
 

 

  139-167: 1395، بهار 30پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، سال بیست و چهارم، دوره جدید، شماره 

  :حیات طیبه، چشم اندازي براي تربیت کودکان
  1ارائه چارچوب مفهومی  براي تبیین ویژگیهاي معلم دوره ابتدایی

  * منصوره مهدوي هزاوه
  ** حسن ملکی

  *** محمود مهرمحمدي
  **** عباس عباس پور

  29/1/95: پذیرش نهایی     13/10/94 :دریافت مقاله

  
  چکیده

محور اصلی گفتمان تربیتی در مبانی نظري تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی 
با هدف . عمومی جمهوري اسالمی ایران،  دستیابی متربی و مربی به مراتبی از حیات طیبه است

، قرآن آیات انی نظري تحول بنیادین،تبیین ویژگیهاي معلم دوره ابتدایی و با روش استنتاج از مب
ها و مصداقهاي دستیابی به حیات طیبه و نتایج پژوهشها به مطالعه زمینه) ع(معصومینروایات 

هاي مقاله، مهمترین مبانی بر اساس یافته. در دوره کودکی پرداخته شد) ایمان و عمل صالح(
ین مبانی تعلیم کودك عبارت فطرت، کرامت و اعتدال و مهمتر: تربیت کودك عبارت است از

انگیزه، آمادگی، احساسات، عملی بودن، به روز بودن و تدبر و تفکر و بر اساس این : است از
آموزش دین و : مبانی، مهمترین مصداقهاي دستیابی به حیات طیبه در کودکان عبارت است از
ه به نقش الگویی، اخالق با تأکید بر جنبه عاطفی و مناسکی، توجه به تفاوتهاي فردي، توج

پذیري، تمرین کنترل خود، قضاوت منطقی، گرایش به خوبیها و تنفر از زشتیها و به جامعه
بر اساس مبانی تربیت و تعلیم کودك و مصداقهاي آن، ویژگیهاي . هاتأخیر انداختن خواسته

راقب و معلم دوره ابتدایی با سه ویژگی اصلی، معلم عامل و الگوي اخالقی، معلم مسئول و م
  . معلم متخصص و با محور معلم فکور تبیین شد

حیات طیبه در تربیت کودکان، گرایشهاي فطري در تربیت، ویژگیهاي  معلم دوره  :هاواژه کلید
   .ابتدایی، سند تحول آموزش و پرورش

  

نامه دکتري با عنوان طراحی الگوي تربیت معلم دوره ابتدایی بر اساس سند تحول این مقاله برگرفته از پایان
  . بنیادین جمهوري اسالمی ایران تدوین شده است

 mahdavi.hezaveh@gmail.com    )ره(دانشجوي دکتري برنامه درسی دانشگاه عالمه طباطبایی  *

  malaki_cu@yahoo.com               )ره( دانشگاه عالمه طباطباییاستاد : نویسنده مسئول **
 mehrmohammadi_tmu@hotmail.com           استاد دانشگاه تربیت مدرس*** 

  abbaspour1386@gmail.com          )ره( دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی**** 
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  مقدمه
انسان، ساختار روانی و رفتاري او گیري شخصیت در شکل در نظام تربیتی اسالم نقش معلم

. ها معرفی کرده استاوند و دعوت کنندگان به نیکیقرآن، پیامبران را فرستادگان خد. کلیدي است
 داندتعلیم و تربیت میبه عنوان مربی همه آدمیان، هدف رسالت خود را ) ص(پیامبر اکرم

شود و البته اهمیت این رفته میز شغل پیامبران در نظر گترامعلمی همحرفه ). 1369شهیدثانی، (
کند تا آنجا که حضرت طلب میاي را دهد که این حرفه، نیازها و استلزامات ویژهنشان می جایگاه
سوره  28تا  25را در آیات  "نیازهاي معلمی خود"نیازهاي رسالت و یا به عبارت دیگر ) ع(موسی 
یسرْ لی أَمرِي واحلُلْ عقْدةً من  لی صدرِي و رب اشْرَح« :ندکچنین از خداوند تقاضا میطه این

