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Investigating the position of teachers in the
formation of Islamic education of students
Masoumeh Sadat Hosseini Moghaddam nasrh3464@gmail.com
Abstract:
An important role in educating students is not hidden from anyone. The close relationship between
the teacher and the student and the influence that the teacher has on the student play an important
role in his mental health. The teacher is a good role model for the student and tries to behave like
him. The teacher is not just a teacher, but more importantly, an instructor and an influential role
model. A good teacher who nurtures students well with his good behavior and speech does the
greatest service to his community, and in contrast to a bad-tempered, misbehaving and deviant
teacher who, with his bad behavior, knowledge It leads students to deviation and destruction.
Considering the important role of teachers, the main purpose of this study is to investigate the
position of teachers in the formation of Islamic education. The role of the teacher in the religious
education of knowledge has become more prominent in the present age and the duty of the teacher
has become heavier; Because the future of a society and a nation is in the hands of the teacher. If
he can not train useful people and in harmony with the goals of society, he will destroy a nation.
Keywords: Teacher status, formation, Islamic education, students
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بررسي جايگاه معلم در شكل گيري تربيت اسﻼمي دانش اموزان
معصومه السادات حسيني مقدم
صص
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٧٥-٨٦

تاريخ دريافت 1٤٠٠/1/1٩ :تاريخ پذيرش1٤٠٠/٦/1٩ :

چكيده
نقش مهم در تربيت دانش آموزان بر هيچ كس پوشيده نيست .ارتباط نزديك بين معلم و دانش آموز و نفوذي كه معلم بر
دانش آموز دارد نقش مهمي در سﻼمت فكري و رواني وي دارد .معلم الگوي خوبي براي دانش اموز است و سعي ميكند مانند
او رفتار نمايد .معلم فقط يك آموزگار نيست بلكه مهمتر از آن ،يك مربي و يك الگوي با نفوذ است .يك معلم خوب كه با رفتار

و گفتار پسنديدهاش دانش آموزان را خوب پرورش ميدهد ،بزرگترين خدمت را نسبت به اجتماع خود انجام ميدهد و به عكس
يك معلم بد اخﻼق و بد رفتار و منحرف كه با رفتار بد خود ،دانش آموزان را به انحراف و تباهي ميكشاند .با توجه به نقش مهم

معلم ،هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي جايگاه معلم در شكل گيري تربيت اسﻼمي ميباشد .نقش معلم در تربيت ديني دانش
در عصر كنوني برجستهتر و وظيفه معلم سنگينتر شده است؛ زيرا آيندهي يك جامعه و امت در دست معلم است .اگر او نتواند

افراد مفيد و هماهنگ با اهداف جامعه تربيت كند ،يك ملت را به تباهي ميكشاند
كليدواژهها :جايگاه معلم ،شكل گيري ،تربيت اسﻼمي ،دانش آموزان

 ١كارشناسي ارشد ،رشته الهيات معارف اسﻼمي ،گرايش علوم قرآن و حديث ،دانشگاه شهيد چمران اهواز.
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مقدمه
هر عضو جامعه ي اسﻼمي در هر جا كه باشد ،وظيفه دارد پاسدار فرهنگ جامعه ي خود باشد؛ ولي كسي كه بيش از همه در حفظ و توسعهي
فرهنگي ،رسالت دارد و اساساً اين امر ،وظيفهي اصلي او محسوب مي شود ،معلم است .علّت اين نقش و جايگاه در دو چيز است .١ .اصوﻻً معلّم،
روان و روح عدّه اي كودك و نوجوان را در اختيار دارد؛  .٢معلّم ،امانت داري است كه فكر و روان انسان ها ،امانت اوست .شرط امانت داري اين
است كه معلّم ،ارزش هاي فرهنگي را در جان و دل آن ها بنشاند و آنان را نسبت به هويّت فرهنگي خود ،آگاه و حسّاس پرورش دهد .اين كار،
باﻻترين و با شجاعت ترين تﻼش براي حفظ فرهنگ است ،چون فرهنگ در جان انسان ها است و آن هايي كه مي خواهند بر فرهنگ ملّتي
تسلّط يابند ،جان و روح افراد آن ملّت را به سلطه در مي آورند؛ لذا معلّم ،حافظِ جان انسان ها است و مؤثّرترين نقش را در حفظ فرهنگ و دفاع
از ارزش هاي فرهنگي بر عهده دارد .پس اين كه شخصيّت معلّم ،الگوي دانش آموزان است و نيز آن چه كه در شخصيّت معلّم جلوه دارد ،در
وجود دانش آموز نيز جلوه گر ميشود ،به خاطر اين دو ويژگيِ كار باﻻ است.
معلم مجري و كارگزار اصليِ تعليم و تربيت است و با علم تعليم و تربيت ،ميخواهد ،سيادت فطري انسان را به سيادت اكتسابي تبديل كند.
اوست كه خود را به شناخت ،مهارت و نگرش مربوط به اين رسالت ،مجهّز مي كند و گُل هاي فطرت انسان را شكوفا مي سازد .طبعاً اساسي
ترين چيزي كه بايد براي او مكشوف باشد ،جان و روان انسان است .پس چه طور ممكن است معلّم ،جان را نشناسد ولي بتواند پرورش دهنده ي
خوبي براي فطرت ديگري باشد .بنابراين معلّم ،هر طوري كه به انسان بينديشد ،همان طور به تربيت او همّت خواهد كرد و معرفت او از انسان،
نمايان گر چگونگيِ راه تربيت است.
ديدگاه انسان شناسي معلّم ،در كلّيّه ي امور آموزش و پرورشِ او تأثير مي كند و تصميم گيري ها و برخوردهاي او را در نظرخودش ،موجّه جلوه
مي دهد .انسان در نظام فكري اسﻼم ،به اندازه اي قدر و منزلت دارد كه همه چيز در خدمت اوست و همه ي ابعاد زندگي ،براي رشد و كمال او
سازمان دهي شده است .انسان خداجوست ،متفكّر است ،حقيقت طلب است و ...كه اين شناخت از انسان ،در موضع تربيتي معلّم تأثير دارد.

