان را  هستنجهت مهم  از آنفقط  ها برهان، این است. به باور او

خدا را باید از راه  که معتقد است ، هر چند او). از این رو1386(نصري، بپردازدوجوي خدا شود و به جست

                                                
1. contemplative 
2 . On Religion 
3 . Christian Faith 
4 . Otto 
5 . James 
6. Karl  
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پـیش نیازهـاي ایـن تجربـه      دینـی و فلسـفی و   يهـا  سـنت اما به  ،عقلی نه دالیل شهود کرد و تجربه درك و

   درونی نیز آگاه است.

 ادیـان و بسـتر فرهنگـی و    يا و آمـوزه هـاي اعتقـادي   از زمینـه  را متـأثر دینـی   تجربه 1پرادفوتوین 

 ههم صورت و هم محتـواي تجربـ  دیگر،  به عبارت). 168-211 ،1377داند (پرادفوت، می مؤمناناجتماعی 

و  قرار داردهاي دینی تعاملی با دیگر مقوله دینی دریک رابطه است. تجربه یو اجتماعدینی تابع بستر دینی 

ها باشد. درست به همـین دلیـل یـک فـرد مسـیحی بـا یـک مسـلمان در         ساز آن مقولهتواند مقوم یا زمینهمی

-ها دارند و گزارش هر کـدام از آن آندینی از امور مقدس تفسیر متفاوتی از  صورت مواجهه با یک تجربه

اجتماعی خاص بـه شـکل    حضور در مکان و زمان و«اش به فرهنگ دینی او نزدیک است. تجربه ها درباره

برخی متفکران دنیاي امـروز را مـدرن دانسـته و امکـان وقـوع تجربـه        که نیادینی اثر دارد.  تجربه قطعی در

  ).247 ،1388(بلندهمتیان، نقیب زاده،  .»است سئلهم نیهمناظر به  ،داننددینی را سخت می

  

  دینی   تیو تربتفکر انتقادي و تعلیم 

گفـت چـه در    توانهاي این نوع تفکر، میشد و نیز ویژگی هئکه از تفکر انتقادي ارا ییهابنابر تعریف        

 17هـاي  در آیـه  چنان که است. سفارش شدهقرآن و چه در کالم پیشوایان دینی به استفاده از تفکر انتقادي 

 توانـد  یمـ است. این سـخن   شده ها اشارهها و گزیدن برترین آندیدگاه ها وبر نقد گفته 2زمر يسوره 18و 

عقـل و   شـود کـه بـا قـوه    مـی  یعنی در امور دین هـم انسـان در صـورتی هـدایت     ؛ناظر به خود دین هم باشد

ر سـنجش و  نقـد سـخن و نیـز توانـایی اعتبارسـنجی منبـع آن در        بزند. تاکید بـ  ترازوي نقد به انتخاب دست

(بحار االنـوار،   »خذوا الحق من اهل الباطل وال تاخذوا الباطل من اهل الحق وکونوا نقادالکالم«حدیث نبوي 

بـه  ) 2،160(بحـار االنـوار، جلـد    »بالروایـات  ال بالـدرایات  علیکم«) و نیز این سخن امام علی (ع) 96، 4جلد

  شن است. رو یخوب

تـوان خـارج از قلمـرو    باورند کـه تفکـر انتقـادي را نمـی     نیبر ابرخی متفکران حوزه تفکر انتقادي 

بایـد   ،تفکر انتزاعـی اسـت   مربوط بهدر تربیت دینی که از حوزه هاي  ،لذا .آموزش دادموضوع مورد بحث 

پیچیـده هسـتند،    يهـا  مفهـوم لـه  زمینه ورود تفکر انتقادي فراهم شود. البته از آنجا کـه معـارف دینـی از جم   

هاي آغازین تعلـیم و  از راه بررسی و تفکر انتقادي در سال ها مقولهپذیرفتنی است که آشنایی متربیان با این 

گیـري یـک سـري مقـدمات و     تربیت  مشکل باشد و باعث سردرگمی آنان شود. بـدیهی اسـت کـه  شـکل    

                                                
1. Wayne 

 الذین یستمعون القول فیتبعون االحسنه، اولئک الذین هدیهم اهللا و اولئک هم اولوااالباب. . فبشر عبادي 2
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اي ضروري است و همـواره سـاخت دانـش    در هر زمینه ها مفهومدانش پایه اي براي هرگونه نگاه انتقادي به 

هـا و  اما به تدریج و بـا ورود متربیـان بـه دوره    ،ردیگ یشکل مل بر بنیان دانش قبلی ئجدید و فهم تازه از مسا

 يهـا  در حوزهباید تفکر انتقادي را  ،گیردتري میآموزان  شکل پیشرفتهسطوحی که تفکر انتزاعی در دانش

هـاي انتقـادي   ساخت. به همین جهت ضروري است براي ورود بـه مباحثـه   علیم و تربیت هم واردتر تانتزاعی

 تري از تفکر انتقادي به متربیان آمـوزش داده تر و پیشرفتهشکل انتزاعی ،تربیت دینی بوط بهل مرئمسا رهدربا

تفکر انتقادي نباید « . به عالوهنگیرد دارد که انتقاد به صرف انتقاد انجام آن جهت اهمیت از مسئله نیاشود. 

  ).4 ،2008(میسون ،  .»ایمانی بیندازد گرایی اخالقی وفرد را به دام نسبی

تخصصـی بـودن تفکـر انتقـادي منجـر بـه ایجـاد چنـدین رویکـرد           اهمیت، پیچیدگی، چند بعدي و

موزشـی  هـاي اختصاصـی آ  متفاوت براي آموزش تفکر انتقادي شده است. یک رویکرد بـه گسـترش دوره  

هاي تفکر اختصاصی براي افزایش توانایی منظم و يها بر تالشورزد و رویکرد دوم می تفکر انتقادي تاکید

شـود. راهبـرد   می هایی براي افزایش مهارت تفکر انتقادي انجاماساس آموزش نیبر او  تمرکز داردانتقادي 

 حیط کالسی مناسب براي آمـوزش آن تاکیـد  م بر گسترشاما  ،کند ینم برنامه یا الگوي خاصی ارائه ،دیگر

ارائـه مـدرك بـراي حمایـت از      و بر اسـتدالل شود و  پرداخته ها موضوعبه عمق  در آنمحیطی که  ؛کندمی

رسـد ترکیبـی از هـر دو    نظـر مـی   بـه  ).2-3 ،1386سیف،  و تاکید شود (عسگري یو کتبشفاهی  نیه هايبیا

داشـتن آیـه    دقیق بتواند در تربیت دینی نیز سودمند باشـد. بـا در نظـر    اي مدون ورویکرد باال در قالب برنامه

