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 :چکیده

اسالمی تنظیم می  در دین مبین اسالم تربیت و آموزش و به تبع آن برنامه ریزی آموزشی و درسی بر اساس مکتب و نیازهای جامعه

تعلیم و تربیت و برنامه ریزی  وزه های دینی هم مرهون پیشرفت های حوزهشود. پیشرفت علم و دانش در جامعه و حتی توسعه آم

گنجاند که فرد را برای بهره مندی از  سنجیده و دقیق بوده است. از نقطه نظر تربیت و آموزش اسالمی، موادی را باید در برنامه درسی

به کار اندازدو نیازهای فردی و اجتماعی را به موقع و به  یک زندگی سالم آماده نماید یعنی او بتواند استعدادهایش را ظاهر نموده و

ریزی آموزشی و درسی در نظام تعلیم و تربیت اسالمی  شکل مطلوب تامین کند. این مقاله با هدف ارائه مبانی مورد نیاز برای برنامه

آموزه های دینی با توجه به ویژگی ها و تربیت و آموزش مبتنی بر  ارائه شده است. سوال اصلی این تحقیق این است که یک نظام

اهدافی که دنبال میکند، برای برنامه ریزی آموزشی ودرسی باید از چه مبانی دینی، فلسفی و علمی پیروی کند تا برنامه های آموزشی 

جمله  تحلیلی و از -و درسی اهداف مورد نظر در این نظام راتامین نماید. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی

. در این راستا رویکرد اسالمی دربرنامه ریزی درسی و آموزشی از منابع مختلف استخراج و ارائه شد. در اکتشافی است -تحقیقات کیفی

ادامه مبانی فلسفی شامل جهان بینی، معرفت شناسی،ارزش شناسی و انسان شناسی اسالمی و شیعی در برنامه ریزی آموزشی و درسی 

بررسی و تحلیل قرار گرفت. بخشدیگری از مبانی مورد نیاز برای برنامه ریزی آموزشی ودرسی مبانی علمی است که این بحث نیز مورد 

امنیتی، مبانی فنی و مبانی روانشناختی در این مقاله مورد بررسی و تحلیل  -در قالب مبانی اجتماعی،مبانی اقتصادی، مبانی سیاسی

  .رای بکارگیری آنها در نظام تعلیم و تربیت اسالمی ارائه گردیدقرار گرفت و پیشنهاداتی ب
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 قدمهم

گیری شخصیت افراد به ویژه نسل جدید، تحت تأثیر عوامل مختلف درونی، بیرونی و حتی عوامل  تربیت و شکل     

ی خاصی از تأثیر  گوناگونِ مؤثر در تربیت، هر کدام در جای خود مهم و دارای درجهفوق طبیعی قرار دارد. عوامل 

تری نسبت به دیگر عوامل دارند و در  است. در این میان دو عامل خانواده و مکتب یا مدرسه نقش بسیار برجسته

آموزش   ی ت و عرصهدهند. خانواده نخستین محل تعلیم و تربی واقع این دو هستند که شخصیت افراد را شکل می

 .گیرد های رفتاری افراد شکل می و الگو  برای تمام افراد است. اینجاست که بخش اعظم سالیق و عالیق، شخصیت

در .شوند مدرسه به عنوان مکمل خانواده، کانونی است که در آن افراد همراه با تعلیم و کسب معلومات، تربیت می

درسی، مواد آموزشی، سازمان  های  در امر تربیت مؤثرند از قبیل برنامه مدرسه نیز عوامل مختلفی وجود دارند که

ی معلم، چه به لحاظ آموزشی وچه تربیتی اهمیت  مدرسه و امکانات آموزشی آن؛ ولی هیچ یک از اینها به اندازه

گرداند.  بخش می بخشد و آنها را سودمند و نتیجه ی آن عوامل جان می ندارد، زیرا این معلم است که به همه

کند، و در صورت نیاز تغییر  دهد، فرهنگ جامعه را حفظ می ها را به همدیگر ارتباط می چنین اوست که نسل هم

از آنجا که در .کند دهد و افراد مورد نیاز جامعه را تربیت می آموز شکل می بخشد، به رفتار دانش دهد و تکامل می می

ی دینی،  ن جامعه، نوع خاصی از تربیت مورد نظر است، در جامعههای آ ها و نگرش ای بسته به بینش هر جامعه

 ۹۹۹تربیت دینی مورد اهتمام جدی متولیان امر تربیت است. با توجه به اینکه کشور ما یک کشور اسالمی است و 

 به عنوان نهاد رسمیِآموزش وپرورش های وزارت  جمعیت آن مسلمان است، تربیت دینیِ نسل جدید یکی از بایسته

بنابراین با توجه به اهمیت تربیت دینیِ نسل جدید و نقش .رود متکفل امر تعلیم و تربیت در کشور، به شمار می

آموزان مکاتب اعم  ی معلم در این پروسه، در این مقاله روی بررسی نقش معلم در تربیت دینی دانش بسیار برجسته

،نیازهای فراگیران ،محتوا،روش از یادگیری ،عالیق یک معلم باتجربه کنیم.  و متوسطه تمرکز می  از ابتدایی

هاوموارددیگردرکی وسیع دارد .پس معلم است که بهترین فرصت رادارد تا برنامه ی درسی را به بیرون از حوزه ی 

معلم  د منتقل نماید.بنابراینرنظری بکشاند وآن را اجراکند؛ درموردآن قضاوت کند وآن راازمرحله نظر به عمل وکارب

پیش از ورود به مباحث، تذکر چند 1رادرطرح ریزی ،اجرا وارزشیابی برنامه ی درسی ایفا نماید. یدنقش عمده ایبا

 :نکته الزم است

در این نوشته تربیت دینی و نقش معلم در آن، به صورت حدِ اکثری در نظر گرفته شده، امری که در عالم واقع  .الف