کار مرا بر من آسان گردان و گره از زبانم  ؛مرا گشاده دار  پروردگارا سینه« :»لِّسانی یفْقَهوا قَولی
  ».بگشا تا سخنان مرا بفهمند

. مطرح بوده است در تاریخ تربیت اسالمی، مفهوم شایستگی معلمی، مستقیم و یا غیر مستقیم
شود و نقشهاي معلم آثار قلمی معلم بر خون شهید برتري داده می .داندخود را معلم می) ص(پیامبر

در متون دینی همان نقش پیامبري، یعنی روشنگري و هدایت مردم به سوي رستگاري و دفاع از 
دیشمندانی که شهید ثانی به عنوان یکی از ان ).1390داوودي، ( مرزهاي فرهنگی اسالم است

اي که براي معلم تعیین کرده وظیفه در اولین منسجم و مفصل به آداب تعلیم و تربیت پرداخته،
باید قبالً مراتب صالحیت و  ،دار منصب تعلیم گرددعهده خواهدمیکسی که «: چنین فرموده است

گی در تمام شایستگی خویش را براي تصدي چنین مقامی در خود فراهم آورد و باید این شایست
یعنی سیما و چهره و طرز سخن گفتن و گفتارش نمایانگر اهلیت و  ؛مظاهر وجود او پدیدار باشد

 ،شهیدثانی( »صالح او را تأیید و گواهی کنند انداد و استاششایستگی او براي احراز مقام تعلیم ب
مدرس باشد بلکه بیش از معلم انتظار نداریم که فقط « :ابن خلدون بیان کرده است که). 228 :1369

براي محصالن باشد و فقط در این صورت است که شایستگی  یاز آن توقع داریم که سرمشق خوب
اجتماع پیش از هر در شناخت میزان و کیفیت فرهنگ و تمدن . کنداطالق معلم به وي را پیدا می

به نقش تربیتی و  غزالی). 403 :1374شعاري نژاد، (» ن آن کیستند؟معلما«: هر چیز باید بپرسیم
روشنگري معلم بیشتر پرداخته و به نقش الگویی و اسوه بودن معلم، سندیت و اقتدار او توجه و 

زرنوجی عالوه بر صالحیتهاي اخالقی معلمان، روشهاي تربیتی آموزش به  .تأکید نموده است
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نصیرالدین طوسی بر ده است، خواجه کرارائه را ... کودکان در زمینه انگیزه، فهم متعلم، آمادگی و
محبت و مهرورزي معلم به عنوان شیوه مؤثر تعلیم و تربیت تأکید نموده و او پس از محبت ذاتی 

ها آموز را برترین محبتانسان به خداي سبحان، محبت والدین به فرزند و محبت معلم به دانش
هاي اندیشمندان توصیه این موارد  تنها برخی از). 1388بهشتی، ابوجعفري و فقیهی، ( دانسته است

اي براي معلمی در اندیشه هاي حرفهاین است که صالحیتو نشاندهنده  ،مسلمان درباره معلمی
  . و براي رشد شخصیت کودك، معلم باید واجد این صالحیتها باشد استاسالمی مورد توجه 

ی درباره تعلیم و هاي فراوان اندیشمندان مسلمان و فراهم آوردن پیشینه غنرغم توجه و توصیهبه
تربیت اسالمی، نظام آموزش و پرورش ایران اسالمی ـ با وجود تغییرات متناوبی که تجربه کرده ـ 

به همین دلیل جمعی از صاحبنظران با پشتیبانی . بر مبانی نظري مشخص و مدونی استوار نبوده است
دین در نظام تعلیم و مبانی نظري تحول بنیا دبیرخانه شوراي عالی آموزش و پرورش به تدوین

هاي قرآن کریم و روایات بر اساس آموزه )1(تربیت رسمی عمومی جمهوري اسالمی ایران
ریزي دالیل تدوین این سند،  جلوگیري از برنامه. و استناد به قانون اساسی پرداختند) ع(معصومین