در اين صورت ،صﻼحيّتِ معلّم در امر تعليم و تربيت از اهمّيّت ويژه اي برخوردار است .زيرا عقل و جان زيبا ،حاصل كار معلّم است .اوست كه اگر
صﻼحيّت داشته باشد ،ميتواند شاكله ي افراد را طوري بسازد كه لباس ،چهره ،مقام وعِلم آن ها همه ،نشانه و نردبان رشد و كمال باشد و اگر
صﻼحيّت نداشته باشد ،با شاكله كاري مي كند كه هرچيزي به آن اضافه مي شود به زشتيِ او مي افزايد و او را از مسير رشد و كمال بيشتر ،دور
مي كند)ميرزاي ،ايزدي و انصاريان.(١١٥-١١٦ :١٣٩٤ ،
مفهوم تربيت و اهداف تربيتي
شناخت مفهوم تربيت اسﻼمي)ديني( منوسط به شناخت معناي و كلمه »تربيت« و »دين« است .واژه تربيت در لغت ،به معناي پرورانيدن يا پرورش
دادن يعني به فعليت رساندن نيروهاي بالقوه آمده است)رضايي (١٣٩٢ ،و در اصطﻼح به معني »:مجموعه اصول و قواعد بنيادي و احكام و
دستوراتي كه از سوي خدا به انسان داده شده است)خالدي.(٦١٦ :١٣٩٥ ،
تربيت عبارت است از فرآيند اثرگذاري و اثرپذيري كه ميان مربّي و متربّي به منظور ايجاد صفتي يا تغيير و اصﻼح در شخصيّت متربّي برقرار مي
شود)گروه علوم تربيتي مؤسّسه ي آموزشي و پژوهشي امام خميني.(١٣٨٨ ،
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اميل دوركيم٢گويد :تربيت ،آن كاركردي است كه در طيّ آن ،نسل بالغِ رسيده و تربيت يافته ،بر نسلي كه هنوز براي زندگي به اندازه ي كافي
پختگي نيافته است ،اثر ميگذارد و هدف از آن ،برانگيختن و گسترش حاﻻت جسمي ،عقلي و اخﻼقي متربّي است)مهاجر.(١٣٩٢ ،
از ديدگاه دين اسﻼم» ،تربيت« عبارت است از  »:فراهم آوردن زمينهها و مجموعهي روشهايي كه ،از ابتداي تولّد و حتّي قبل از تولّد ،بايد به
كار بُرد تا استعدادهاي نهفته در وجود انسان ،رشد و شكوفا گرديده و در مسير تكامل قرار گيرد)فرهاديان.(١٣٩٠ ،
تربيت مفهومي است بيپايان و بيكرانه ،چرا كه تمامي شئونات حيات انساني را در برميگيرد .زيرا نه در محصوره زمان محدود ميشود و نه در
محصوره مكان .نه در محدودهي خانه ،ميگنجد و نه در محدوده مدرسه ،بلكه فراتر از محيط ،وسيعتر از عالم و عميقتر از اعمال و بواسطه سرشت
انساني است .شخصيت ما انسانها ،از همان دورهي كودكي و خردسالي تكوين مييابد و ابزارها و شيوههاي گوناگوني در جهت تربيت از نظر
شخصيت پدر و مادر و اطرافيان شير مادر ،لقمه غيره .در علوم تربيتي و به خصوص در رايات و متون ديني وجود دارد و از آنجايي كه موضوع
دين رفتارهاي اختيار و اداري افراد بشر مي باشد .بنابراين ،راهكارهاي تربيتي رفتاري و كنترل رفتار افراد نيز جزء حوزه مباحث ديني به حساب
ميآيد و به عبارتي موضوع دين هدايت و مهار رفتار و اعمال انسانها در چارچوب دين ميباشد و از اين رو قلمرو دين هدايت ،تربيت و تنظيم
رفتار كودكان را نيز در بر مي گيرد زيرا كه تمام احكام ديني مبتني بر مصالح و مفاسد است و هر يك از دستورات دين و تكاليف شرعي همانند
واجبات و محرمات داراي آثار تربيتي است)خالدي.(٦١٦ :١٣٩٥ ،
هدف نهايي از تربيت انسان ،توجه ،تشبه و تقرب به حق تعالي است .مقصود از»توجه ،معرفت انسان در بارهي مبدأ حقايق جهان است كه خود
مراتبي دارد و باﻻترين مرتبه ي يقين است ومراد از» تشبه«  ،دوري از زشتيها ،اعم از صفات و افعال و اتصاف به خوبيهاست ،به گونه اي كه انسان
خدا گونه و خليفه ي خدا در روي زمين گردد .مقصود از»تقرب« ،نزديكي مكاني نيست ،بلكه تقرب معنوي و ارتقاي رتبهي وجودي است ،به
گونهاي كه فيض دائم بر انسان نازل شود و انسان از اضطراب و نگراني رهايي يابد و به اطمينان نايل آيد و با پاكان و فرشتگان نايل آيد و با
پاكان و فرشتگان هم نشين شود و به بهشت خداوندي وارد گردد).ابن مسكويه( ١٣٨٨،
انسان تنها در پرتو تربيت صحيح است كه به عنوان موجودي هدفمند و انديشه ورز به اهداف و آرمانهاي خود دست يازيده و قلهي رفيع سعادت
مطلوب خويش را فتح مينمايد؛ از اين رهگذر براي انسان مسلمان تربيت اسﻼمي ضرورتي مضاعف دارد زيرا انساني كه گردنبند مرواريد دانه دين
و بندگي خالق متعال را برگردن آويخته جز در پرتو تربيت صحيح اسﻼمي به مدال افتخار عبوديت و تسليم نائل نميآيد ،از سويي ديگر چنين
انسان مسلماني براي پيمودن راه سعادت و بندگي احتياج به الگوهاي مطمئن عملي دارد تا با نصب العين قراردادن ديدگاه ها و سيرهي عملي آنان،
هم راه صحيح بندگي و سعادت را بپيمايد و هم در اين وادي سريعتر گام نهد و سريعتر به مقصد نائل آيد .با توجه به اين نكته كه فلسفه و ارزش
هاي حاكم بر جامعهي ما از دين مبين اسﻼم نشأت ميگيرد ،لذا استفاده از متون غني ديني و اسﻼمي در اين زمينه ﻻزم خواهد بود ..و در اين
ميان ،ارائه ي ديدگاه ها وسيره ي تربيتي امام علي )ع(كه خود »اب اﻻئمه« و سر سلسله ي جانشينان به حق نبوي و سرآغاز تجليگاه امامت
معصومين عليه السﻼم و نخستين تشكيل دهندهي حكومت اسﻼمي علوي است بر ضرورت اين كار ميافزايد .مباحث تربيتي نيز يكي از موضوعاتي
است كه در نهج البﻼغه در قالب نامه ها ،خطبه ها وحكمت ها ،بارها خطاب به كارگزاران و افراد جامعه مورد تاكيد قرار گرفته است)بيجنوند،
.(١٣٩٤
در اين قسمت ،با توجه به مباحثي كه در توضيح نظريه كنش ارتباطي هابرماس آورديم ،به استتناج دﻻلتهاي تربيتي انديشه او ذيل سه عنوان
كلي »اهداف تربيتي«» ،اصول تربيتي« و »روشهاي تربيتي« به عنوان يافتههاي تحقيق پرداختهايم:

