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شود، تربیت دینی همواره مورد توجه  عنوان یکی از ارکان اصلی زندگی فردي و اجتماعی محسوب می که دین بهجوامع دینی، در 

هاي زیادي براي تحقق اهداف تربیت دینی و  در کشور ما نیز پس از انقالب اسالمی تالشاندرکاران تربیتی است.  جدي دست
) نشان 1390صورتی که مرور سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش ( اخالقی در نظام آموزش و پرورش انجام شده است، به

  ). 6باشد(ص یت اسالمی میدهد که در تعریف تربیت و بیان اهداف تربیت، اصل و اساس مبتنی بر ترب می
باشد.  اصلی جریان تربیت می یکی از مسائل ،جدا از اهداف و اصول تربیت، رویکرد زیربنایی به تربیت و نوع مواجهه با متربی

توان دوگونه مسلمان  با نگاه فقهی می بر این اساس .استساز نگرشی خاص به متربی  ي دینی زمینه هاي حاکم بر جامعه فرض پیش
) مسلمان عرضی. براساس یک حکم فقهی کودك تولد یافته از پدر و مادري مسلمان 2) مسلمان ذاتی 1ز یکدیگر تمیز داد را ا

ي  در دوره ،شود. اما کسی که والدین او مسلمان نیستند ي حقوق مسلمانی شامل حال او می حکم مسلمان ذاتی را دارد و کلیه
دین اسالم را انتخاب و  ،شود که پس از رسیدن به بلوغ مسلمانی شامل حال او مینجاست دارد و زمانی احکام به کودکی حکم 

  اختیار نماید. 
ي اسالمی نیز  شود، اما این نگاه در نظام تربیتی جامعه هرچند این حکم فقهی ظاهراً معطوف به حقوق فردي و اجتماعی افراد می

با  مربی ربیت دینی نظام آموزش و پرورش مبتنی بر آن است کهعبارت دیگر رویکرد موجود در ت به هویتی خاص یافته است.
م به ) مواجه است و بنابراین معرفی اسالندا د و گویی اسالم را پذیرفتهنشو دي که مسلمان محسوب میافراعنوان  متربیان مسلمان (به

  تر اسالم به یک مسلمان است.  ، از زاویه معرفی بیشتر و کاملمتربیان
هاي  مبنی بر تلقی مسلمان ذاتی از مخاطبان (متربیان)، چالش اکم بر تربیت دینی در نظام آموزش و پرورشرغم نگرش ح علی

، تنوع پیشنهادها براي سبک زندگی، در دسترس بودن اطالعات مربوط به سایر ادیان و اییدز ساخت مثل( دنیاي معاصر موجود
واقعیت موجود درباره وضعیت دینی و اخالقی مخاطبان در و  سو ها، تبلیغات علیه باورهاي اسالمی و ...) از یک فرهنگ
که حکایت  )1379؛ و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 1384و  1380؛ هاي سازمان ملی جوانان هاي ملی (ازجمله پژوهش پژوهش

نوع مواجهه با  بازنگري درباوري و رفتاري دینی دارد، از سوي دیگر، ضرورت در مسائل  نوجوانان و جوانان ایرانیسردرگمی  از
  . نماید متربیان در جریان تربیت دینی را آشکار می

باوري و اعتقادي نوجوانان و جوانان  هاي هاي دنیاي معاصر و ویژگی ي حاضر تالش شده است تا ضمن بررسی ویژگی در مقاله
تصویر کشیده شود و ضمن تاکید بر  ههاي موجود در نگرش جاري به تربیت دینی در نظام آموزش و پرورش ب چالش ،ایرانی

هاي موجود  براي حل چالش» تربیت دینی اقناعی«ضرورت تربیت دینی بزرگساالن، در نهایت رویکرد تربیتی جایگزین باعنوان 
و  گیرد مورد واکاوي قرار میتربیت دینی در دو سطح پیش از بلوغ و پس از بلوغ  ،ارائه شود. در رویکرد تربیت دینی اقناعی

مهمترین ویژگی  شود. ها و شرایط آن دوره مطرح می ها، ضرورت ها مبتنی بر ویژگی پیشنهادهاي تربیتی براي هر یک از این دوره
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به  متربیي پیش از بلوغ و تحریک  ي جزا و پاداش اخروي) در دوره دور از طرح مساله ي اخالق انسانی (به ارائه ،رویکرد جدید
هاي برتر باورهاي اسالمی در  گري و تشریح ویژگی تر در انتخاب هاي وسیع ي آگاهی نین ارائهجستجوگري در این دوره و همچ

عبارت دیگر از آنجا  به باشد. ي پس از بلوغ می ي فرد در دوره سازي براي انتخاب آگاهانه کنار سایر باورهاي دینی و معنوي و زمینه
از قدرت تفکر و تعقل است، بخش اصلی تربیت دینی (که همان انتخاب  که انتخاب دین نیازمند برخورداري از سطح قابل قبولی

شود. تربیت اقناعی با شروع  ي نوجوانی و جوانی پیگیري می بخشی به زندگی است) در دوره عنوان پایه و اساس هویت دین به
ي الزم براي فهم ضرورت  نهکند زمی هاي متربی و تجارب موجود او، تالش می ضرورت تغییر و انتخاب در زندگی، از داشته

و در نهایت این متربی است که آگاهانه و آزادانه دست به انتخاب دین (به عنوان مبناي زندگی)  نگرش دینی را در او فراهم نماید
     شود. زند و از آن به بعد است که سایر مسائل و جزئیات دینی به او منتقل می می
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