هر نقشی میان دو  ید نقش حدِ اکثری ایفا کند، بلکهنیست که معلم حتما باتقریبا ناممکن است. ولی این بدین معنا 

 2.تواند مهم باشد ی پائین و باال می کرانه

در نظام تعلیم و تربیت امروزی معموال تقسیم کار وجود دارد و در مدارس و مکاتب، متولی آموزش غیر از متولی  .ب

ی  ی تعلیم را به عهده دارند و مربیان و نهاد تربیتی مکتب، وظیفه وظیفهتربیت است. به لحاظ اداری معلمان تنها 

تربیت را. این مسأله این توهم را حتی برای برخی از معلمان به وجود آورده که تربیت وظیفه معلم نیست. اما 

تواند  جدید، نمی بدیل معلم در تربیت دینی، معتقد است که تقسیم کار نگارنده با توجه به منابع اسالمی و نقش بی

ی معلمان گذاشته، از دوش آنان بردارد. بنابراین معلم هنوز که هنوز است باید نقش  مسئولیتی را که دین بر عهده

 .تواند جای او را بگیرد خود را ایفا کند، چون هیچ فرد و نهادی نمی  تربیتی



آید. این وظایف کار معلمانی  هر معلمی برنمی ی ها و وظایفی که در این مقاله برای معلم ذکر شده، از عهده نقش .ج

هستند که قبل از معلم شدن، در نهادهای تربیت معلم آموزش دیده باشند و از لحاظ سواد، مهارت و تدین به حد 

ازاینرو، موفقیت معلمان در امر تربیت دینی، عالوه بر اینکه نیازمند خودسازی درونی  .قابل قبولی رسیده باشند

 3.ود نهادهای تربیت معلم قوی در یک نظام تعلیم و تربیت نیز متکی استاست، به وج

 جایگاه و نقش معلم در اسالم

اهمیت معلم در اسالم، بیانگر نقش و کاربرد او در جامعه است. اگر نقش معلم حیاتی نبود اسالم تا این حد به او     

دار است که خداوند در نخستین آیات نازل شده بر داد. در اسالم معلم از چنان ارزش و جایگاهی برخور بها نمی

انسان را از خون بسته  .بخوان به نام پروردگارت که جهانیان را آفرید»کند:  ، خودش را معلم معرفی می(پیامبر)ص

دانست.  ترین است، همان که آموخت با قلم، آموخت به انسان آنچه را که نمی سرشت، بخوان! و پروردگارت کریم

اش و ماهیان در دریا بر  همانا خدا و فرشتگان، حتی مورچه در النه»اند:  پیامبر)ص( در روایتی فرموده (.۵ـ1علق، «)

خداوند به حضرت موسی »اند:  در روایتی دیگر فرموده ۴«. فرستند آموزد، درود می ها را به مردم می کسی که نیکی

ای موسی نیکی را بیاموز و آن را به دیگران یاد بده، زیرا من قبر معلمان و متعلمان نیکی را نورانی  :وحی نمود

ها را به شما معرفی کنم؟ خدا  خواهید بهترین آیا می»خوانیم:  نیز از ایشان می«. کنم تا احساس ترس نکنند می

عد از من کسی است که علم را بیاموزد و سپس آن هاست، و من بهترینِ فرزندان آدم و بهترینِ شما ب بهترین بهترین

علما وارث پیامبرانند، زیرا پیامبران دینار و درهمی به ارث نگذاشتند، ولی ارث »چنین فرمودند:  هم ۵«. را نشر دهد

 ۶«. ی فراوانی برده است آنها علم بود و هر که از آن برگرفت، بهره

 :رای معلم بیان شده استبه طور کلی، در متون اسالمی سه نقش اساسی ب

ی اصلی پیامبران آسمانی تعلیم و تربیت بوده است و معلم هم همین نقش را  معلم تداوم بخش راه انبیاء: وظیفه .1

او کسی است که در میان مکتب نارفتگان رسولی از خودشان برانگیخت تا »فرماید:  کند. قرآن می در مدرسه ایفا می

و آنان را تزکیه کند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد، گرچه قبال در گمراهی آشکاری  آیات خدا را بر آنان بخواند

 .کردند دهد که پیامبران می پس در واقع معلم کاری را انجام می(. 2)جمعه، « بودند

در آسمان به راستی مَثَل عالمان در زمین مَثَل ستارگان »فرماید:  پیامبر اکرم می :معلم در نقش راهنما و روشنگر .2

کنند. هرگاه این ستارگان خاموش  های خشکی و دریا به کمک آنها راه خود را پیدا می است که مردم در تاریکی

گرچه روایت در مورد عالم است، اما از آنجا که معلمان مکاتب نیز  ۷«. شوند، بسا که راه یافتگان نیز گمراه شوند

 .برای عالم بیان شده است، پس آنان نیز مشمول این روایتند همان مسؤلیتی را بردوش دارند که در این روایت

دانشمندان شیعه از مرزها و شیعیان ضعیف دفاع »فرماید:  می (معلم مدافع مرزهای فرهنگی: امام صادق)ع .3

، این حدیث نیز مانند روایت پیشین در مورد علماء است ۸«. شوند کنند و مانع هجوم ابلیس و یارانش به آنها می می

دهند و از مرزهای  آموز، تفکر و بینش صحیح می اما کسانی که در مکاتب به کودکان و نوجوانان و جوانان دانش

کنند، بدون شک از مصادیق روایت فوق به شمار  های نامطلوب دفاع می فکری و عقیدتی آنان در برابر هجوم فرهنگ

 .روند می



هایی از مقام بلند معلم  های غیر مسلمانان نیز نشانه د. در گفتهارزش و جایگاه رفیع معلم اختصاص به اسالم ندار

آورند  کنند باید بیش از افرادی که آنان را بار می کسانی که کودکان را تربیت می»گوید:  ارسطو می .شود دیده می