. Emile Durkheim
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اهداف تربيتي:
گفتار آرماني تربيتي :شايستگي در كنش گفتاري مطلوب در سطح روابط اجتماعي ،يا رسيدن به وضعيت آرماني گفتار ،از اهداف عمده نهادهاي
تربيتي يك جامعه به شمار ميآيد .افراد تربيت يافته بايد در سطحي اجتماعي بتوانند با به كارگيري مهارتهاي ارتباطي مبتني بر كنشهاي
گفتاري ،مسايل اجتماعي خود و ديگ ران را به عنوان شهروندي اجتماعي و انسان جهاني مديريت و تحليل كرده و جامعه خود را به سوي چشمانداز
آرماني آن نزديك كنند .نكتة قابل توجه اينكه اين شايستگيها در وهلة نخست بايستي در حوزة تعليم و تربيت به منصة ظهور برسد .آشنايي و
توانايي دانش آموزان در برقراري كنش هاي گفتاري مطلوب در همان دوران تحصيل ،مقدمة ضروري اين هدف ايي تعليم وتربيت است .بنابراين،
دستيابي به بهترين كنشهاي گفتاري تربيتي ،بنوعي مي تواند يك هدف مقدماتي در رسيدن به كنش گفتاري مطلوب در سطح روابط اجتماعي
محسوب گردد.
در اين زمينه ،برخي مفسرين تربيتي انديشههاي هابرماس با استفاده از نظرية ارتباطي او به بررسي چيستي و چگونگي كنش گفتاري مطلوب در
تعليم و تربيت پرداختهاند .به عنوان نمونه ،يانگ (١٩٨٩) ٣با تمايز قايل شدن ميان گفتار دستوري و كنشهاي حاصل بياني )نوع سوم كنشهاي
گفتاري( به طرح نظر خود دربارة تفاوت تلقين با كنش گفتاري مناسب يك معلم ميپردازد .به طور خﻼصه ،ارتباط تربيتي مستلزم فعاليتهاي
گفتاري معلم به منظور قابل انتقاد بودن عقاليي از سوي يادگيرندگان است .اما هاتونن ) (٢٠٠٣با گيج كننده خواندن ديدگاه يانگ ،به نقد ديدگاه
او ميپردازد .او ادعا ميكند كه تلقين توسط ساختارهاي اجتماعي ايجاد گرديده و در سطحي از برنامة درسي پنهان رخ ميدهد .بزعم هاتونن،
برخي مكانيسمهاي ساختاري ميتوانند به نحوي نظام مند به تحريف ارتباط در تعليم و تربيت پرداخته ،و در نتيجه تلقين صورت بگيرد .در صورتي
كه مهمترين عنصر تعليم و تربيت يرتلقيني و صحيح ،احترام به اشخاص ديگر و اصيل دانستن آنها است.
به نظر مي رسد كه هاتونن تفسير مناسبتري از يك كنش گفتاري تربيتي مطلوب از ديدگاه هابرماس بدست ميدهد .از نظر هابرماس ،ارتباطي
سالم و مطلوب است كه طرفين ارتباط در آن ،داراي احترام متقابل و شايستهاي نسبت به يكديگر داشته باشند .افراد نبايست به ديگران به مثابه
وسيلهاي براي رسيدن به خواسته هاي خود نگاه كرده و آنها را در حد اجسام طبيعي و موجوداتي بيروح تنزل دهند .معلمان در ارتباط آموزشي با
دانش آموزان خود نبايد آنها را خنثي و بيطرف و بينظر تصور كرده و ديدگاههاي خود را به آنها تحميل و تلقين كند ،بلكه دانش آموزان در يك
فرآيند آموزشي بايد يادگيرندگاني فعال و خالق بوده و در شكل دادن به معاني و ديدگاهاي جديد سهيم باشند.
رشد اخﻼق گفتماني :در حوزة تربيت اخﻼقي ،نظريات و ديدگاههاي گوناگوني در تاريخ فلسفه تعليم و تربيت موجود است .اما در دوران معاصر
گرايشهاي جديدي در اين خصوص به وجود آمده كه بخش قابل توجهي از آنها تحت تأثير كارهاي كولبر بوده است .او عهدهدار رويكرد خاصي
با عنوان « اخﻼق مبتني بر عدالت است .در واكنش به ديدگاه او ،فمينيستهايي همچون كارل گيليگان و نل نودينگز «اخﻼق مبتني بر مراقبت
را كه از نظر آنها يك ديدگاه مدافع حقوق زن است ،مطرح كردهاند .از ديدگاه ديگري نيز كه ريشه در انديشههاي مكتب فرانكفورت دارد ،با عنوان
«اخﻼق مبتني بر نقد اجتماعي» نام برده ميشود .اين ديدگاه به طرح پرسشهاي اخﻼقي پيرامون رابطة تعليم و تربيت با مسايل اجتماعي و
سياسي پرداخته و به نقش مدارس در ترويج سلطه در جامعه نظر دارد و نشان ميدهد كه چگونه دانش به ابزار قدرت و سلطه تبديل شده است.
همانطور كه اشاره شد ،نظرية اخﻼق گفتماني هابرماس نيز در ادامة ديدگاه كولبر طرح شده و ميتواند در تربيت اخﻼقي نيز موثر واقع شود .با
توجه به ديدگاه او ،دانش آموزان بايستي در آينده به افرادي تبديل شوند كه توانايي برقراري يك ارتباط مطلوب را داشته و بتوانند با ارائة استدﻻل
مناسب بگونههاي توافقي و جمعي به هنجارهايي اخﻼقي در ميان خود دست يافته و عمل كردن برطبق آن هنجارها را در دستور كار خود قرار
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دهند .مقصود ) (٢٠٠١معتقد است كه يك تعليم و تربيت ارزشمند مبتني بر اخﻼق گفتماني هابرماس ،دانش آموزان را در شناخت و كشف روشههاي
استدﻻل خصوصاً سه طوح انتزاعي كه نسبت مستقيمتري با اعمال اخﻼقي دارند ،پرورش ميدهد.
با توجه به اين ديدگاه ،اولياء تربيتي حق انتخاب هنجارهاي اخﻼقي براي دانش آموزان را ندارند .مديران ،معلمان و مربيان نميتوانند براي دانش
آموزان تعيين تكليف اخﻼقي كنند .آنها نبايد به دانش آموزان بگويند اين كار شايسته است يا شايسته نيست .معلمان موظفند به گونهاي مناسب و
منطبق با بهترين شيوه استدﻻل ،نحوة برقراري ارتباط مطلوب ،احترام متقابل اجتماعي ،و شيوههاي استدﻻل منطقي را به دانش آموزان آموزش
داده و آنها را در چگونگي رسيدن به توافق و اجماع راهنمايي كنند.
اصول تربيتي  :بين اﻻذهاني بودن معرفت :چنانكه در توضيح انديشههاي هابرماس اشاره داشتيم ،او با چرخش زباني خود از رويكرد سنتي سوژه
محور در معرفتشناسي ،به رويكردي بين اﻻذهاني از معرفت روي آورده و صورتبندي جديدي از دانش و حقيقت ارائه ميدهد .در اين رويكرد،
نظرية واحدي از حقيقت و حقانيت وجود ندارد ،بلكه اعتقاد به نوعي تكثرگرايي معرفتي گريزناپذير مينمايد .هركس بهره و دركي از حقيقت
متناسب با ذهن ناقص خود داشته كه بايستي با درميان نهادن آن با افراد ديگر به آزمون آن بپردازد .حقيقت فقط در توافقي بين اﻻذهاني بدست
خواهد آمد .بنابراين ،روش دستيابي به حقيقت به اندازة خود حقيقت ارزشمند ميگردد .يعني عدالت و آزادي ،به عنوان زمينههاي مورد نياز دستيابي
به حقيقت ،نيز به همان اندازة حقيقت ارزشمند خواهند بود .بر اين اساس ،يكي از دﻻلتهاي تربيتي اين انديشة هابرماس كه به عنوان يك اصل
تربيتي مورد نظر خواهد بود ،توجه به همين نكته است .معرفت در رابطهاي يكسويه با جهان يا موجوداتي عيني شده تحقق نخواهد يافت ،بلكه
براي رسيدن به معرفت نيازمند برقراري رابطهاي دوسويه ميان اذهان مختلف هستيم .به عبارت ديگر ،فضاي تعليم و تربيت ،بيشتر بينابين اذهان
قرار دارد تا بين ذهن و جان)گودرزي ،اسماعيلي و عباسي.(١٣٩٦ ،