ها بر مبناي نامهها و برهاي وارداتی، مبتنی کردن سیاستاي، پیشگیري از ورود فلسفهسلیقه
اعتقادات اسالمی، و ساماندهی اقدامات تربیتی متناسب با اوضاع اجتماعی و سیاسی کشور بوده 

  . است
محوریترین گفتمان در مبانی نظري تحول بنیادین دستیابی به مراتبی از حیات طیبه در نزد 

توان طیبه برسانند؛ پس می مربیان قرار است متربیان را به مراتبی از حیات. مربیان و متربیان است
اي هستند که وظیفه و مسئولیت هدایت متربیان را گفت از این دیدگاه مربیان  افراد نسبتاً رشد یافته

مربیان با در نظر داشتن سرمایه الهی فطرت، مسئول حفظ و ارتقاي گرایشهاي فطري . بر عهده دارند
سند تحول (امین، بصیر، دلسوز و خیرخواه  ايبر این اساس مربی یا معلم، اسوه. کودکان هستند

در نظر ) 380: 1390صادق زاده و همکاران، (مجري فکور / ، کارگزار)بنیادین آموزش و پرورش
روشن است که معلم . رودشود که از او انتظار اجراي منفعالنه در اجراي برنامه درسی نمیگرفته می

  .  ر گرفتن در جایگاه و مقام راهنما و هادي باشدیا مربی باید واجد شرایطی باشد که شایسته قرا
در مبانی نظري تحول بنیادین به شایستگی و صالحیت معلمی به عنوان اصلی مهم توجه شده 

اي ترکیبی از هایی است که تعریف شده و منظور از آن مجموعهشایستگی یکی از کلیدواژه. است
هاي هویت در ابعاد فردي و جمعی به همه جنبه صفات، توانمندیها و مهارتهاي فردي و جمعی ناظر
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توانیم تعاریف و ویژگیهاي یادشده را براي اگر دانشجو معلمان را متربی در نظر بگیریم، می. است
به هر حال دانشجو معلمان کسانی هستند که هم براي مربی شدن در جایگاه متربی . او متصور شویم

را براي کسب ) کودکان(آموختگی، وظیفه هدایت متربیان قرار دارند و هم قرار است بعد از دانش
این دیدگاه مستلزم برقراري رابطه و تعامل مناسب با . هایی از شایستگی به عهده گیرنددرجه

اي به نام گرایشهاي کودك و لذت بردن از شغل معلمی است؛ تعامل با کودك، که خود سرمایه
با رویکرد دستیابی به حیات طیبه کودکان  ر دوره ابتداییبنابراین توجه به نقش معلم د. فطري دارد

به همین دلیل در این مطالعه در دو بخش سعی شده است به سؤالهاي . کنداهمیتی دوچندان پیدا می
  :زیر پاسخ داده شود

 ـ منظور از ایمان و عمل صالح بین کودکان چیست؟ 1

یهاي مبنایی تربیت و تعلیم به کودکان ـ دستیابی به حیات طیبه در کودکان مستلزم چه ویژگ 2
 است؟

 ـ مصداقهاي دستیابی به حیات طیبه در کودکان چیست؟ 3

ـ بر اساس ویژگیهاي مبنایی تربیت و تعلیم کودکان و مصداقهاي دستیابی به حیات طیبه در  4
 کودکان، معلم دوره ابتدایی باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟

 محصولو  برتری زندگ و اتیحاي از مرتبه؛ ی انسان استحیات طیبه، وضع مطلوب زندگ
   قناعت  .اندات متفاوتی ارائه کردهیمفسران درباره حیات طیبه نظر. است صالح عمل و مانیا
: 14، جتابی طبري،(، رزق حالل )198: 14، جتابیطبري، (، سعادت )229البالغه، حکمت نهج(

: 11ج  ،1384 مکارم شیرازي و همکاران،(رزق روزانه  ،)198: 14، جتابیطبري، (، بهشت )224
قرطبی، (، شیرینی اطاعت از پروردگار، شناخت پروردگار و استغنا از خلق و نیاز به پروردگار )394