شـرایط و ایجـاد    فـراهم آوردن توان گفت در تربیـت دینـی بایـد بـه دنبـال      می -18و  17زمر  –مورد اشاره 

  آمـوزان و  وگـو میـان مربـی و دانـش    و نقـد باشـیم تـا در جریـان گفـت      يپرسشگرمحیط آموزشی مبتنی بر 

. تفکر انتقادي مهارتی اسـت کـه از   ردیشکل گصورت پویا  با یکدیگر فهم و معرفت دینی به آموزاندانش

کنـد. آمـوزش تفکـر انتقـادي را نبایـد بـه دانسـتن یـک سـري          می عمل رشد و بالندگی پیدا ابتدا در عرصه

وزشـی  آم يهـا  مؤلفـه  کـردن  یکمـ داد. گرایشی که سعی بـه  کاهش هاي تفکر ها و اطالع از روشمهارت

بـود   خوان نیست، به همین دلیل باید مراقببا تفکر انتقادي هم ،براي سنجش و ارزیابی میزان یادگیري دارد

  تا به دام این فروکاهی نیفتیم.

  

  دینی و تربیت دینی تجربه

تا افـراد   »اب استیهاي طبیعی و درونفرصت« فراهم کردنبه تعبیر عبدالعظیم کریمی تربیت دینی 

دینی  نمایند. تربیت دینی با تجربه بخش دین را کشفتعالی شخصی و الهام از فطرت خویش بارقه با تجربه

زنند، ایمـان دینـی بـه    می اي مربیان و مبلغان به آن دامنچه که پارهناپذیر دارد و برخالف آنارتباط جدایی
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در کانون معرفت قلبی و شـهودي   تعلق خاطر مطلق، فعلی است که برخاسته از تمام شخصیت آدمی و منزله

شخصـی و   هایی بدانیم که فرد با تجربـه .  اگر تربیت دینی را به معناي فراهم ساختن فرصتدهدمی او روي

-دینی پیوند جدایی الهام از فطرت خویش، دین را در درون خود بیابد در این صورت تربیت دینی با تجربه

دهد که کشف شهودي جاي  رفتارهاي ظاهري و اکتسـابی را  می رخ ناپذیر دارد. تربیت دینی واقعی زمانی

   ).63-64 ،1380بگیرد (کریمی، 

هـاي عقلـی تنهـا گوشـه اي از حقیقـت عـالم را بـر انسـان         بر کسی پوشیده نیست که بسیاري برهـان 

یـین عـاجز   ه تبئـ متـافیزیکی از ارا  يهـا  مفهـوم هایش، در برخورد با سودمندي . عقل با وجود همهندیگشا یم

هـا از  و ایـده  هامقابلـه بـا تصـور    عقالنی مرجعیت خود را به عنوان وسـیله  مدرن اندیشهاست. در عصر پست

 شـهود و عواطـف بـه انـدازه     ،مـدرن ابد. به نظر متفکران پستیمی دهد و شهود اهمیت خود را بازمی دست

  ).68-51 ،1381ن به شمار روند (حقیقی، تر از آعقالنی و مفهومی مجاز هستند و شاید حتی مهم اندیشه

 به نظـر در بحث تربیت دینی توجه به شهود و ادراك خداوند از راه تجربه هاي دینی هرچند دشوار 

. گرایش فطـري و ازلـی انسـان بـه     رندیقرار گاما نباید مورد غفلت  ،شودو هدفی آرمانی قلمداد می رسد یم

حکایـت از نیـازي ذاتـی و فطـري      »به جز خدا نبینـد «قول سعدي  و رسیدن به جایی که به با مبدأ شدن یکی

برنامه هاي تعلـیم و تربیـت    دینی در چون تجربه ییها مفهوم. گنجاندن کرد ییجو چارهدارد که باید برایش 

 اي بـراي تواند مقدمـه ها در میان پیامبران، اولیاء و عارفان میهاي تاریخی آندینی و آشنایی متربیان با نمونه

تجربه و آگاهی دینی  ،حال نیاحرکت به سوي کشف حقایق از سوي متربیان بیرون از دایره تعقل باشد. با 

کـه   کـرد  یطراحـ توان فضا را طـوري  ، بلکه تنها میکرد لیتحمتوان آن را به کسی امري قلبی است و نمی

 فراهم آوردنکنند.  یداهاي معنوي و دینی گرایش پبرخی احساس تجربه کردنآموزان خود به سوي دانش

بیان دیگـر،  اي را با توجه به خدا ببیند و به شرایطی که در آن متربی به این درك و توان برسد که هر پدیده

صـرف   يدار نیـ د ،شود. از این منظردینی می ، موجب تسهیل تجربهمشاهده کنددست او را در امور جهان 

اي است براي رسیدن به مرتبـه اي بـاالتر   امور مذهبی مقدمه بلکه عبادت و انجام ،انجام تکالیف دینی نیست

هاي مذهبی چون حج، روزه و نماز بسیاري مراسم و آیین ،خدایابی. با چنین نگاهی در نهایتاز خودیابی و 

هاي آموزشی دینی دانست. صرف ایجاد ظاهر مذهبی در محیط هایی براي تجربهتوان در واقع فرصترا می

ــه بر  ــه ب ــابق آن  و توج ــذهبی،  مط ــم م ــایی مراس ــویق   پ ــا تش ــی م ــام آموزش ــه در نظ ــی چ ــافی  م ــود، ک ش

  . )1385:237(شمشیري،نیست
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تعلیم و تربیت دینی این است که به متربی بیاموزد که بـه سـادگی و بـا چشـمان بسـته از       وظیفهک ی

قـرار  ها را مورد توجه نخاص آ یتأملبلکه با دقت و  ،اي خویش نگذردهاي تجربهو موقعیت ها تجربهکنار 

نشـینی، ذکـر، مراقبـه، محاسـبه، مواخـذه و دوام طهـارت همگـی در        چون ریاضت، خلوتهایی . برنامهدهد

نقـش   ،). بر این اساس235 ،1385راستاي ایجاد بستر مناسبی جهت تسهیل معرفتی متربیان است (شمشیري، 

-ندهنده است. مربی الزم اسـت در درجـه اول روا  دینی بسیار بیشتر از یک آموزش مربی در پیوند با تجربه

و  نگـري و خودشناسـی آنـان را تسـهیل    گـري  فراینـد درون  تحلیـل  شناس باشد به نحوي که از طریق روان

 ).302 ،1385نماید (شمشیري،  هدایت

  

  دینی در تربیت دینی کناري و دیالکتیک تفکر انتقادي و تجربههم

هـاي دینـی در یـک    کند که بپذیریم تجربهمی جا اهمیت پیداندینی آ ربهارتباط تفکر انتقادي و تج