زیستن را به او  بخشند، در حالی که معلمان هنر بهتر مورد احترام قرار گیرند، زیرا اینان تنها به کودک زندگی می

 ۹«. دهند یاد می

 نقش معلم در تربیت دینی

آموزان معارف دینی را درست و  گونه که قبال بیان شد، در تربیت دینی به دنبال سه چیز هستیم: دانش همان    

تمام شان تبدیل به باورهای قلبی شوند و در اخیر هم رفتار و کردارشان در  های ذهنی مستدل یاد بگیرند، فراگرفته

ها در چارچوب این معارف باشند. به عبارت دیگر تربیت دینی یعنی شناخت، ایمان و عمل. معلم در هر سه  زمینه

 .کنیم تواند ایفا کند. اینک هر کدام را به اجمال بررسی می های مهمی می محور نقش

ترین آنها به  لحاظ ذهنی و پاکترین افراد به  معلم به جهت اینکه مستعد نقش معلم در شناسایی معارف دین .1

های متوسطه را در اختیار  های ابتدایی، نوجوانان و جوانان دوره لحاظ قلبی و روحی و عاطفی، یعنی کودکان دوره

دار آموزش و تعلیم آنان  ها را در اختیار دارد و مهمتر از همه عهده چنین به دلیل اینکه بیشترین وقت بچه دارد؛ و هم

های متعددی که در حین  تواند از فرصت نقش بسیار ممتازی در تربیت دینی آنها ایفا نماید. او میتواند  است؛ می

شود، استفاده کرده عقاید اسالمی را درست تبیین و باورهای نادرست و خرافاتی را که  درس دادن برایش فراهم می

شهید مطهری در این .دات اسالمی جدا کندها از طریق خانواده، یا محیط بیرون نقش بسته، از اعتقا در اذهان بچه

ی مسائل مذهبی مواجه هستیم، کامال این حقیقت  های مردم در باره افرادی مانند من که با پرسش»گوید:  مورد می

ی  سواد افکار غلطی در زمینه کنیم که بسیاری از افراد تحت تلقینات پدران و مادران جاهل و مبلغان بی را درک می

ی حقیقت دین و  شان رسوخ کرده است و همان افکار غلط اثر سوء بخشیده و آنها را در باره در ذهنمسائل مذهبی 

مذهب دچار تردید و احیانا انکار کرده است؛ ازاینرو، کوشش فراوانی الزم است صورت بگیرد که اصول مذهبی به 

بخش است؛ اما  رچه اسالم دینی حیاتاز نظر ایشان، گ 11«.صورت صحیح و واقعی خود به افراد تعلیم و القا شود

های مبتنی بر شناخت نادرست از دین، این خاصیت را از آن گرفته و اسالم را به عاملی برای سکون و  آموزش گزاره

های فراوانی راجع به مسائل  کودکان به خاطر حس کنجکاوی پرسش12خبری تبدیل کرده است.  عدم تحرک و بی

های  ای دست نیافته باشند و یا با پاسخ ارند که ممکن است به پاسخ قانع کنندهمختلف از جمله مسائل دینی د

تواند با تفکیک  معلم می .اند، عقایدی نادرستی پیدا کرده باشند کرده  غلطی که از والدین و یا کسانی دیگر دریافت

ریاضی، زبان خارجی، ادبیات و او حتی وقتی که فیزیک، شیمی،  .مسائل دینی از غیر آن، عقاید آنها را پاالیش کند

های مناسب به تبیین  تواند در ضمن آنها و در فرصت کند، نیز می دیگر مواردی که ربطی به دین ندارد تدریس می

 .معارف دین بپردازد

آموزان شناخت درستی نسبت به معارف دینی  بعد از اینکه معلم موفق شد به دانش آفرینی نقش معلم در ایمان .2

رسد. در این مرحله معلم باید با شناسایی دقیق  های ذهنی به باورهای قلبی فرا می بت تبدیل این شناختبدهد، نو

آموزان از سوی دیگر، تدبیرهایی را برای از میان برداشتن آن موانع  موانع ایمان از یکطرف و درک روحیه دانش

توانند از روش  ز کار بسیار مشکل است و معلمان میبیندیشد و زیرکانه و ماهرانه آنها را اجرایی نماید. این قسمت ا



چنین برای درک بهتر روحیات  ی سنگین و خطیر، و هم پیامبران و امامان برای موفقیت نسبی در این وظیفه

آفرینی  توانند برای ایمان شناسان، کمک بگیرند. به طور مشخص اقدامات زیر می آموزان از دستاوردهای روان دانش

 :اشندخیلی مؤثر ب

گراست و لذا قرآن کریم پذیرش دین را  گرایی )بیدار کردن فطرت الهی(: انسان فطرتا حق ی حق تقویت روحیه .1

گرایانه به دین رو آور که مقتضای فطرت الهی است که خداوند مردم را بر آن  حق»داند:  گرایی می ی حق الزمه

ای که در انسان وجود دارد،  گرایانه این فطرت حق(. 3۳ روم،) «آفریده و در آفرینش خدا هیچ تغییری راه ندارد

ی کودکی و نوجوانی و احیانا جوانی؛ گاهی  گاهی نیازمند به فعلیت رساندن است، مانند فطرت انسان در دوره

های شیطانی  هایی صادق است که بر اثر برخی عوامل منفی مانند وسوسه نیازمند احیاء مجدد. دومی در مورد انسان

شان پاک است،  معلمان مکاتب با افرادی سروکار دارند که فطرت.شان زیر انبوهی از گناهان مدفون شده است فطرت

شان تحت تأثیر عوامل منفی قرار نگرفته یا  ی فعلیت نرسیده است. این افراد چون تا هنوز فطرت منتهی به مرحله

توانند با بیدار  سال هستند. معلمان می سال و بزرگ کمتر قرار گرفته، برای پذیرش حق خیلی مستعدتر از افراد میان