نظام تربيت اسﻼمي دانش آموزان در مدارس
سياستگذاران نظام جمهوري اسﻼمي ايران ،براي نيل به تربيت دينيِ) اسﻼمي( نسلِ كودك ،نوجوان و جوان ،از سه ابزار عمدهي زير مدد جسته
اند:
-

تبليغ و ترويج ارزش ها ،از طريق آموزش و پرورش تصادفي؛

-

تقويت فعّاليّتها و آموزشهاي نسبتاً غير رسمي ،از طريق مراجع غير رسمي؛

-

نظام آموزش و پرورش رسمي؛

پُر واضح است كه سياست گذاران نظام ،بيش از هر چيز به تحقّق اهداف تربيت ديني از طريق نظام آموزش و پرورش رسمي و به ويژه تدريس
دروس ديني و قرآن و فعّاليّت هاي پرورشي اميدوار بوده اند .نظام يافتگيِ دروس ديني و قرآن و اختصاص ساعاتي از هفته در برنامه ي درسي
دانش آموزان ،حمايت هاي مالي و ميزان پوشش نزديك به صددرصدي مخاطبان پيام ها )كودكان و نوجوانان و جوانان ( و نيز حضور اجباري
مخاطبان در مدارس و كﻼس ها و ...شواهدي است كه نظام رسمي آموزش و پرورش را داراي قدرت نفوذ و تأثير پذيريِ بسيار بيشتر ،نسبت به
ابزارهاي غيررسمي ميكند)ميرزايي و همكاران.(١٠٩-١١٠ :١٣٩٤ ،
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اهميت معلم در اسﻼم
معلم در فرهنگ معين ،تعليم دهنده و آموزنده ،معني شده است و در فرهنگ عميد ،تعليم دهنده ،آموزاننده و آموزگار و در لغت نامه دهخدا نيز
آموزنده ،آموزاننده ،تعليم دهنده ،آموزگار و شيخ معني شده است .امروزه در نظامهاي آموزشي و پرورشي جهاني معلم به معني خاص به كسي
اطﻼق ميشود كه واجد ويژگي ها و صالحيت هاي مشخص بوده و حرفه و شغل او تعليم است)اسدي گرمارودي.(١٣٩٢ ،
اهميت معلم در اسﻼم ،بيانگر نقش و كاربرد او در جامعه است .اگر نقش معلم حياتي نبود اسﻼم تا اين حد به او بها نميداد .در اسﻼم معلم از
چنان ارزش و جايگاهي برخوردار است كه خداند در نخستين آيات نازل شده بر پيامبر )ص( ،خودش را معلم معرفي ميكند» :بخوان به نام
پروردگارت كه جهانيان را آفريد .انسان را از خون بسته سرشت ،بخوان و پروردگارت كريمترين است ،همان كه آموخت با قلم ،آموخت به انسان
آنچه را كه نميدانست)علق .(١-٥/پيامبر )ص( در روايتي فرمودهاند» :همانا خدا و فرشتگان ،حتي مورچه در ﻻنهاش و ماهيان در دريا بر كسي
كه نيكيها را به مردم ميآموزد ،درود ميفرستند .در روايتي ديگر فرموده اند» :خداوند به حضرت موسي وحي نمود :اي موسي نيكي را بياموز و آن
را به ديگران ياد بده ،زيرا من قبر معلمان و متعلمان نيكي را نوراني ميكنم تا احساس ترس نكنند« نيز از ايشان ميخوانيم » :آيا ميخواهيد
بهترين ها را به شما معرفي كنم؟ خدا بهترين بهترين هاست و من بهترين فرزندان آدم و بهترين شما بعد از من كسي است كه علم را بياموزد و
سپس آن را نشر دهد .هم چنين فرمودند » :علما وارث پيامبرانند ،زيرا پيامبران دينار و درهمي به ارث نگذاشتند ،ولي ارث آنها علم بود و هر كه از
آن برگرفت ،بهره فراواني برده است)خالدي.(٦١٧ :١٣٩٥ ،
معلمان بايد قادر به ايجاد انعكاس در خود و در جامعه خود باشند و از بكارگيري تحليل انتقادي در ايجاد پرسش هاي بنيادي درباره تقسيم نيروهاي
اجتماعي ،اقتصادي و سياسي زندگي خود و زندگي دانش آموزان خود آن چنان كه آنها بتوانند همه براي مشاركت )و تغيير(در جهان بزرگ آماده
باشند آنها بايد در تحليل انتقادي ايدئولوؤي ها ،ارزشي ها و تمايالتي كه نقش آنها را آگاه مي سازند توانا باشند آن چنان كه معلمان و سياست
هاي فرهنگي را در كالس ترويج نمايند .توانايي در تحليل روابط خود با جامعه بزرگ در نظم براي درك انتقادي از خود به عنوان توانمندي نماينده
هاي اجتماعي تاييد كه آنها مي توانند همدست با اشكال افسردگي و رنج انسان باشد .توانا در تحليل عميق نيروهاي فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي
و اقتصادي كه در بي عدالتي و نابرابري در جامعه خود مشاركت كنند؛ و آماده تخيل جامعه بهتر آينده و عمل در بوجود آوردنشان)اسكايرو.(١٣٩٢ ،