باورهـاي   ،گیـرد. در ایـن صـورت   مـی  یک دین شـکل  يها مفهومبستر فرهنگی و بر مبناي باورها، قواعد و 

تواند منجر بـه  می ،اندوجوي نقادانه بودههاي فردي و جستپایه، صحیح، اصیل و عمیق که حاصل کوشش

عنـوان   یکی از کارکردهاي عقالنـی تاکیـد بـر نقـش عقـل بـه       ،هاي دینی اصیل شوند. از سوي دیگرتجربه

عقالنیـت تـوان    ،آن پیـرو بدین معنی که قادر به تشخیص مرز بین دو عالم ثبات و نسبیت باشد.  ؛فرقان است

نتقـادي کـه   ). بعدي از تفکـر ا 292 ، 1385هاي کارکردي خود را دارد (شمشیري، تشخیص و درك حیطه

شـناخت   دهد که هنگام رویارویی با امور خـارج از حیطـه  ناظر به نقد درونی است این آگاهی را به فرد می

 دینـی فاصـله و سـیري کـه در تفکـر وجـود       گذارد. در تجربـه  هاي شناخت واعقل، آن امور را به دیگر راه

 دیگـر  بلکه ارتباطی مستقیم و به عبـارت  ،شودنمی ها به مجهول رسیدن، دیدهدارد، یعنی از مبتداها یا معلوم

. هرچنـد بـراي عقـل    کنـد  ریتفسـ تواند آن را اما می ،آید که عقل قادر به درك آن نیستمی واسطه پیشبی

 و در قالب زمان و مکان اسـت کـه اندیشـه ممکـن     1ناممکن است ینهایت و نامتناهی دشوار و حتدرك بی

ابن عربی به عنوان یک منبع شناخت در کنار حس، شهود و وحی، در مقـام  شود، اما همین عقل به تعبیر می

 کنـد  لیـ تحلتواند از منابع دیگر معـارف را دریافـت نمـوده، بپـذیرد و تجزیـه      قبول حد و مرزي ندارد و می

  ). 28 ،1383(رحیمیان،

                                                
اي عقلـی در پـی رسـیدن بـه     هـ سقراطیان ا ین مسئله که انسان اندیشمند همواره با کوشش. در تاریخ فلسفه، حتی از زمان پیش 1

 ».درك نیست بسیار بدون یک قابل«ون طرو است  که از نظر افالدارد و از اینیکتایی و جمع امور در چیزي واحد است، سابقه 
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طرفـه   اش را دوهـاي دینـی  فـرد و تجربـه   افتـه یبین باورهـاي دسـت   توان رابطهتر میاز نگاهی دقیق 

-هـاي دینـی نیـز مـی    ، تجربـه رندیگ یشکل مهاي دینی بر اساس باورهاي دینی تجربه طور که هماندانست. 

هـاي مختلـف معرفتـی بـه     اهمیت توجـه بـه شناسـاندن راه    ئلهباورها باشند. این مس کنندهتوانند مقوم یا کامل

ادگیري به معناي فهمیدن مسـتلزم اسـتفاده از   ید. کنمی بعدي شدن را یادآوري متربیان براي اجتناب از تک

 دیـ تاکآموزش و پرورش نباید تنها بر یکـی از فراینـدهاي ذهنـی     ،هاي معرفتی است. بدین ترتیبتمامی راه

بعـدي شـدن متربیـان    و از تـک  کوشـش کـرده  بلکه بایـد در جهـت رشـد و پـرورش هماهنـگ آنهـا        ،کند

           فراینـد   ،دینـی  پـرورش عقـل نقـاد و توجـه بـه تجربـه       کنـاري هـم ). 296 ،1385شمشیري، ( کند يریجلوگ

ساز . این نوسان بین عقل و دل زمینهسازد یم لیتبدرا به نوعی دیالکتیک براي رسیدن به یک معنا  یابی نید

هـاي  خـود عقـل را دریابـد، تجربـه     یهاي متن، دین، و حترشد است. عقل نقاد این توان را دارد که کاستی

هـاي مختلـف بـر    دینی در دین چه با عنوان تجربهو متوجه باشد آن کند ریتفسنی را در بافت فرهنگی آن دی

 ها وجـود این کثرت تجربه معنایی واحد وراي همه چرا که؛ نشان برتري آن دین نیست ،ابدی یمتجلی افراد 

  دارد.

دینی پیش و بیش  تجربه رسد یر منظ مطرح شده، به يها بحثها و که بنا به تعریف شد ادآوریباید 

اي در چرا کـه هـیچ تجربـه    ؛مدارانه است هدف زندگی دین باشد، مقصد و يدار نیدشروع  نقطه آن کهاز 

دینی  تجربه کنندهزندگی دینی داشتن تسهیل دیگر، قابل شکل گیري نیست. به عبارت  خألفضاي خنثی و 

است که نیل به چنـین   مانشانیااند و برعکس این استوار نکرده شان بر تجربهعارفان نیز ایمان خود را «است. 

). 34 ،1371(لگنهـا وزن، .» است و ارزش آن نیز بسـیار شخصـی اسـت    هایی را برایشان ممکن ساختهتجربه

ها بدانیم  و بخواهیم در تربیت دینـی نیـز بـه چنـین     هاي دین را افزایش ظرفیت انسانکی از هدفی حال اگر

 فراهم شـود شناخت دین و ساخت دانش دینی از سوي متربی  طبیعی است که ابتدا زمینه ،میابیت دسهدفی 

تـوان آن را مقصـد تربیـت دینـی دانسـت،      هاي دینی که میو از سویی گام به گام امکان رویارویی با تجربه

  شود. فراهم

شـدن تمـامی اسـتعدادهاي     در مبانی تعلیم و تربیت اسالمی، تربیت به معنـاي هـدایت فراینـد بـالقوه    

 ،1376شدن است (اعرافی و دیگران،  خدا گونهدر جهت قرب به خدا و به تعبیري  اوآدمی و رشد و تعالی 

توجه قرآن به شناخت قلبی و عقلـی در کنـار هـم نشـان از ضـرورت دیالکتیـک بـین ایـن دو راه         ). 37-34

دارد.  کننـد و همـواره بـین آن دو ارتبـاط وجـود     نمی شناخت دارد. این دو ابزار شناخت جداي از هم عمل

اما توانایی تفکر انتقادي این امکـان   ،ندا عقالنیت خارج هاي دینی از حوزهرسد که تجربهمی نظر هرچند به
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و در عـین   کند ریتفسدرستی  ها بههاي بروز آنها را به کمک درك درست از زمینهدهد تا آنرا به فرد می

آن آگاه باشد. در چنین حالتی نـه تنهـا بـین     جهان و آفریننده جانبهي عقل در شناخت همههاحال به کاستی