شود فطرت این  اینکه چگونه می.آفرینی کنند های پاک و مستعد و به فعلیت رساندن آنها ایمان کردن این فطرت

رسد بهترین روش آن است که خداوند در قرآن کریم به کار برده  افراد را بیدار و به مرحله فعلیت رساند، به نظر می

ی  ها را از ماهیت روحیه گرایی و جلوگیری از تأثیر عوامل منفی، انسان ت. خداوند در قرآن برای تقویت روحیه حقاس

شود خود  سو، باعث می گرایی و چگونگی تأثیرپذیری آن از شرایط بیرونی آگاه کرده است. این آگاهی از یک حق

از سوی دیگر، باعث  .گیری کند و مانع تأثیر آنها شود عانسان در برابر عوامل منفی، اعم از درونی و بیرونی، موض

چنین روش انبیاء به ویژه  هم13شود انسان در ارزیابی اعمال و رفتار خود به این موضوع توجه بیشتری نماید.  می

تواند به معلمان دربیدار کردن فطرت کمک نماید، چون  رفتار پیامبر بزرگوار اسالم)ص( و ائمه معصومین)ع( می

 .ها بوده است شان برای هدایت، بیدار کردن و احیاء مجدد فطرت ینها مؤثرترین روشا

تقویت قدرت تفکر و تشخیص حق از باطل: یکی از مشکالتی که بر سر راه کار معلمان در امر تربیت دینی  .2

آنچه که در محیط های معلم و آموزان در تعارض میان گفته آموزان وجود دارد این است که ممکن است، دانش دانش

آموز قدرت تحلیل وتفکر داشته باشد، به  شود، گرفتار شود. در این وضعیت اگر دانش بیرون ازمدرسه به آنها القا می

هایش تشخیص دهد. اما اگر فاقد  تواند مسأله را تجزیه و تحلیل کند و حق را از باطل براساس آموخته راحتی می

توانند خانواده و بستگان  های دیگران شود. این دیگران می ارد که تسلیم گفتهچنین قدرتی باشد، این امکان وجود د

 :ی این را در قرآن داریم های صوتی و تصویری و مطبوعات. نمونه او یا شبهه افکنان و مخالفان دین باشند و یا رسانه

امبر پیروی کرده بودیم و گویند: ای کاش از خدا و پی کنند، می شان را در آتش زیرورو می های روزی که چهره»

مان کردند. پروردگارا! آنان را دوچندان عذاب  گویند: پروردگارا! بزرگان و سروران خویش را پیروی کردیم و گمراه می

شد از آنچه خداوند فرو فرستاده پیروی  هرگاه به آنان گفته می(. »۶۸-۶۶)احزاب، « شان کن لعنت بزرگ  ده و لعنت

کردند و بر هدایت  شان تعقل نمی کنیم؛ آیا حتی اگر پدران مان پیروی می های پدران از سنتگفتند: نه،  کنید، می

(. اگر این افراد قدرت تفکر و تشخیص حق از باطل داشتند، از 12۳)بقره، « کردند(  نبودند )باز از آنها پیروی می

ید نیز نشان داده یکی از عوامل مؤثر در تحقیقات جد.کردند تا دچار بدبختی شوند شان پیروی کورکورانه نمی بزرگان



های  ی فرد به درست رفتار کردن است. ازآنجا که معموال جمع و اکثریت آگاهی همرنگی فرد با اکثریت عالقه

کوشند خود را با جمع هماهنگ کنند؛ ازاینرو، هرچه میزان اعتماد فرد به درستی اطالعات،  بیشتری دارند، افراد می

کند و این هماهنگی تنها در سطح رفتار  ی جمع بیشتر باشد، خود را بیشتر با آنها هماهنگ مینظریات و رفتارها

این مطلب در مورد پیروی مردم از افراد و طبقات متنفذ جامعه 1۴کند.  ماند، بلکه به باورها نیز سرایت می باقی نمی

وفقیت را در آغوش گرفته و مقام و موقعیت هایی خاص از زندگی، م نیز صادق است؛ از آنجا که این افراد در زمینه

ها، باورها و رفتارهای آنان  ها، نگرش ی بینش پندارند همه اند، دیگران می اقتصادی و اجتماعی ممتازی به دست آورده

 1۵ها از آنان پیروی کنند.  کوشند در تمام زمینه درست است؛ ازاینرو، می

رود.  آید و گرنه احتمال لغزش خیلی باال می بنابراین، در اینگونه موارد قدرت تعقل و تفکراست که به کمک افراد می

؛ آل 2۴2، ۷۶، ۷3، ۴۴کند )بقره،  شاید به همین دلیل است که قرآن مردم را دعوت به تعقل و تدبر و تفکرمی

 (.... ؛ و11۸، ۶۵عمران، 

آموزان باال ببرد.  لم سعی کند با رفتار درست و مطابق گفتار، اعتبار خود را نزد دانشمقبولیت و اعتبار معلم: مع.3

های او را خوب  کند که گفته آموز معلم را به عنوان یک شخصیت معتبر و مورد احترام بپذیرد، سعی می اگر دانش

رفتار خویش قرار دهد. بدیهی  گوش بدهد و بپذیرد و در رفتار وکردار خود عملی کند و حتی رفتار معلم را الگوی

بهترین راه کسب اعتبار برای معلم، همان راهی است که  .ی عکس خواهد داد است که عکس این مطلب نتیجه

های خود یا پیروی  کردند، یعنی عمل به گفته معلمان بزرگی مانند پیامبران الهی و پیشوایان دین از آن استفاده می

کسی که خود را درجایگاه راهنما و معلم دیگران قرار »امام علی)ع( روایت شده: از اصل کردار مطابق گفتار. از 

دهد، باید پیش از تعلیم دیگران به تعلیم خود بپردازد و در مقام تربیت دیگران، پیش از تربیت به زبان به تربیت  می

 1۶با عمل همت گمارد. 