اهميت تربيت در اسﻼم
اسﻼم رهبانيت و فرار از اجتماع را محكوم كرده و به زندگي در اجتماع اهتمام فراوان داشته است و اصوﻻً اجتماع مسلمانان را همانند تن واحدي
قلمداد كرده هرگاه عضوي به درد آيد ساير اعضا به كمك و ياري آن عضو ميشتابند ،عبادات اجتماعي را ارزش فراوانتري قائل شده است .از
پيامبر روايت شده است كه » آنان كه در فكر مسلمانان ديگر نباشند اصوﻻً مسلمان واقعي نيستند«.
از جمله وظايف آموزش و پرورش ،تربيت اجتماعي متربيان ميباشد و مربيان نيز بايد به تربيت دانش اموزان اهميت دهند و ان را از جمله وظايف
خطير خود شمارند تا از اين طريق فرد و اجتماع با وحدت و هماهنگي خاصي در راه تحقق بخشيدن به اهداف الهي گام بردارند و در اين مسير نيز
بين اهداف فرد و اجتماع اختﻼفي پديد نيايد و از ان جا كه فرد در جريان برخورد با اجتماع از آن اثر ميپذيرد ،اسﻼم بسياري از اعمال و قوانين
ديني را به صورتي دسته جمعي ارائه مينمايد و اموري مانند نماز جماعت ،حج و جهاد ،خود نشاندهندهي اهميت اجتماع در تربيت ميباشد و از
طرفي لزوم تربيت اسﻼمي و ديني انسان را روشن مينمايد)سلجوقي.(٧٥ :١٣٩٢ ،
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صﻼحيّت معلمان
صﻼحيت در لغت ،معموﻻً به عنوان مناسب براي مقصود ،درخور و سزاوار ،كفايت كننده و يا به معناي درست كيفيّت يافته ،قابل پذيرش و يا به
معناي توانا و در حالتي نيز به آمادگي كافي براي وارد شدن به حرفه اي خاصّ برميگردد و ارتباط مستقيمي با داشتن گواهي يا تأييديّه ي خاصّ
در آن حرفه دارد .در هر كاري به كسي كه قابليّت و تواناييِ ﻻزم براي انجام آن كار را داشته باشد ،با صﻼحيّت گفته ميشود)ميرزايي و همكاران،
.(١١٧ :١٣٩٤
يكي از صﻼحيتهاي حرفهاي معلمان داشتن صﻼحيتهاي عمومي است كه مهمترين آنها رابطه معلم و شاگردي است .بايد بررابطه معلم و
شاگردي بيش از پيش تأكيد كرد و اميد داشت اين رابطه ،تحوالت مهمي را در پي داشته باشد .شاگردان ،عموما در نتيجه تماس با معلم از نظر
فكري متحول ميشوند .اين تحول مهم است زيرا هيچ كس نميتواند بدون تفكر ،زندگي خوبي داشته باشد .تعليم و تربيت بايد به گونهاي باشد
كه در آن شاگرد و معلم به رغم تفاوت در نوع و ميزان دانش ،در شرايط يكساني از مناسبات انساني باشند و هر كس در اين ارتباط هم ياد دهنده
و هم يادگيرنده باشد .چنين ارتباطي ،به جاي رقابت ،بر همكاري كه تجارب يادگيري مثبت تري را براي دانش آموزان در بردارد تأكيد مي كند.
بهبود رابطه دانش آموزان با يكديگر و نيز رشد دائمي »عزت نفس«در ايشان ،از نكات مورد توجه اين معلمان است)شركايي و همكاران.(١٣٩٢ ،
صﻼحيّت هاي معلّمي را در سه حيطه ميتوان طبقه بندي نمود:
 .١صﻼحيّتهاي شناختي:
منظور از صﻼحيّت شناختي ،مجموعهي آگاهيها و مهارتهاي ذهني است كه معلّم را در شناخت و تحليل مسائل و موضوعات مرتبط با تعليم و
تربيت ،توانا ميسازد.
 .٢صﻼحيّتهاي عاطفي:
منظور از صﻼحيّتهاي عاطفي ،مجموعه ي گرايشها و عﻼئق معلّم نسبت به مسائل و موضوعات مرتبط با تعليم و تربيت است.
 .٣صﻼحيّتهاي مهارتي:
آن بخش از صﻼحيّتها است كه به مهارتها و تواناييهاي علميِ معلّم ،در فرايند يادگيري مرتبط ميشود)ميرزايي و همكاران.(١١٨ :١٣٩٤ ،