 ربـه هـاي  تج روشـنگر توانـد  بلکه چنان عقلـی مـی  «، هاي دینی یا فراعقلی هیچ تعارضی نیستعقل و تجربه

  ). 24 ،1383(رحیمیان،  .»هاي وحیانی پیامبران باشدهاي عرفانی و مفسر یافتهگر تجربهحسی، بیان

برخالف ادعاي کسانی چـون شـالیرماخر و اوتـو کـه تجربـه دینـی را        ،توان گفتبر این اساس می

کنند، دیدگاه کسانی چون یاسـپرس و  می عقل را رد حجت بودن دانند وها میبروز آن فارغ از زمینه کامالً

و تفکـر انتقـادي ارتبـاطی از نـوع      دینـی  تواند بـه ایـن ادعـا کـه بـین تجربـه      تر است و میپرادفوت پذیرفتنی

هـاي عقالنـی   برهـان  که براي پرادفوت و یاسپرس، نظر داشتباشد. البته باید در  نزدیک ،دیالکتیک هست

ناپذیري نوسان و رفت بر پایان ناظرن نوشته یااما دیدگاه پیشنهادي  است. مقصد دینی عزیمت و تجربه نقطه

دهـد کـه   این توانایی را به فرد می ،اري و توجه به این دو از یک سوکنهم و برگشت میان عقل و دل است.

اش را تجربه هر پدیده و رویدادي را امري ماورایی نشمرد و با رجوع به توانایی خرد نقاد ابتدا بکوشد حیطه

وي شـدنی اسـت. در سـ    ابزار شناسـایی ادراك  با کدامداده چه در میدان آگاهی او رويبشناسد تا بداند آن

دینی اصیل آن را بشناسد و ضـمن بـاز    آید که در برخورد با تجربهمی دست دیگر، این آگاهی براي فرد به

  اش بپردازد.بودن به روي آن تجربه در گام بعد به تفسیر تجربه

  

  دینی در تربیت دینی تفکر انتقادي و تجربهکناري مورد انتظار از هم ایجنت

 در کنـار طـور جداگانـه و نیـز     بـه  کیـ هر  -تربیت دینی دینی در برنامه و تجربهکاربست تفکر انتقادي      

 مانـدگارتر   تـر و باشد که اثر تربیـت دینـی را در متربیـان عمیـق     تواند نتایج تربیتی مثبتی داشتهمی -یکدیگر

  شود.  می سازد. در ادامه به برخی از این نتایج مورد انتظار اشارهمی

  

  عاملیت متربی پژوهش مداري و .١

تفکر اساس هر نوع یادگیري است و رشد هر مهارت یا دانش به آن بستگی دارد. تفکر انتقادي نیـز  

تر تعلیم و تربیـت از  هاي تخصصیاز حوزه کیهر نیاز ورود متربیان به به نوبه خود به عنوان یک ابزار پیش

متربـی در معـرض    قـرار گـرفتن  و شـرایط   زمینهنظام تعلیم و تربیت باید  ،جاجمله تربیت دینی است. در این

هـا  نآ بـه سـنجش خردمندانـه    روشـمند تا بـه صـورتی    کند بیترغو او را  آوردهاي متنوع را فراهم دیدگاه

تواند راه را بر تلقـین  می آن کهپژوهشی بودن فرآیند تربیت ضمن وجوي حقیقت باشد. بپردازد و در جست

  .خواهد بودتربیت نیز موثر  ریساختن تأث، در پایدارتر مک کندکببندد و به یادگیري آزادانه 
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یافتن معنا از طریق پـژوهش بـه    بارهلیپمن تعلیم و تربیت را فرایند تبادل آرا و مشارکت فراگیران در

). یک ویژگی فرآیند پـژوهش آن اسـت کـه    39 ،1387داند (احمدي، منظور پیشبرد فهم و داوري بهتر می

تواند خود در معرض نقد قرار بگیرد. اساس تفکر انتقـادي  راه نقد همواره باز است و نتایج یک پژوهش می

 جـدایی نسبت به موضع دیگـران   فکر کردننوع ضعیف شامل توانایی نقادانه «؛ دو نوع ضعیف و قوي است

 هـا و  ، مفروضـه هـا  يریـ گتوانـایی تفکـر انتقـادي دربـاره موضـع      بـر  ناظر و نوع قوي  باشد یماز موضع خود 

فـرد داراي قـدرت نقـد     دیگـر،  ). بـه عبـارت  3، 2008(پاول بـه نقـل از میسـون،     .»بینی خود فرد استجهان

هـا و  از تعصـب و تحجـر بـه بـازنگري در یافتـه     جدایی بیرونی و درونی است. در نقد درونی فرد قادر است 

  تر برآید.هاي صحیحبراي یافتن جایگزین کاوشگرانهوجوي ردازد و در جستهاي خود بپنگرش

هـا معتبـر   دینی تنها نزد صاحبان آن ربه هايچرا که تج ؛دینی نیز عاملیت فرد مطرح است در تجربه

معرفت حاصل از طریق تجربـه  باور خود اوست و نه کس دیگر.  دینی هر فردي تنها پشتوانه هستند و تجربه

چنین معرفتی از سـوي کسـی    .شودمی ها حقایقی بر فاعل شناسا آشکاردینی بی واسطه است و در آن هاي

ایـن خـود فـرد     دیگـر،  به عبـارت  .هاي فردي استبلکه حاصل تالش ،ابدینمی به فرد صاحب تجربه انتقال

هـایی  یگر محدودیتو د ینیخلوت گزریاضت، عبادت، تفکر،  لهیبه وسهاي دینی را تجربه است که زمینه

 منزله خطاببان معاصر دین باید دین را به جداي از اینها مخاط سازد.می فراهم ،کندمی که براي خود ایجاد

دینـی نبینـد از در تسـلیم     کننده در تجربهانسان جدید تا خود را مخاطب دین و شرکت« .تجربه کنندبه خود 

سیر تکامـل  «با داشتن چنین نگاهی  .»انعطاف ببیندبرابر دینی بیاگر خود را در  به ویژهآید، و تفاهم در نمی

(سـروش،   .»شـود داران مـی هـاي دینـی دیـن   دین در طی زمان، حتی در دوران پس از وحی، منوط به تجربه

گیـري از  دینـی بـا بهـره    تکامل دین افراد تالش براي رسیدن به تجربه الزمه ،این برداشت بر بنا). 11 ،1376

  رساند.را به مقصود می اوالهام و وحی است. در این سیر معرفتی، اراده و اختیار فرد است که  ولیهمنابع ا

  

 معناداري تربیت .٢

هـاي شـناخت   چگـونگی دانسـتن و شـیوه    ،موضوع اصلی یادگیري باید به جاي دانـش  1به باور بییر