تری به گوینده داشته  هرچه مخاطبان نگاه مثبت»دهد که  شناسان نشان می های روان یافته :محبوبیت معلم .3

کنند و احتمال بیشتری دارد که نگرش خود را مطابق نظرگوینده  تر ارزیابی می باشند، ارتباط را مثبت

ازآنجا که »گویند:  ی میان محبوبیت و تأثیرگذاری می شناسان در تبیین رابطه چنین روان هم 1۷«.تغییردهند

شان هماهنگ باشد، نگرش خود را به احتمال زیاد برحسب  شان با احساسات های شناخت کنند ها تالش می انسان

رویی، خلق  رویی وخوش داری، گشاده تواند با دین معلم می1۸«.دهند های کسانی که دوست دارند، تغییرمی نگرش

هری محبوبیت خود را نزد رغبتی به دنیا و آراستگی و زیبایی ظا آموزان، زهد و بی نیکو، تواضع و احترام به دانش

آموز را مورد تحقیر و توهین قرار دهد، زیرا هر انسانی تمایل  آموزان افزایش دهد. معلم نباید هیچ وقت دانش دانش

ذاتی به کسب احترام و ارزش و قبول از طرف دیگران دارد. تحقیر کودک از سوی معلم ممکن است کودک را فراری 

ای که گفتار و کردار معلم برای او قابل قبول نباشد.  ه معلم ایجاد کند به گونهبدهد و نفرتی در دل او نسبت ب

به سبب رحمت خداست »دهد که با مردم مهربانانه برخورد کن تا از تو فراری نشوند.  خداوند به پیامبر دستور می

شدند.  تو پراکنده میبودی از گرد  دل می خوی و مهربان هستی. اگر تندخو و سخت که تو با آنها اینچنین خوش

شان آمرزش بخواه و در کارها با ایشان مشورت کن و چون قصد کاری کنی بر خدای  پس بر آنها ببخشای و برای

معلم باید حتی االمکان از تنبیه و برخورد تند (. 1۵۹)آل عمران، « توکل کن، که خدا توکل کنندگان را دوست دارد



شناسی جدید بر این عقیده است که نوجوان در رشد و تکامل  زد، زیرا روانآموز اجتناب ور آمیز با دانش و خشونت

 .شود اش نسبت به معلمان و میزان نفرت یا محبت خود به آنها متأثر می اجتماعی خود، از چگونگی ارتباط و عالقه

یمانش به شغل شان به شخصیت معلم، میزان ا آیند که اساس های گوناگون در می ها به اشکال و رنگ این ارتباط

خود، مقدار فهمش نسبت به مرحله نوجوانی و طرق رعایت و حل مشکالت آن بستگی دارد. چنانکه معلم مسلطی 

کند، میان  آموزان را از خود دور می کند دانش که با امر و نهی، تهدید و تعقیب و آزار و شکنجه بر کالس حکم می

شود. بر عکس، معلم دادگستری که  چ وجه مورد محبت آنان واقع نمیاندازد و در نتیجه، به هی خود و آنها جدایی می

پردازد،  آموزان خود همکار و دوست صمیمی است و هنگام استمداد از او، هرگز به سرزنش آنان نمی همواره با دانش

امکان  محبوبیت معلم دو کارکرد مهم دارد: نخست آنکه به معلم1۹کند.  محبت و اعتماد آنها را به خود جلب می

نماید.  آموزان نفوذ کند، و دوم آنکه تأثیرگذاری تربیتی معلم را آسان می های درونی شخصیت دانش دهد در الیه می

ی  دهد که میزان عالقه نشان می( 2۳آموزان به درس دینی انجام شده ) ی دانش تحقیقاتی که در مورد میزان عالقه

 21آنان به این درس دارد.   مثبتی با میزان عالقهی مستقیم و  آموزان به دبیر دینی رابطه دانش

، رسا و جذاب برای  های دینی را ساده های دینی: معلم باید سعی کند آموزه ی مناسب دربیان آموزه انتخاب شیوه .۵

گوید و ثانیا از شنیدن آن احساس خستگی  ای که اوال آنها بفهمند که معلم چه می آموزان بیان کند به گونه دانش

اگر معلم مثال در خداشناسی تنها به بیان دالیل فلسفی اثبات وجود خدا و صفاتی مانند توحید و قدرت خدا  .نکنند

شان  ی ذهن آموزان شاید برای گرفتن نمره، این دالیل را در حافظه بپردازد، یقینا خسته کننده خواهد بود و دانش

شود، چون از روی میل و رغبت و شوق  و اعتقاد قلبی نمیها هیچ وقت تبدیل به ایمان  بسپارند ولی این سپرده

فهم طوری بیان کند که متعلم  کس های ساده و همه های فلسفی را در قالب مثال اند. معلم باید استدالل کسب نشده

چنین معلم  اش نسبت به آن موضوع نیز شکل بگیرد. هم های اعتقادی همانجا نه تنها کامال تفهیم شود، بلکه پایه

ی انبیاء و  سیره  آموز اجتناب ورزد. در این مورد نیز مطالعه باید از مطرح کردن مباحث پیچیده و دور از فهم دانش

 .تواند برای معلمان راهگشا باشد معصومان می

شوند و یا کسانی  هایی مطرح می ها و شبهه آموزان پرسش گاهی برای دانش :ها ها و شبهه پاسخ مناسب به پرسش .۶

آموزان به راحتی بتوانند  کنند، معلم باید اوال این فضا را ایجاد کند که دانش در ذهن آنان شبهه ایجاد میدیگر 

شان را مطرح کنند و ثانیا پاسخ مناسب بدهد. پاسخ مناسب از دوحال خارج نیست: یا معلم جواب آن  سئواالت

داند که در این صورت باید این شهامت  هد؛ یا نمیداند، در این صورت باید با متانت و بردباری پاسخ د پرسش را می