نقش معلم در يك نظام آموزشي موفق
 .١توانايي ﻻزم براي يادگيري مادام العمر؛
 .٢توانايي و دانش ﻻزم در انتخاب شيوهي برخورد با مسائلي كه حل آنها نياز به تفكر و گذشت زمان دارد؛
 .٣تمايل و مهارت كار در گروه هاي اجتماعي؛
 .٤توانايي برقراري ارتباط مناسب در شرايط متناسب؛
 .٥ارجگذاري به ارزشهاي واﻻي اجتماعي ،انساني -فرهنگي؛
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 .۶توانايي حل مسائلي كه به خالقيت و ذكاوت احتياج دارد )بازدار ،شيخي ،رضائي ارده جاني ،سامه آيﻼر.(١٣٩٤ ،
عوامل مؤثر در تربيت اسﻼمي
 .١نقش معلم در شناسايي معارف دين:
معلم به جهت اينكه مستعدترين افراد به لحاظ ذهني و پاكترين آنها به لحاظ قلبي و روحي و عاطفي ،يعني كودكان دورههاي ابتدايي ،نوجوانان
و جوانان دورههاي متوسطه را در اختيار دارد؛ و همچنين به دليل اينكه بيشترين وقت بچهها را در اختيار دارد و مهمتر از همه عهدهدار آموزش و
تعليم آنان است؛ ميتواند نقش بسيار ممتازي در تربيت ديني آنها ايفا نمايد .او ميتواند از فرصتهاي متعددي كه در حين درس دادن برايش
فراهم ميشود ،استفاده كرده عقايد اسﻼمي را درست تبيين و باورهاي نادرست و خرافاتي را كه در اذهان بچهها از طريق خانواده ،يا محيط بيرون
نقش بسته ،از اعتقادات اسﻼمي جدا كند.
 .٢نقش معلم در ايمان آفريني:
بعد از اينكه معلم موفق شد به دانش آموزان شناخت درستي نسبت به معارف ديني بدهد ،نوبت تبديل اين شناختهاي ذهني به باورهاي قلبي
فرا ميرسد .در اين مرحله معلم بايد با شناسايي دقيق موانع ايمان از يك طرف و درك روحيه دانش آموزان از سوي ديگر ،تدبيرهايي را براي از
ميان برداشتن آن موانع بينديشد و زيركانه و ماهرانه آنها را اجرايي نمايد .اين قسمت از كار بسيار مشكل است و معلمان ميتوانند از روش پيامبران
و امامان براي موفقيت نسبي در اين وظيفهي سنگين و خطير ،و همچنين براي درك بهتر روحيات دانش آموزان از دستاوردهاي روانشناسان،
كمك بگيرند .به طور مشخص اقدامات زير ميتوانند براي ايمان آفريني خيلي مؤثر باشند:
-

تقويت روحيهي حقگرايي) بيدار كردن فطرت الهي(؛

-

تقويت قدرت تفكر و تشخيص حق از باطل؛

-

مقبوليت و اعتبار معلم

 .٣محبوبيت معلم:
يافتههاي روانشناسان نشان ميدهد كه » :هرچه مخاطبان نگاه مثبتتري به گوينده داشته باشند ،ارتباط را مثبتتر ارزيابي ميكنند و احتمال
بيشتري دارد كه نگرش خود را مطابق نظرگوينده تغيير دهند« .روانشناسان در تبيين رابطهي ميان محبوبيت و تأثيرگذاري ميگويند » :ازآنجا كه
انسانها تﻼش ميكنند شناختهايشان با احساساتشان هماهنگ باشد ،نگرش خود را به احتمال زياد برحسب نگرشهاي كساني كه دوست دارند،
تغييرميدهند« .معلم ميتواند با دينداري ،گشادهرويي و خوشرويي ،خلق نيكو ،تواضع و احترام به دانش آموزان ،زهد و بيرغبتي به دنيا و آراستگي
و زيبايي ظاهري محبوبيت خود را نزد دانش آموزان افزايش دهد .معلم نبايد هيچ وقت دانشآموز را مورد تحقير و توهين قرار دهد ،زيرا هر انساني
تمايل ذاتي به كسب احترام و ارزش و قبول از طرف ديگران دارد .تحقير كودك از سوي معلم ممكن است كودك را فراري بدهد و نفرتي در دل
او نسبت به معلم ايجاد كند به گونهاي كه گفتار و كردار معلم براي او قابل قبول نباشد .خداوند به پيامبر دستور به سبب رحمت خداست كه تو با