ن، کـه اسـاس پـژوهش مـداري     ). تمرکز بر روي چگونگی دانستن به جاي چه دانسـت 38 ،2001باشد (بییر، 

جا که متربی فعاالنـه در فرآینـد تربیـت حضـور داشـته و      بخشد. از آنمی تربیت است، به تربیت و رشد معنا

دار هسـتند. دیـن   دسترسها برایش معنادارتر و در آینده قابل یافته ،بوده اوخود  بخش اصلی تربیت به عهده

                                                
1 . Beare 
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ل به ئگیرد و در مسیر حل مسامی ل قرارئند. متربی در برابر مساکمی شدن در چنین شرایطی حالتی پویا پیدا

دانـش هسـتند و از طریـق ایجـاد      خلق کنندهرسد. در این حالت یادگیرندگان خود ابی مییخودیابی و دین

بسـیار متفـاوت از    داري اساساًمعناي دین در چنین حالتی،رسند. هاي قبلی به رشد میمعناي جدید بر دانسته

  شود که تلقین یا اجبار عامل اصلی تربیت باشد.ی میزمان

-هئـ ارا يهـا  مفهـوم هاي دینی نظام تعلیم و تربیتی ما این است که بسـیاري از  فرض بسیاري از کتاب

آنهـا   دربـاره و آنـان تنهـا نیـاز دارنـد      انـد  شـده  آمـوزان پذیرفتـه  لی بدیهی از سوي دانـش ئشده به عنوان مسا

سـازي یـا   این سـاده . است شده از توضیح و استدالل در مورد آنها غفلت ،لذا .دکسب کنناطالعات بیشتري 

صرف پـرورش   ،دوم اینکهدینی با یادگیري معنادار در تضاد است.  يها مفهومساده انگاري  ،به عبارت بهتر

سـت کـه   حتی در صورت اعتقاد معلوم نی ،هاي مسلمان به معناي اعتقاد راسخ به دین نیستیافتن در خانواده

   ).256-257 ،1387عادت یا اجبار نباشد (شمشیري،  نتیجه فقطباشد و  آگاهانه داشته باور آنان جنبه

ساز تعمیـق دانـش   دینی زمینه يها مفهوموجوگري و نقد در امور و مباحثه، جست سويچرخش به 

روش تدریس و نیز روش  آموزان و نیز معناداري آن است. براي رسیدن به این منظور الزم استدینی دانش

هاي امکان بحث، طرح پرسش تا کند رییتغهاي درسی مرتبط با تربیت دینی به شکلی مطالب در کتاب هئارا

مهم این است که فرد براي  ورود به نقـد   شود. نکته و تحقیق فردي و گروهی  فراهم 1هئلبنیادین، کشف مس

 سی آن را دارد. این همان بعـد از روایی است که قصد برو تحلیل نیازمند کسب اطالعات کافی درباره محت

اطالعـات کـافی    بـدون تفکـر انتقـادي    ،رو از ایـن نامـد.  مـی  »معیـاري «تفکر انتقادي است کـه انـیس آن را   

و نظرات  ها مفهوم بارهدانش عمیق در چرا که فاقد شناخت شفاف است. نقد نتیجه؛ غیرممکن و بی معناست

 رههاي گوناگون دربـا از اندیشه بدون سوگیرانهوسیع و  گستره هئبیان ضمن اراضروري است مر ،است. پس

ها و رجوع به منابع دیگـر ضـمن   تا با تفکر در آن کنند بیترغآموزان را دانش ،دینی يها مفهوماز  کیهر 

  هاي خود را با دیگران به بحث بگذارند. نها پرداخته و یافتهتر به نقد آکسب دانش وسیع

  

  دگیري تعاملیای .٣

روش تفکر انتقادي در تربیت از جمله تربیت دینی فرصتی اسـت بـراي مربـی و متربـی تـا بـر روي       

دهـی مجـدد دانـش دینـی     کنند و به بازنگري، اصالح و سـازمان  تأملکنونی  يها مفهومو  ها مفروضهعقاید 

هـا  هایی کـه بـا آن  هایش از موضوعدادن به متربی براي ابراز عقاید و دانستن برداشت خود بپردازند. فرصت

                                                
1 . problem finding 
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شـناختن عاملیـت او در یـادگیري اسـت. امکـان بحـث و        در واقع به رسمیت ،شودمی درگیر ئلهبه عنوان مس

 ذهـن از   پـر کـردن  و  يپاسـخ مـدار  فراینـد یـادگیري را از    ،و نیـز بـا مربـی    گریکدیتبادل آرا بین متربیان با 

  بلکـه  ،شـود  ینمـ  یتلقـ هـد. در چنـین حـالتی مربـی منبـع دانـش       دمی تغییر يپرسش مدارها به سمت پاسخ

 ،دیـالوگ «گرایـی اجتمـاعی   هـاي سـازنده  کننده فرایند یـادگیري و رشـد اسـت. بـر اسـاس دیـدگاه      تسهیل

پاسخ، به چالش  هئکاتالیزور کسب معرفت است. تبادل آرا که از طریق تعامل اجتماعی و از راه پرسش، ارا

(اپلفیلـد و   .»ادراك اسـت  کننـده تسـهیل  ،گیردمی بازخورد به موقع و مقتضی صورتها و نیز کشیدن پاسخ

  ).   39 ،2001ن، همکارا

  

  کسب هویت دینی پایدار   .٤

گویـد کـه   مـی  اجتماعی انسـان سـخن   –کاو آمریکایی از هشت مرحله رشد روانیروان 1اریکسون

). 1383وجوي هویـت اسـت (شـولتز،   جست نوجوانی است و ویژگی اصلی آن پنجم مربوط به دوره مرحله

 )1966( 2جیمز مارسیا به طور نمونه،شناسان نیز بوده است. نظرات اریکسون همواره مورد توجه دیگر روان

، ضـبط  3پراکنـدگی هویـت   کـه عبارتنـد از:   مطرح کـرد اریکسون  اندیشه بر اساسچهار وضعیت هویتی را 

 گی هویت وضعیتی است که فرد تالشـی بـراي کـاوش دربـاره    . پراکند6ابییو هویت 5هویت ، وقفه4هویت

. در وضـعیت ضـبط هویـت فـرد بـدون      دیـ آ ینمـ وجـود  بـه   اوها ندارد و نیز هیچ احساس تعهدي در ارزش

چنـین هـویتی را هویـت     .آوردمـی  هـا روي جامعه به پـذیرش آن  يها و ارزش ها هدفتحقیق در  بررسی و

غیـره   آن مرجعیت افرادي چون والدین، معلمان، رهبران دینی و ه پشتوانهک اند کردهگذاري رس نیز نامپیش

و اما نسبت به اعتقادات  ،کندکاوش می جهت کسب هویت تالش و فرد در ،هویت وقفهدر وضعیت است. 