 .کنم با مطالعه یا پرسیدن از دیگران بیابم و برای شما بیان کنم دانم و سعی می را داشته باشد که صراحتا بگوید نمی

جا رسیدیم که معلم معارف اسالمی را درست به  در فرایند تربیت دینی بدین آموزان نقش معلم در رفتار دانش.3

های قلبی و اعتقاد تبدیل نموده، حاال زمان آن  های ذهنی را به شناخت آموزان شناسانده و سپس آن معرفت انشد

فرا رسیده که آخرین مرحله از تربیت دینی را که عمل براساس اعتقاد باشد، نهادینه کند. در این مرحله که تربیت 

آموزی که از معلم خود معرفت دینی کسب  ی دارد. دانشا رسد، نیز معلم نقش بسیار تعیین کننده به کمال خود می

کند تا مانند او  کرده و توسط او معرفتش را تبدیل به باور قلبی نموده، حاال به معلمش به عنوان یک الگو نگاه می

وز آم کند، این دانش رفتارش را در چارچوب اعتقاداتش قرار دهد. اگر ببیند معلمش دقیقا به آنچه که گفته عمل می



کند رفتارش را منطبق با اعتقاداتش نماید. اما اگر ببیند معلمش خالف  ماند و سعی می نیز در اعتقاداتش پابرجا می

شود، در مقام عمل نیز انطباق  کند، این متعلم ضمن اینکه در اعتقادات خود دچار تردید می هایش رفتار می گفته

آموزش یاد داده که یکی از واجبات  ال، فرض کنید معلم به دانشبه عنوان مث.عمل با عقیده برایش مهم نخواهد بود

در دین مقدس اسالم نماز است. با تدابیری که اتخاذ کرده موفق هم شده این آموزه را در درون کودک به عنوان 

آموز  ی قلبی نهادینه کند و تأکید هم کرده که این نماز را بهتر است اول وقت بخواند. حاال اگر دانش یک عقیده

رود، این دانش آموز نیز الگو برداری  شود، معلم کارش را رها کرده سراغ نماز می ببیند که هر وقت اذان گفته می

تفاوت  گیرد که چگونه باید مطابق عقایدش رفتار کند. اما اگر معلم نسبت به نماز بی نموده و از این طریق یاد می

ها و کردارهای  شود و یک نوع تناقضی بین گفته ش دچار تردید میآموز نیز ضمن اینکه در عقاید باشد، این دانش

کم عمل برخالف عقیده برایش یک امر  دهد و کم کند، در نماز خواندن جدیت الزم را نشان نمی معلم احساس می

آموزان از معلم به خصوص آنانی که هنوز کودک هستند و  الگو برداری دانش  ی در زمینه.شود عادی می

شناسان مطالب سودمندی دارند. آنان معتقدند که کودک در مسیر رشد طبیعی،  ن شکل نگرفته، روانشا شخصیت

ی  کند. او از طریق مشاهده روند اجتماعی شدن را از طریق همانند کردن خود با والدین و بزرگساالن دیگر طی می

ها  ن است تا شخصیت خویش را با دیدگاهرفتار دیگران سعی در یادگیری و تقلید الگوهای رفتاری جدید داشته، بر آ

ترین منبع همانندسازی کودک در سنین  های افراد مهم در زندگی خویش همانند سازد. در این ارتباط مهم و ارزش

نماید و کودک  چنین ظاهر او شبیه به پدر و مادر کودک می رفتار معلم و هم .مدرسه، بعد از والدین، معلم است

یابد که  گیرد که گویی یکی از والدین اوست. گاهی این وضعیت تا بدان جا گسترش می س میچنان با معلم خود ان

ی محبت است و هم مظهر دانایی و آگاهی. از  یابد، چرا که او هم فرشته کودک معلم خود را برتر از والدینش می

کودک با .کند ی میگیری شخصیت کودکان باز ها و صفات شخصیتی معلم نقش بسزایی در شکل اینرو، ویژگی

بخشد. اگر  پذیرش رفتارهای معلم به عنوان الگو و سرمشق، هویت اجتماعی متزلزل خویش را استحکام می

داری و ایمان  دوستی، درستکاری، همکاری، خویشتن ورزی، نوع شخصیت معلم دارای صفات انسانی از قبیل مهر

ولی اگر شخصیت معلم دچار  .را تضمین خواهد کردهایی، سالمت روانی کودک  باشد، طبعا تقلید چنین ویژگی

اختالل و نابسامانی باشد، یعنی رفتارهایی خالف هنجارهای فرهنگی و اجتماعی از او سر زند یا فاقد صفات انسانی 

باشد، در چنین وضعی همانندسازی کودک با معلم، حاصلی جز رفتارهای نابهنجار و اختالالت نخواهد داشت. 

آموز، نقش بسیار حساسی در رفتار او دارد. این برای آغاز کار  لم به عنوان الگوی در دسترس دانشبنابراین مع22

 .آموز مفید خواهد بود بود. برای تداوم کار نیز رفتار معلم و تذکرهای او به دانش

 

 

 

 نقش علم و معلّم در فرازی از آیات قرآن

( خداوند آنان را که ایمان آورده و آنان را که دارای 23)"العلم درجات  یرفع اهلل الّذین آمنوا منکم و الّذین اوتوا     "

 .علم اند، چندین درجه باال می برد



( بگو آیا آنهایی که می دانند با آنهایی 2۴)"قل هل یستوی الّذین یعلمون والّذین الیعلمون انّما یتذکر اولواااللباب "

 ... که نمی دانند برابرند؟ و

 :در فرازی از روایات دینی نقش علم و معلّم

 )2۵)"عن النبی صلّی اهلل علیه و آله فی حدیث قال : بالتعلیم ارسلت "

 .رسول اکرم صلّی اهلل علیه و آله در ضمن حدیثی فرموده اند: من برای تعلیم و آموزش فرستاده شده ام