طباطبایی در تفسیر المیزان . ات مفسران درباره حیات طیبه استی، برخی از نظر)174: 10بی تا، ج 
  :استدر مورد حیات طیبه بیان کرده 

به معناي جان انداختن در چیز و افاضه حیات به آن است، پس این جمله با صراحت » حیات«
کند به حیات جدیدي غیر از آن  عمل صالح منی کهؤدارد بر اینکه خداي تعالی م داللت لفظش

این حیات جدید و اختصاصی جداي از زندگی  ... کند ، زنده میاست حیاتی که به دیگران نیز داده
تنها اختالف به مراتب  ؛در عین اینکه غیر آن است، همان است که همه در آن مشترکندنیست سابق 

 او چنان زندگی است دو جور زندگی ندارد؛ بلکه زندگیپس کسی که داراي آن ؛است نه به عدد
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  ).491: 12 ج، 1364ی، طباطبای( تر و واجد آثار بیشتر است تر و روشن قوي
شامل فطرت انسان که . ایمان و عمل صالح، دو رکن اصلی دستیابی به حیات طیبه و پاك است

اي همگانی است که در اختیار همگان قرار هاي برتر پیش از تولد است، سرمایهآگاهیها و گرایش
کار خیر را دادن انجام  توان انتظار آمادگی خداپرستی واي است که بر اساس آن میو زمینه ،گرفته
شوند، ثانویه است و به تالش علت اینکه انسانها به رغم فطرت مشترك اولیه، متفاوت می. داشت

  ). 1390صادق زاده و همکاران، (انسان بستگی دارد 
  : ازاست  عبارت آنهاترین همم که داردی هایبهره و جینتا و آثار بهیط اتیح

  خدایی گرفتن زندگی فردـ داراي عزت شدن، صبغه و رنگ 
ـ قابل فیض شدن به این معنا که خداوند فرموده است انسان پاك یا کلمه طیبه به سمت خداوند 

  .کندصعود می
ـ جاودانگی؛ چون انسانی که در اثر حیات پاك جانش به سمت خدا حرکت کند، عنداهللا است 

س بِمیت و یبلَى  یموت« :است فرموده خودشان مورد در) ع(امام علی). 96/نحل( لَی نَّا وم اتنْ مم
س بِبالٍ لَی نَّا وم یلنْ بتن رهاکردنی معن به مردن طهارت و عصمت تیب اهل از و امامان ما در :».م 

 قابل طهارت و عصمت ازي زیچ اصوالً و دیگراینمی فرسودگ وی کهنگ به ما ازي زیچ رایز؛ است
  . ندارد راه بهیط اتیح میحر دری دگیپوس وی فرسودگ وی کهنگ و ستین شیفرسا

 خداوند رای ژگیو نیا. است ثمربخش و پربار زنده، حاضر، بهیط اتیح از برخوردار انسانـ 
ۀً طَیبۀً کَشَجرةٍ طَیبۀٍ أَصلُها ثَابِت : کندیم انیبچنین  مثَالً کَل م اللّه ضَرَب فتَرَ کَی ی أَلَما فهفَرْعو
سخن پاك چون درختی پاك است که  ؟اي که خدا چگونه مثل زدآیا ندیده): 24/ابراهیم( السماء
  .تهایش در آسمان اساش در زمین استوار و شاخهریشه

 دست از کهي زیچي برا رایز ؛کندینم دایپ راه انسانها قلب دری هراس چیه به،یط اتیدرحـ 
  .ستندین هراسناك نده،یدرآي زیچ ندادن دست ازي برا و یستندن نیغمگ اند،داده

 من افلح قد". است هیتزک آخرت، و ایدن در انسان سعادتي دیکلة گزاردستیابی به تزکیه، ـ 
ۀ همي یار و تعاون با وی عموم وی همگان صورت به بهیط اتیح در جز هیتزک و) 5/شمس( "هایزک
 اتیح در آنی اجتماع وي فردي هاجنبه در نفوس هیتزک رو نیا از و شودینم محقق جامعه، افراد
 ).1381علی اکبري، (د شویم حاصل بهیط