آنها اينچنين خوشخوي و ميدهد كه با مردم مهربانانه برخورد كن تا از تو فراري نشوند مهربان هستي .اگر تندخو و سخت دل ميبودي از گرد
تو پراكنده ميشدند .پس بر آنها ببخشاي و برايشان آمرزش بخواه و در كارها با ايشان مشورت كن و چون قصد كاري كني بر خداي توكل كن،
كه خدا توكل كنندگان را دوست دارد)آل عمران.(١٥٩ ،
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معلم بايد حتي اﻻمكان از تنبيه و برخورد تند و خشونتآميز با دانشآموز اجتناب ورزد ،زيرا روانشناسي جديد بر اين عقيده است كه نوجوان در رشد
و تكامل اجتماعي خود ،از چگونگي ارتباط و عﻼقهاش نسبت به معلمان و ميزان نفرت يا محبت خود به آنها متأثر ميشود .اين ارتباطها به اشكال
و رنگهاي گوناگون در ميآيند كه اساسشان به شخصيت معلم ،ميزان ايمانش به شغل خود ،مقدار فهمش نسبت به مرحله نوجواني و طرق
رعايت و حل مشكﻼت آن بستگي دارد .چنانكه معلم مسلطي كه با امر و نهي ،تهديد و تعقيب و آزار و شكنجه بر كﻼس حكم ميكند دانشآموزان
را از خود دور ميكند ،ميان خود و آنها جدايي مياندازد و در نتيجه ،به هيچ وجه مورد محبت آنان واقع نميشود .بر عكس ،معلم دادگستري كه
همواره با دانش آموزان خود همكار و دوست صميمي است و هنگام استمداد از او ،هرگز به سرزنش آنان نميپردازد ،محبت و اعتماد آنها را به
خود جلب ميكند.
محبوبيت معلم دو كاركرد مهم دارد :نخست آنكه به معلم امكان ميدهد در ﻻيههاي دروني شخصيت دانش آموزان نفوذ كند ،و دوم آنكه
تأثيرگذاري تربيتي معلم را آسان مينمايد .تحقيقاتي كه در مورد ميزان عﻼقهي دانش آموزان به درس ديني انجام شده نشان ميدهد كه ميزان
عﻼقهي دانش آموزان به دبير ديني رابطهي مستقيم و مثبتي با ميزان عﻼقه آنان به اين درس دارد.
 .۴انتخاب شيوهي مناسب در بيان آموزههاي ديني
معلم بايد سعي كند آموزههاي ديني را ساده ،رسا و جذاب براي دانش آموزان بيان كند به گونهاي كه اوﻻ آنها بفهمند كه معلم چه ميگويد و ثانيا
از شنيدن آن احساس خستگي نكنند .اگر معلم مثﻼ در خداشناسي تنها به بيان دﻻيل فلسفي اثبات وجود خدا و صفاتي مانند توحيد و قدرت خدا
بپردازد ،يقينا خسته كننده خواهد بود و دانش آموزان شايد براي گرفتن نمره ،اين دﻻيل را در حافظهي ذهنشان بسپارند ولي اين سپردهها هيچ
وقت تبديل به ايمان و اعتقاد قلبي نميشود ،چون از روي ميل و رغبت و شوق كسب نشدهاند .معلم بايد استدﻻلهاي فلسفي را در قالب مثالهاي
ساده و همه كس فهم طوري بيان كند كه متعلم همانجا نه تنها كامﻼ تفهيم شود ،بلكه پايههاي اعتقادياش نسبت به آن موضوع نيز شكل
بگيرد .همچنين معلم بايد از مطرح كردن مباحث پيچيده و دور از فهم دانش آموز اجتناب ورزد .در اين مورد نيز مطالعه سيرهي انبياء و معصومان
ميتواند براي معلمان راهگشا باشد.
 .۵پاسخ مناسب به پرسشها و شبههها:
گاهي براي دانشآموزان پرسشها و شبهههايي مطرح ميشوند و يا كساني ديگر در ذهن آنان شبهه ايجاد ميكنند ،معلم بايد اوﻻ اين فضا را
ايجاد كند كه دانش آموزان به راحتي بتوانند سئواﻻتشان را مطرح كنند و ثانيا پاسخ مناسب بدهد .پاسخ مناسب از دوحال خارج نيست :يا معلم
جواب آن پرسش را ميداند ،در اين صورت بايد با متانت و بردباري پاسخ دهد؛ يا نميداند كه در اين صورت بايد اين شهامت را داشته باشد كه
صراحتا بگويد نميدانم و سعي ميكنم با مطالعه يا پرسيدن از ديگران بيابم و براي شما بيان كنم)نقدي آستمال.(١٣٩٦ ،