 )2۶مفقوده و آثارهم فی القلوب موجوده.)العلماء باقون ما بقی الدّهر أعیانهم  "قال امیر المؤمنین علیه الساّلم: 

دانشمندان تا روزگار باقی است پایدارند، بدنهایشان مفقود و آثار آنان در قلب  : حضرت امیر علیه السّالم فرموده اند

  .ها موجود می باشد

سنّتی و یعلّمونها الّذین یحیون  :قال رسول اهلل)ص( رحم اللّه خلفائی فقیل : و من خلفاءک یا رسول اهلل )ص( قال»

 )2۷«.)عباداهلل

خدای جانشینان مرا رحمت کند. عرض شد یا رسول اهلل )ص(  :رسول اکرم صلّی اهلل علیه و آله فرموده اند

 .جانشینان تو چه کسانی اند؟فرمود: کسانیکه سنت مرا زنده می کنند و به بندگان خدا می آموزند

 )2۸)"صرت له عبدا قال رسول اللّه )ص(: من تعلّمت منه حرفا "

 .از هر کس حرفی فرا گرفتی بنده وی شده ای :رسول اعظم صلّی اللّه علیه و آله فرموده اند 

قال رسول اللّه )ص(: المؤمن اذا مات و ترک ورقة واحدة علیها علم تکون تلک الورقة یوم القیامة ستراً فیما بینه و »

رف مکتوب علیها مدینة أوسع من الدنیا سبع مرّات و ما من مؤمن یقعد بین النّار و اعطاه اهلل تبارک و تعالی بکلّ ح

 )2۹«.)ساعة عندالعالم الّا ناداه ربّه عزّوجلّ جلست الی حبیبی و عزّتی و جاللی ال سکنتک الجنة معه و ال أبالی

ته باشد بجا گذارد مؤمن چون بمیرد و یک ورقه که در آن علمی نوش :رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله می فرمایند

همان ورقه در روز قیامت میان او و آتش پرده خواهد بود و خدای تبارک و تعالی به عوض هر حرفی که بر آن 

نوشته شهری به او می بخشد که هفت بار از دنیا و سیع تر باشد و هیچ مؤمنی نیست که ساعتی در حضور عالمی 

ی فرماید:در نزد محبوب من نشسته ای به عزت و جاللم قسم که البته بنشیند جر آنکه پروردگار عزّوجلّ به او ندا م

 .ترا با او در بهشت جای دهم و باکی ندارم

عن امیر المؤمنین علیه السّالم: إذا کان اآلباءهم السّبب فی الحیاة فمعلّموا الحکمة والدّین هم السّبب فی  "

 )3۳)"جودتها

پدران سبب زندگی هستند پس آموزگاران حکمت و دین سبب خوبی و  حضرت امیر علیه الساّلم فرموده اند: اگر

 .زیبایی زندگی می باشند



إنّ مثل العلماء فی االرض کمثل النّجوم فی السّماء یهتدی بها فی الظّلمات البرّ و البحر، فاذا انطمست اوشک إن "

 )31.)"تضلّ الهداه

 :پیامبر اعظم صلّی اللّه علیه و آله فرمودند

مان و معلمان در زمین مثل ستارگان در آسمان است که مردم در تاریکی های خشکی و دریا به کمک آنها مثل عال

 .راه خود را پیدا می کنند هر گاه این ستارگان خاموش شوند بسا راه یافتگان نیز گمراه شوند

لم أیّهما أحبّ الیک إن فقال یا رسول اهلل إذا حضرت جنازة و مجلس عا :(جاء رجل من االنصار الی النّبی)ص "

أشهد؟ فقال رسول اللّه )ص(: إن کان للجنازة من یتبعها و تدفنها فانّ حضور مجلس عالم أفضل من حضور ألف 

جنازة و من عیادة ألف مریض و من قیام ألف لیلة و من صیام ألف یوم و من ألف درهم یتصدّق بها علی المساکین و 

غزوة سوی الواجب تغزوها فی سبیل اهلل بما لک و نفسک و أین تقع هذه  من ألف حجّة سوی الفریضة و من ألف

المشاهد من مشهد عالم؟ أما علمت انّ اهلل یطاع بالعلم و یعبد بالعلم؟ و خیر الدّنیا و اآلخرة مع العلم و شر الدّنیا و 

 )32)"اآلخرة مع الجهل 

و عرض کرد یا رسول اهلل اگر جنازه ای حاضر باشد و  مردی از انصار به محضر رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله آمد

 مجلس عالمی، کدام یک را دوست تر داری که من حضور یابم؟

رسول اللّه )ص( فرمود: اگر برای تشییع و دفن، کسانی باشند که عهده دار انجام آن شوند، حضور یافتن در مجلس 

بیمار و از نماز هزار شب و روزه هزار روز و از هزار  دانشمند از حاضر شدن در تشییع هزار جنازه و عیادت هزار

صدقه به مستمندان و از هزار حج مستحب و از هزار جنگ مستحب در راه خدا با مال و جان برتر است، کجا این ها 

با فضلیت حضور در محضر عالم برابری می کند آیا ندانسته ای که اطاعت و عبادت خدا وابسته به علم و دانش است 

 خیر دنیا و آخرت با علم می باشد و 

 آفرینی  نقش معلم در ایمان

آموزان شناخت درستی نسبت به معارف دینی بدهد، نوبت تبدیل این   بعد از اینکه معلم موفق شد به دانش    

 رسد. در این مرحله معلم باید با شناسایی دقیق موانع ایمان از یک شناخت های ذهنی به باورهای قلبی فرا می 

آموزان از سوی دیگر، تدبیرهایی را برای از میان برداشتن آن موانع بیندیشد و زیرکانه و   طرف و درک روحیه دانش

توانند از روش پیامبران و امامان  ماهرانه آنها را اجرایی نماید. این قسمت از کار بسیار مشکل است و معلمان می 