دستیابی به مراتب آن از این رو ، . دستیابی به مراتبی از حیات طیبه، آرمان جامعه بشري است
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طابق مبانی م .در نظر گرفته شده استبراي متربیان و مربیان محور اساسی مبانی نظري تحول بنیادین 
جانبه استعدادهاي طبیعی و تنظیم تحول بنیادین، تحقق حیات طیبه به شکوفایی فطرت و رشد همه

گیري و شود و مقدمات شکلمتعادل عواطف و تمایالت و در نتیجه تکوین هویت افراد منجر می
تعاملی بودن، بر اساس مبانی نظري تحول بنیادین، . کندمیجامعه صالح را فراهم  پیوستۀپیشرفت 

پیوسته و تدریجی بودن، یکپارچگی و دستیابی به مراتبی از حیات طیبه بر اساس آگاهی و اختیار،  
در مبانی نظري سند ). 139 :1390صادق زاده و همکاران، ( ویژگیهاي تربیت به معناي عامِ آن است

اما  ،افراد  پرداخته نشدهحیات طیبه براي  هايقاتحول بنیادین به مراتب و انتظار دستیابی به مصد
و بنابراین  استمنابع اصلی مبانی تحول بنیادین ) ع(تصریح شده است که قرآن و روایات معصومین

یم، باید به تبیین ویژگیهاي ایمان و عمل کناگر بخواهیم، تربیت کودك را به طور خاص تبیین 
  .   ن و روایات بپردازیمآصالح  در دوره کودکی  بر اساس قر

  
  ش شناسی پژوهشرو

با توجه به اینکه این مطالعه با هدف تبیین الگوي تربیت معلم دوره ابتدایی بر اساس مبانی نظري 
دستیابی متربیان (تحول بنیادین انجام شده و با در نظر گرفتن محور اصلی مبانی نظري تحول بنیادین 

چرا که به استنتاج مفهوم حیات  ، روش این مطالعه تحلیلی استنتاجی است؛)به مراتبی از حیات طیبه
طیبه  از مبانی نظري تحول بنیادین، قرآن و روایات مربوط به حیات طیبه و نتایج پژوهشها  پرداخته، 

  . شودو سپس الگوي تربیت معلم دوره ابتدایی بر این اساس تبیین می
 
  هاي پژوهشیافته

 ـ منظور از ایمان و عمل صالح بین کودکان چیست؟ 1

توان این است که ایمان و عمل صالح در کودکان چه معنا و مفهومی دارد و آیا میسؤال 
براي پاسخ به این سؤال، الزم . مصداقهاي عملی ایمان و عمل صالح را به کودکان آموزش داد

نقل شده است، نظر روانشناسان رشد و پژوهشگران را ) ع(است عالوه بر روایاتی که از معصومین
تواند این اطالعات می. ناختی و عملی کودکان در این زمینه مورد بحث قرار دهیمدر مورد توان ش

  . حد و میزانی را روشن کند که از تربیت دینی و اخالقی در دوره کودکی انتظار داریم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 145/  ارائه چارچوب مفهومی براي تبیین ویژگیهاي معلم دوره ابتدایی :حیات طیبه، چشم اندازي براي تربیت کودکان

 

از نظر اسالم، مرحله رشد هفت تا چهارده سال، مرحله بندگی یا فرمانبرداري، و جایز است که 
ده است که کراسالم، پدران و مادران را مکلّف  .در این سالها آغاز شودپرورش ایمان و ادب 

و نیز دستور یاد دهند دینی را هاي آموزهفرزندان را با خداوند آشنا سازند و به آنان، خداپرستی و 
پرورش ایمان و اخالق پسندیده در روان . داده است کودکان را به نماز و عبادات تمرینی، وا دارند

     ضمن بیان حقوق فرزند )ع(سجاد امام. کی از حقوق فرزندان در آیین اسالم استکودك، ی
 قپدر در والیتی که به فرزند دارد، مسئول است که کودك را مؤدب و با اخال« :فرمایدمی