ل دینی یا سیاسی دارد که نیازمند ئمسا بارهدر ییها و ابهامها پرسش ،تعهد خاصی ندارد. براي مثال ها ارزش

فـردي کـه در    امـا . ردیـ گ یمـ  ولی این امر بدون احساس تعهد خاصی به آنها صـورت  ،کاوش اساسی است

و  جامعه احساس تعهـد دارد. الزمـه   يها هدف ها عقاید ونسبت به ارزش ،گیردمی ابی قراریهویت وضعیت

هنگامی وارد این  منطقی است. در واقع فرد کاوش دقیق و يیک دوره تجربه ،شرط این احساس تعهدپیش

                                                
1 . Erikson 
2 . Marcia 
3 . identity diffusion 
4 . identity foreclosure 
5 . identity moratorium 
6 . identity achievement 
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حصول اطمینان است  شوند و پس از بررسی و دقت بررسیاو به هاي پیش روي شود که گزینهوضعیت می

  دارد.می ها ابرازکه فرد تعهد خود را به آن

چـه هـدف از تربیـت    ارتباط با تربیـت دینـی، چنـان    شده درادیهاي چهار وضعیت ویژگی بر اساس

اما چنین وضعیتی از راه تلقین یـا   ،مسلم وضعیت چهارم مطلوب استبه طور  د،باشرسیدن به هویتی پایدار 

شود. پایبندي به باورهاي دینی زمانی استوار است که حاصل تالش فردي با اتکا به کاوش نمی اجبار کسب

مراحـل  آغـاز و پـس از طـی     سؤالکه از  ،عملی و نظري باشد. ویژگی تفکر انتقادي در پیگیري یک مسیر

روش مناسـبی بـراي کسـب پایـداري در      توانـد  یمرسد، گیري مینتیجه تحلیل به پاسخ و بررسی و تلفمخ

هـاي نسـل پیشـین عالقـه اي     بخش بزرگی از نسل جدید دیگر به پذیرش باورها و سـنت  هویت دینی باشد.

 اي آموزشـی و شده داشته باشد و از طرف دیگر تالش سامان یافته اي از سوي نهاده ندارد که هویتی ضبط

گیرد. وضعیت کنونی بخش بزرگـی از نسـل جدیـد    نمی هاي جدید تربیتی صورتتربیتی براي پیگیري راه

کشور ما در بحث تربیت دینی را احتماالً باید در وضعیت اول یا پراکندگی هویتی جـاي داد، وضـعیتی کـه    

  نه تنها نامطلوب بلکه خطرناك است.

           بـه  افتنیـ دسـت  چگـونگی  ، امـا  وضـعیت کسـب هویـت اسـت     ویژگـی  هـا  و ارزشتعهد به عقاید 

انتقادي به فـرد   نه چه دانستن. تفکر شود واعتقادي است که عامل کسب هویت دینی می هاي دینی وارزش

 اش نادرست یافت یـا عقیـده و  بعدي يها تأمل ها وچه عقیده یا ارزشی را در بررسیچنانتا کند می کمک

        تـر چـه بـه حقیقـت نزدیـک    تعصب دست بـه انتخـاب آن   ، بدونتر دیدبه حقیقت نزدیک ارزش دیگري را

 شود، بودن در وضـعیت وقفـه   از آنجا که در تفکر انتقادي الزم است در فرد عدم تعادل ایجاد بزند. ،بیندمی

هـا و  مربـی بایـد شـک    کرد. در این مرحله گذار به آن نگاه هویتی امري طبیعی است و باید به عنوان مرحله

به نحوي که بتواند در یـک فراینـد پژوهشـی گروهـی و      ،کند تیهداآموز را به مسیر درست نقدهاي دانش

          هـا از مسـیر عقـل،   امـا فراتـر از رسـیدن بـه ایـن یافتـه       .ابدیدست ل از راه استدالل صحیح ئفردي به حل مسا

افتـد و باورهـاي درسـت    مـی  هـا اتفـاق  در بافت دینی انسان هاي دینی اصلی است کههاي قلبی و تجربهیافته

هـا درگیـر اسـت    پاسخی را کـه ذهـن بـا آن   هاي بیتردیدها و پرسش یبخشد و حتمی نظري فرد را نیز قوام

  از این مسیر باثبات و پایدار است. دست آمده به همین دلیل هویت دینی به .کند یبرطرف م
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   1خودشکوفایی .۵

 ییخودشـکوفا . تصـور او از  قرار داردهرم  رأسخودشکوفایی در  2اتب نیازهاي مازلودر سلسله مر

بـودن   اکثر مـردم بـه شـرط فـراهم     او کهعنوان هدف ضروري و غایی زندگی، بازتابی است از این باور «به 

ــه ســطح بــاالتر عملکــرد هســتند  موقعیــت ). مــازلو 378 ،1383(شــولتز،  .»هــاي مناســب قــادر بــه رســیدن ب

خود  لقوهاتواند تمامی استعدادهاي بداند که میگر رسیدن انسان به سطحی از رشد میشکوفایی را بیانخود

کمـی از مـردم    برند، یعنی فقط عدهمی کمی از افراد از این اراده خود بهره فقط عده امارا به کمال برساند، 

تعـالی  «). 33 ،1387رسند (صدیقی، میشناخت هویت و خویشتن خویش و انسان کامل بودن  دنیا به مرحله

ـ    ت در نظر مازلو به معنی وارهیدن از خودآگاهی، خودهشیاري و خودشهودي فردي است کـه احسـاس منی

شدن یا  شدن، شیفته است که حاصل مجذوب فراموش کردن. این تعالی همان خود را ستاند یمفرد را از او 

  ).1387،34 تمرکز بر چیزي وراي روان آدمی است (صدیقی،

رسند و افرادي که بـه اوج  افرادي که به اوج می .گذاردنوع افراد خودشکوفا تمایز می دومازلو بین 

هـاي اوج  هـاي اوج بیشـتري دارنـد و ایـن تجربـه     رسند تجربهافرادي که به اوج می ،او گاهرسند. از دیدنمی

 کننـد   برطـرف نیازهـاي خـود را    قادرنـد فـرا   دیگر بیشتر عرفانی و مذهبی است. او ایـن افـراد   نسبت به دسته

). هدف غایی دین رسیدن انسان به کمال است و از دیـد عرفـانی هـم رسـیدن بـه      373-371 ،1383(شولتز، 

هـاي دوران کـودکی در بـازداري یـا رشـد بعـدي بـه        با ذات جهان است. تجربه شدن یکیحقیقت مطلق و 

هـاي دینـی و تسـهیل    افتن متربیـان از تجربـه  یـ  آگـاهی  و نشد . با آشناندسوي این گونه خودشکوفایی موثر

تربیـت   توان به خودشکوفایی بخشی از متربیان در زمینهها، به عنوان بخشی از تربیت دینی، میبه آن رسیدن

  دینی امیدوار بود.