آموزان از  چنین برای درک بهتر روحیات دانش   و هم سنگین و خطیر،  برای موفقیت نسبی در این وظیفه

آفرینی خیلی مؤثر   توانند برای ایمان شناسان، کمک بگیرند. به طور مشخص اقدامات زیر می   دستاوردهای روان

گراست و لذا قرآن کریم پذیرش دین را  گرایی )بیدار کردن فطرت الهی(: انسان فطرتا حق   حق  تقویت روحیه:باشند

گرایانه به دین رو آور که مقتضای فطرت الهی است که خداوند مردم را بر آن   حق»داند:   گرایی می  حق  زمهال

ای که در انسان وجود دارد، گاهی نیازمند   گرایانه این فطرت حق  .« آفریده و در آفرینش خدا هیچ تغییری راه ندارد

کودکی و نوجوانی و احیانا جوانی؛ گاهی نیازمند احیاء  ی  به فعلیت رساندن است، مانند فطرت انسان در دوره

شان   های شیطانی فطرت  هایی صادق است که بر اثر برخی عوامل منفی مانند وسوسه  مجدد. دومی در مورد انسان



شان پاک است، اما به  معلمان مکاتب با افرادی سروکار دارند که فطرت .زیر انبوهی از گناهان مدفون شده است

شان تحت تأثیر عوامل منفی قرار نگرفته یا کمتر قرار  ه ی فعلیت نرسیده است. این افراد چون تا هنوز فطرت مرحل

توانند با بیدار کردن  سال هستند. معلمان می  سال و بزرگ   گرفته، برای پذیرش حق خیلی مستعد تر از افراد میان

 .آفرینی کنند ایمان     های پاک و مستعد و به فعلیت رساندن آنها این فطرت

رسد بهترین روش آن است که  شود فطرت این افراد را بیدار و به مرحله فعلیت رساند، به نظر می   اینکه چگونه می

گرایی و جلوگیری از تأثیر عوامل   خداوند در قرآن برای تقویت روحیه حق .خداوند در قرآن کریم به کار برده است

گرایی وچگونگی تأثیرپذیری آن از شرایط بیرونی آگاه کرده است. این  ی حق   روحیهمنفی، انسانها را از ماهیت 

 مانع و کند گیری  موضع بیرونی، و درونی از اعم منفی، عوامل برابر در انسان خود شود  می باعث سو،  یک  آگاهی از

خود به این موضوع توجه بیشتری ار رفت و اعمال ارزیابی در انسان شود  می باعث دیگر، سوی از. شود آنها تأثیر

 نماید.

ماباید برداشت مان را ازفرهنگ برنامه ی درسی ،درون هنجارها وفعالیت ها ،بررسی های فلسفی ،پرسشگری 

ودیدگاه های انتقادی وعملی قرار دهیم تا جارچوبی را برای تفکر ایجادکنیم ومطالعه ادبیات ،هنرها،تاریخ وحتی 

هستند .وفرهنگ سازمانی مدارس می تواند به عامل تحرک وهمچنین توقف معلم پویا علوم دربرگیرنده فرهنگ 

 (33). تبدیل شود

 :هدف های روانی و اجتماعی تربیت اجتماعی

  .تقویت وجدان کاری و گسترش و عمق نظم پذیری اجتماعی در تمام پهنه های زندگی.1

  .تقویت مهارت های اجتماعی در قدرت سازگاری با دیگران.2

 .تقویت روح همکاری، همدلی، نوع دوستی، گذشت، فداکاری و همزیستی.3

  .ایجاد حسن احترام به خود، دیگران و تحمل عقاید دیگران.۴

  .مندی ها و تبعیت از آنها در هنگام برخوردهای فردی و اجتماعی شناخت اصول، قانون.۵

  .گسترش همیاری درسی و تحصیل از طریق گروه های دانش آموزی.۶

تمرین .۸ .تمرین نقش پذیری، مسئولیت پذیری و تن دادن به کارهای جمعی و تعاون برای پیشبرد اهداف تربیتی.۷

  .مشارکت جمعی، تصمیم گیری جمعی و مشخصه های آن

 های وترسکنند تخریب های رقابت رفع عوارض روانی اجتماعی در فرایند تعامالت بین فردی مانند انزواجویی،.۹

  .اجتماعی

 



 گیری  نتیجه

 

رغم تقسیم کار در نظام تعلیم و تربیت مدرن، نقش  توان گرفت که به  از مجموع این نوشتار، این نتیجه را می      

های نامطلوب بر اذهان و   آموزان نه تنها کاهش نیافته، بلکه به دلیل هجوم انواع فرهنگ  معلم در تربیت دینی دانش

ی یک جامعه و امت در   تر شده است؛ زیرا آینده  تر و وظیفه معلم سنگین جسته افکار نسل جدید، این نقش بر

کشاند.   دست معلم است. اگر او نتواند افراد مفید و هماهنگ با اهداف جامعه تربیت کند، یک ملت را به تباهی می

هرکس بابی از هدایت تعلیم »دانند:  به همین دلیل است که امام باقر)ع( معلمان را شریک در پاداش کار متعلم می 

دهد مانند ثواب کسانی که بدان عمل کنند، اجر دارد و از ثواب آنها هم چیزی کاسته نشود و هر که یک باب از 

امید است متولیان امر .«گمراهی تعلیم دهد، مانند کسانی که بدان عمل کنند ببرد و از گناه آنها هم کاسته نشود

نهادهای تربیت معلم،   اهمیت موضوع ، توجه الزم و کافی داشته باشند و با تقویتتعلیم و تربیت در کشور ما به 

شان ملتفت  معلمان ورزیده، با دانش و متدین تحویل مکاتب دهند و معلمان عزیز هم به خطیر بودن مسئولیت 

 .باشند و آنگونه که باید ایفای نقش کنند
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