) ع(امام صادق). 1383عطایی، (» پسندیده، پرورش دهد و او را به خداوند بزرگ، راهنمایی کند
آموزیم که هر سالگی میهفت ما به کودکان خود در «: تن کودکان می فرماینددرباره روزه گرف

تشنگی بر  وقدر طاقت دارند، نصف روز باشد یا بیشتر و یا کمتر روزه بگیرند و هرگاه گرسنگی 
پس شما از کنند؛ آنان غلبه کرد، افطار کنند تا اینکه به روزه گرفتن عادت کنند و آن را تحمل 

سالگی هر قدر که طاقت روزه دارند، روزه بگیرند و هرگاه که نه واهید که در کودکان خود بخ
  .)124: 2ج  کلینی، (» تشنگی بر آنان غلبه کرد، افطار کنند

اگرچه شریعت مقدس اسالم، آموزش را در هفت سال اول زندگی مجاز، بلکه اثربخش و براي 
در این دوره تنها آموزشهایی مجاز است که داند، اما نکتۀ مهم این است که  تربیت دینی الزم می

رو در روایات سفارشهایی هست که بازي  از همین. با بازي همراه باشد؛ یعنی آموزش بدون تکلیف
در دوره ). 1389به نقل از نوذري،  49: 6کلینی، ج(دهد  والدین با فرزندان را مورد توجه قرار می

یابد در قرآن و روایات مختلف نکات معنا میهفت سالگی به بعد اگرچه براي تربیت، تکلیف 
ن تبشیر مقدم بر آکند که در قرطباطبایی بیان می عالمه. شود که حائز اهمیت استتربیتی  اشاره می

ه«: انذار آمده و بدین معناست که به تبشیر باید بیشتر اهمیت داده شود بِکُم الْیسرَ ولَا یرِید  یرِید اللَّ
الْع رَبِکُمبا استناد به آیات قرآن بویژه زمانی که آغاز رسیدن سن تکلیف است،  ). 185/ بقره(» .س

رسد در تربیت دینی کودکان،  ایجاد رغبت به نظر می. یابدبشارت دادن و آسانگیري  ضرورت می
  .  و عالقه نسبت به عبادت خداوند، اولویت دارد

به صراحت بیان . ن از نظر روایات روشن استتا اینجا تکلیف تربیت دینی و اخالقی کودکا
اکنون سؤال دیگري پیش . ها باید در دوره کودکی آغاز شودشده است که این آموزشها و آموزه

تواند جایز باشد و چگونه باید به این آید که این تربیت دینی و اخالقی تا چه حد و میزانی میمی
  هشگران در این زمینه چیست؟نظر روانشناسان و پژو. امر خطیر مبادرت کرد
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از نظر پیاژه، برخی ویژگیهاي کودکان در هفت تا چهارده سالگی، مرحله اعمال عینی و 
در این دوره، فرایندها و سازوکارهاي شناختی، عاطفی و اخالقی کودك متحول . ملموس است

افتن دیدگاه پذیري، درك کاملتر روابط علّی، اهمیت یشود و این تحول، که نتیجه بازگشتمی
دهد که چیزهاي زیادي را حفظ کند و به دیگران و همگرایی بین آنهاست به کودك امکان می

خاطر بسپرد؛ داستان یک فیلم طوالنی را با جزئیات تعریف کند؛ داستانها و روایتهاي کوتاه 
پرسش کند  بندي باشد و پیوسته درباره اشیابنویسد؛ محاسبات ریاضی را انجام دهد؛ قادر به طبقه

  ). 1389، به نقل از نوذري، 1981فولر، (
درباره  را  پیاژه نظریهدر عرصه روانشناسی به ظهور رسیده که  دیگري هاي جدیددیدگاه

 اي پیاژه بشدت منتقد این فرض ناجمله ایگ ازاست؛  قرار داده انتقادتوانایی کودکان را مورد 
 ».آموزند می» از معلوم به مجهول«و » به انتزاعی از محسوس«رایج است که کودکان   پذیرفته شده

ایگان با نظریه ذهن پرورش یافته مبناي نظري مناسبی براي توجه به ظرفیت تخیل مورد استفاده قرار 
اي، فهم عاشقانه، فهم داده و مراحل پنجگانه تحول توان ذهن را با عبارات فهم بدنی، فهم اسطوره