نتيجه گيري
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تربيت ديني ،بخشي از تربيت به معناي كلّيِ آن است كه با توجّه به تعاريف متفاوتِ آن ،مرحله اي از رشد را شامل ميشود و برنامههايي را در
جهت تسهيل رشد ديني تعبيه ميكند .تربيت ديني يعني فعاليتهاي منظم و منطقي جهت تربيت ابعاد وجودي انسان در قالب دين به گونه اي
كه متربي به اصول عقايد ،اخﻼق و احكام شناخت و ايمان پيدا كند و اين شناخت منجر به عمل پايدار در او شود .در اين صورت به هدف تربيت
ديني يعني عبادت و بندگي خداوند خواهد رسيد .انسان داراي ابعاد شناختي ،عاطفي و رفتاري ميباشد .براي تربيت صحيح ﻻزم است به اين ابعاد
توجه شود تا امر تربيت آسانتر و نتيجه ،قطعيتر باشد.
با توجه به تحقيقات صورت گرفته نقش معلم در تربيت ديني دانش در عصر كنوني برجستهتر و وظيفه معلم سنگينتر شده است؛ زيرا آيندهي
يك جامعه و امت در دست معلم است .اگر او نتواند افراد مفيد و هماهنگ با اهداف جامعه تربيت كند ،يك ملت را به تباهي ميكشاند .به همين
دليل است كه امام باقر)ع (معلمان را هركس بابي از هدايت تعليم دهد مانند ثواب كساني كه بدان عمل كنند ،اجر دارد و از  »:شريك در پاداش
كار متعلم ميدانند ثواب آنها هم چيزي كاسته نشود و هر كه يك باب از گمراهي تعليم دهد ،مانند كساني كه بدان عمل كنند ببرد و از گناه آنها
هم كاسته نشود«.
در اين راستا پيشنهاد ميشود برنامههاي تربيت اسﻼمي تقويت شده و بودجه و امكانات بيشتري براي تقويت آن در نظر گرفته شود؛ دورههاي
كاربردي در مورد تعليم و تربيت اسﻼمي براي مديران ايجاد شود و همچنين مديران و كارمندان مؤفّق در زمينه ي تربيت اسﻼمي با پاداشهاي
معنوي ومادّي تقويت شوند و نيز كتابهايي در مورد تعليم و تربيت اسﻼمي بايد به وسيلهي كارگروهي در آموزش و پرورش تجزيه ،تحليل،
تفسير و عمليّاتي شود و براي سنجش مؤفّقيّت در آن ها ،ابزارهاي عملي پيشنهاد شود.
همچنين همكاري و همياري بيشتر گروه هاي شغلي در تربيت اسﻼمي پيشنهاد ميشود .براي اين منظور ميتوان در مدارس كميتههايي براي
تقويت تعليم و تربيت اسﻼمي تشكيل داد كه اعضاء آن ،نظرات خود را به يكديگر نزديك تر نمايند و از تجارب همديگر بهره گيري نمايند و نيز
جلسات شوراي مدرسه و شوراي آموزگاران ميتواند حدّاقلّ چند مورد در سال ،به اين منظور اختصاص يابد.
.
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