  

  رنگ شدن نقش تلقین کم  .٦

کـه سـاعتی تفکـر را     يا هبه گونهاي اسالمی بر خردورزي و دعوت به تفکر، تمرکز  قرآن و تعلیم

چـه در  معنا بودن تلقین در بحث تربیت دینی اسـت. آن داند، شاهد خوبی بر بیبرتر از هفتاد سال عبادت می

د کـه او  گویـ ي آن، چنانکه حتی قـرآن از زبـان پیـامبر مـی    سخن است نه گوینده ،اسالم بیشتر اهمیت دارد

یز او از دیگـران کالمـی اسـت کـه از منبـع وحـی بـه او        همچون دیگران انسان است و تنها دلیلش براي تمـا 

                                                
1   . self-actualization 
2   . Mazlo 

 



 83  ...دینی کناري تفکر انتقادي و تجربهامکان هم                                                     1392زمستان پاییز و ، 2، شماره 3سال 

 آن نباید تحت القاهـاي افـراد قـرار    دنبالندارد و به  یجای یپرست تیشخصداري در دین ،. پساست رسیده

باور دارد. در اسالم  شناختی آن تعارض يها هدفروش تلقین با  يریکارگ بهتربیت دینی  گرفت. در حوزه

هاي استداللی و تحقیقی و نه تلقینـی و تحمیلـی مـورد پـذیرش     گیري از شیوهبهره  اصول دین تنها با کردن

حجرات است. در ایـن آیـه خداونـد مـالك      سوره 14 و آیه »ال اکراه فی الدین« است. شاهد این مدعا آیه

  داند. هاي دینی نمیو قبول یک سري آموزه اسالم آوردنایمان را 

      

  غات  تبلی ریشدن تأثرنگ کم  .٧

نگـرش   تبلیغ ایـدئولوژي و  در جهان ما رسانه عامل قدرتمندي است و نهادهایی که در پی ترویج و

کننـد و  مـی  عرضه ها رسانههاي خود را از طریق همواره پیام ،سعی در غالب ساختن آن دارند خود هستند و

   هــاي نســیس بــیکن بــتافزاینــد. چنــین عقایــدي را فرالعــاب آن مــی رنــگ و بیشــتر بــر يرگــذاریتأثبــراي 

عقایدي هستند که چـون بـا آب وتـاب     ها وهاي نمایش، نظریهبت«نامد. هاي نمایش میاي با بتتماشاخانه

شـک  اند، دیگر جـایی بـراي   هشدها آن تماشاگران شیفته اند وشده با حالتی تبلیغی بر صحنه آورده بسیار و

  ).99 ،1388(نقیب زاده،  .»گذارند، سنجیدن و اندیشیدن باقی نمیکردن

عاملیـت او در   ابی فعاالنـه از سـوي متربـی باشـد و    یچه روش تربیتی ما مبتنی بر دینبی تردید چنان

گسترش تفکر مـذهبی خاصـی    در جهتکه  يا رسانه ریغ اي و، تبلیغات رسانهردیقرار گمرکز تربیت دینی 

واهد بود. ایـن مهـم اسـت کـه نظـام آموزشـی در       نخ رگذاریتأث او برخیرخواهانه ندارند  يها هدفهستند و 

ایجـاد عـادت    تالش براي پرورش و ، تلقین وعقایدبحث تربیت دینی از توجه صرف به پرورش یک سري 

حرکت به سمت رشد معنوي به رسمیت بشناسـد. ایـن    نقش متربی را در درك و دریافت دینی و بپرهیزد و

اسـت.  ممکـن  هاي متفاوت مواجهه با دیدگاه ، نقادي ويشگرپرسآموزان در از راه آزادگذاشتن دانش مهم

اصیل  و قیدر باورهاي عم ،دیدگاهی که ظاهرش جذاب و باطنش ناآشکار استاین صورت مواجهه با  در

  کند.نیست و هویت دینی فرد را دچار بحران نمی رگذاریتأثفرد 

  

  شکیبایی و رواداري دینی  .٨

اما در دنیاي امروز با توجه بـه کثـرت وسـایل ارتبـاط      ،یدي نیستها چیز جدزیستی انساننیاز به هم

است. از منظر  شدت یافتههاي گوناگون این نیاز جمعی و افزایش مهاجرت و تماس پیروان مذاهب و تمدن

گیـرد نـه   مـی  ابند که  هویت آنان شکلیمی هایی پرورشدر سال صدر سعههاي اندیشمند و با انسان ،تربیتی

صحیح فرد را بـه سـوي پـذیرش آراي دیگـران، از خـود       است. اندیشه گرفتهباورهاي آنان شکل زمانی که
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). متفکـر انتقـادي   138 ،1388و بختیـار،   کند (قاسم پورمی ل اجتماعی رهنمونئآمدن و توجه به مسا بیرون

هـاي  برابـر سـوگیري  هاي گوناگون در قضـاوتش محتـاط و در   این توانایی را دارد که در برخورد با دیدگاه

. تفکر انتقادي دانش عمیق فرد نسبت به خـود اسـت کـه در ضـمن دربرگیرنـده      رفتار کندشخصی آگاهانه 

هاي مختلـف  نگر دارد و به دیدگاهشجاعت و فروتنی عقالنی است. فرد صاحب تفکر انتقادي یک دید کل

ساسی تفکر انتقادي بـراي او بـه شـمار    ها جزء اها و دیدگاهکند و دیالوگ با صاحبان دیگر فرهنگمی نظر

است (پاول بـه نقـل    1محورتفکر انتقادي غلبه بر تفکر خود ،مداراست. از این رو مثبت آن  آید که نتیجهمی

  ). 3 ،2008از میسون 

کنـد. در  مـی ضـعیف  رسوخ خود محوري به فرآیند تربیـت دینـی، عقالنـی و انتقـادي بـودن آن را      

حقیقـت محـض و مطلـق اسـت و هرچـه غیـر از        ،کند آنچـه در اختیـار اوسـت   می متربی فکر ،خودمحوري

باطل است. چون این خودمحوري با رویکرد دینی سازگار نیست در افراد نیز تعصب  ، اندیشه و فکر اوست

). شـناخت  57 ،1380بندد (باقري، ادیان گوناگون را می طرفدارانوگو میان رد و باب گفتآوبه وجود می

اند کـه در  هاي دینی بودهها نیز در بافت فرهنگی خود صاحب تجربهپیروان آن که نیادیان و درك دیگر ا