محور تفکر به زعم ایگان ). 1389مهرمحمدي، (ی کرده است فلسفی، فهم منعطف و موقت معرف
در حال ظهوري از مسائل انتزاعی نیز افکار حال   عین کودکان معموالً امور محسوس است اما در

ها، تسلط معنایی خود را بر جهان گسترش ؛ براي مثال از نظر او، کودکان با تمسک به افسانهدارند
  ). 1392سجادیه و آزادمنش، (دهند می

پذیري کودکان، دهد که آنها مفاهیمی چون جامعهچنین نتایج پژوهش روانشناسان نشان میهم
هاي جالبی را کنترل و پایبندي به معیارهاي اخالقی را در کودکی مورد مطالعه قرار داده، و یافته

ند که کودکان اعتقاد دار) 2009( 1اند؛ براي مثال،کول، دنیز، اسمیت سایمون و کوهنمنتشر کرده
هایی بیان یا سرکوب کنند آموزند که معیارهاي جامعه خود را بپذیرند؛ سائقهاي خود را از راهمی

پوشی، که از لحاظ اجتماعی قابل قبول است؛ براي رسیدن به اهداف مهمتر از لذتهاي فوري چشم
ردي کودکان با دیگر در بسیاري از مطالعات پژوهشی، نوعدوستی و همد. و سعی کنند اشتباه نکنند

دهد که در بعضی از فرهنگها براي این مطالعات نشان می. گیردکودکان مورد مطالعه قرار می
نوعدوستی و کمک به دیگران اهمیت و ارزش بیشتري قائلند و کودکان نیز تحت تأثیر تجربه 

به اعتقاد . دپسند مشارکت دارنخانواده و مدرسه در بافت فرهنگی جامعه خود در رفتار جامعه
 

1 - Cole, Dennis, Smith - Simon, Cohen 
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در مطالعات آزمایشی به طور عملی براي  روانشناسان، مفاهیم انتزاعی مانند صبر و تمرکز حواس
کودکان  قابل آموزش است؛ براي مثال در مورد آموزش صبر به گروهی از کودکان آموزش داده 

شد که به گروه دیگري گفته . شد که درباره مزه خوب غذایی که جلوي رویشان است فکر کنند
کودکانی . مجسم کنند که شیرینی پفکی، ابرهایی روي هواست و یا بیسکویتها آجرهاي خانه است

که خوردنیها را به صورت اشیایی غیر خوردنی تصور کرده بودند دو برابر آنهایی که به طعم 
و  1به نقل از اسمتنا 1978میشل و پالترسون، (خوردنیها فکر کرده بودند، توانستند صبر کنند 

توان بیان کرد که رشد کودك مفهومی وابسته به با توجه به نتایج پژوهشها می). 2012همکاران، 
کند، کودك موجودي فعال و ساختمانی طور که ویگوتسکی بیان میزمینه و فرهنگ است و همان
محسنی، (اي گسترده از تعامل نیروها در گذشته، حال و آینده است ذاتاً اجتماعی و در نظام شبکه

1392 .(  
رخ  افرادتداعیهاي با  رفتارهاي مجرمانه ،بندورا پایه نظریه یادگیري اجتماعی برچنین هم

          . استآن را کسب کرده  فرد قبالً کهاست  ی رفتاريمعانی یا الگوهای تداعیها،. دهد می
کنند  می ال را مطرح ؤطبیعی است و این س ،همرنگی ادگیري اجتماعی معتقدند کهپردازان ینظریه
 پایه نظریه یادگیري اجتماعی، بر دهند که پاسخ می چنینو  گذارند چرا مردم قوانین را زیر پا می که

ر رفتاهاي اولیه مثل خانواده و دوستان این  از طریق گروه چرا که؛ شکن باشد گیرد قانون فرد یاد می
    ی معرفی، و بیان اجتماعمشاهده رفتار یادگیري را حاصل صراحت بندورا ب. را یاد گرفته است