 دیگر برتري ندارد و همه اي بر تجربهدهد که هیچ تجربه، این بینش را به متربی میندهمان بافت تفسیرپذیر

هـا  راي ایـن کثـرت تجربـه   بـه درك وحـدتی کـه و    گیرند. به عبارت دیگر،بع سرچشمه میها از یک منآن

  رسند.وجود دارد می

  

  گردانپرهیز از داروهاي روان .٩

 هاي کاذبی براي نیاز فطري و جاودان بشر در شوق بـه وحـدت و تجربـه   در دوران جدید جایگزین

رایش بـه سوءمصـرف مـواد    اند. هرچند دالیل گوناگون روانی و اجتمـاعی بـراي گـ   شده عرضه امور قدسی

دانسـت.   مـرتبط نیـاز دینـی هـم     ئلهچنـین گرایشـی را بـا مسـ     علـت توان قسمتی از اما می مخدر ذکر شدند،

و احساسات مـادي را   اثراتخواهند سلطه هاي طالبان پرواز و کسانی که با مصرف مواد مخدر میکوشش«

 بـه طلـب عرفـانی اسـت و     آوردن يروروحـانی و ضـرورت    تداوم نیاز آدمی به تجربه ثابت کننده ،بشکنند

وجـود   ، نیازمنـد بمانـد  به اقتضاي انسانیت خود باقی که نیاموید این معناست که آدمی در هر عصري براي 

از این دلیل براي گرایش به مواد مخـدر جدیـد، توجـه     یجدای ).57، 1382(نصر،  .»نامحدود و مطلق است

دیگري است بـر تشـنگی    یز نشانهن ،شود یم ادیهاي نوظهور چه در دوران معاصر از آن با عنوان عرفانبه آن

                                                
1 . self-centered  
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هـاي  این نیاز به طلب ذات نامتناهی و غلبه بر محـدودیت «هاي روزمره. هاي اسیر تمدن و زندگیجان انسان

تشـخیص اسـت. بسـیاري    هر چیز متناهی، در جوش و خروش دینی نوین در جهـان غـرب بـه وضـوح قابـل     

هـاي  وافر به پدیـده  [ ...] عالقهاند آمده وزانه به جانروانی و مادي زندگی ر ربه هايهاي متجدد از تجانسان

همـین اشـتیاق بـاطنی بـه درهـم       بـوط بـه  سـخت مر  ،گردان و توهم زاناشی از مواد روان يها حالتنفسانی، 

لـذت   کردن نیگزیجا ).125-126 ،1383(نصر، .»آور زندگی روزانه استشکستن دنیاي محدود و خفقان

از سـودمندي   یهاي زودگذر مواد مخدر جدید جدایرفانی به جاي  لذت تجربههاي دینی و عمعنوي تجربه

اش بـیش از  داري نسل جدید که فریبنـدگی دنیـاي مـدرن او را از فطـرت الهـی     اجتماعی بر غنا و عمق دین

  افزاید.می دور کردهپیش 

  

  نتیجه گیري

اي تربیتی و تالش بـراي  هدرك شرایط دنیاي نو همواره ما را نسبت به ضرورت بازنگري در روش

تعلـیم و تربیـت کشـورمان کـه      هـاي بزرگـان فلسـفه   سازد. نگاهی به دیـدگاه می ها هشیارتر ساختن آناکار

و گـاه بـه بیراهـه     نیافتـه  هاي خود دستهاي تربیت دینی ما به هدفبرنامه دهد ینشان م ،دینی دارند دغدغه

، از راه اسـت  و برنامه درسی ملـی در بحـث تربیـت دینـی آمـده      چه در سند تحول بنیادیناند. تحقق آنرفته

      .شـود هـایی بـراي بهبـود آن ممکـن مـی     ورزانه بـراي تحلیـل وضـع موجـود و یـافتن راه     هاي اندیشهکوشش

عقل و دل  اوقات،استعدادهاي متربیان در بحث تربیت دینی یک ضرورت است. بسیاري  جانبهپرورش همه

کننـد و همـواره یـک دیالکتیـک و نوسـان میـان آن دو       نمـی  از هم عمـل  ییشناخت، جدابه عنوان دو منبع 

           هـاي تربیـت دینـی   برقرار است. پرورش تفکر انتقـادي، بـه عنـوان سـطحی عـالی از انـواع تفکـر، در برنامـه        

ناخت انسـان از  شـ  بـه متربـی بیـاموزد همـه     که نیاتواند هم به ساخت معرفت دینی معنادار بینجامد و هم می

. پوشش دهنـد هاي عقل را توانند محدودیتنیست و دیگر منابع شناخت می یحاصل شدنیک محل و منبع 

هـاي شـهودي و   شود و همچنین در برخورد با تجربـه در این معنا نقاد بودن متوجه خود اندیشه و عقل نیز می

  ها را نیز دارد. دینی توانایی تفسیر آن

مقوم دیگـري اسـت.    کیهر دینی دوسویه است و  تفکر انتقادي و تجربه هرابط بحث شد چنان که

از  یدینـی نیـز، جـدای    خورد و تجربهمی دینی صیقل شده در برخورد با تجربه باوري که با خرد نقاد حاصل

ي به در جریان تفکر انتقاد قرار گرفتنتواند با مورد تفسیر واسطه دارد، میبخشی بی که خاصیت معرفتآن

یک جریان پیوسته و پویاي رشد بینجامد. براي رسیدن به چنین هـدفی، نخسـت بایـد بـراي آمـوزش تفکـر       

هـاي تربیـت   خصوص کاربرد عملی آن در جریان آموزش محتواي برنامه انتقادي به متربیان در مدارس و به
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عرفـان   عـام شـدن  بایـد بـراي   تا به ساخت معرفت دینی پایدار بینجامـد. در گـام دوم    کرد يزیر برنامهدینی 

همواره  چنان که-هایی خاص افراد خاصهاي عرفانی و دینی را از حالت تجربهو تجربه تالش کرداسالمی 

سـازد و در تربیـت دینـی    مـی  شک خداوند خود را بر انسان ظاهر و متجلـی آورد. بی بیرون -شودمی تصور

کـه در   ییها عبادتاعمال و . نماز، حج، روزه و دیگر فراهم شود ها یتجلهاي درك این باید کوشید زمینه

سـازند.   هـاي دینـی را ممکـن   تواننـد دسـتیابی بـه تجربـه    هایی هستند که میدر واقع زمینه ،دارد اسالم وجود

بشري دنیاي مـدرن کـه حجـابی در برابـر ارتبـاط انسـان بـا         دست ساخته هايحضور در طبیعت و دوري از 

  هاي دینی بیفزاید.تواند بر امکان تجربهمی نیز ،هستندهاي تجلی خداوند نشانه
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