  ).2012، 2دوریک(گیرند کنند، یاد میکند، کودکان آنچه را مشاهده و تقلید میمی
بیان کرده است تعلیم و تربیت به عنوان پرورش قوه قضاوت منطقی در ) 1393(شریعتمداري 

 ،تواند در انتخاب بازي و قصهمرحله از رشد قابل اجراست؛ حتی مربی کودکستان میهر سطح و 
تواند در مورد رفتار بر این اساس، کودك می. قوه قضاوت منطقی را در کودکان پرورش دهد

  . خوب و بد قضاوت کند و مالکهاي قضاوت به فرهنگ  و زمینه او وابسته است
آمده است و نیز با توجه ) ع(یدهایی که در روایات معصومینبا این توضیحات و با توجه به تأک

توجه بود؛ چرا که توان نسبت به تربیت دینی و اخالقی کودکان بیبه نتایج پژوهش روانشناسان نمی
منظور مهمترین اقتضاي سن هفت تا دوازده سالگی،  یادگیري از طریق مشاهده و سرمشق و الگو به

 
1 - Smetana 
2 - Dowrick 
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هاي شناختی و عاطفی تربیت دینی توجه شود و مهم است که به همه جنبهپذیري، و البته این جامعه
با وجود ضرورت مطالعه و تحقیق در این . طلبداین مهم، مطالعات و پژوهشهاي فراوانی را می

انجام ) 1389(یکی از آنها که توسط نوذري . زمینه، پژوهشهاي اندکی در کشور ما انجام شده است
تربیت  به بیان نوذري، .تبیین تربیت دینی در دوره کودکی استو به خدا شده بررسی تحول ایمان 

هاي شناختی، عاطفی و مناسکی است و بنابراین در تربیت دینی باید به هر سه جنبه  دینی داراي جنبه
بر فرض اینکه آموزش جنبه شناختی دین با تأخیر صورت گیرد، دلیلی وجود ندارد که . توجه کرد

عاطفی و مناسکی به تأخیر انداخته شود که بر دستیابی به تفکر انتزاعی متوقف  هاي آموزش جنبه
روشن است که آموزش اعتقادات و تکالیف عملی به پدیدارشدن توان شناختی و جسمی . نیست

اهداف واسطی تربیت در دوران کودکی ) 1393(چنین آزادمنش هم). 1389نوذري، (منوط است 
با توجه به پژوهش . عمل با نظر به مفهوم حیات طیبه استخراج کرده استرا از دید رویکرد اسالمی 

ورزي و کاوشگري اخالقی در رفتار و توان بیان کرد، آشنایی با امور نیک و بد، اندیشهاو می
و گرایش به خوبیها و تنفر از زشتیها اهداف قابل ) تأخیر در بروز امیال(ورزي با امیال کارها، دست

  .ره کودکی استدسترسی در دو
گونه جمعبندي کرد و در پاسخ به سؤال اول توان به طور خالصه ایناین توضیحات را می

  :گفت
از ظهور توان شناختی و جسمی این ) السالم علیهم( رسد مراد پیامبر و ائمه معصومینبه نظر می

رشد یافته  نیست که کودك توانایی درك کامل اعتقادات یا تکالیف عملی را در سطحی کامالً
این است که ظهور توان شناختی و جسمی در دورة کودکی ) ع(نظر پیامبر و معصومین. داشته باشد
از سوي دیگر مفاهیم و تکالیف دینی اجزا و ارکانی دارد که سطح شناختی الزم براي . مراتبی دارد

زشی خاصی در یادگیري آنها متفاوت است و متناسب هر مرتبه شناختی و جسمی باید محتواي آمو
نشاندهنده  درباره روزه گرفتن کودکان) ع(امام صادق سخن ). 1389نوذري، (نظر گرفته شود 

تواند این باشد که دلیل تفاوتهاي فردي در کودکان می. توجه ائمه به تفاوتهاي فردي کودکان باشد
سخنی  کند و بهظرفیت وجودي افراد در سطوح مختلف و در مراتب گوناگون ظهور پیدا می

و بیرونی موجب تفاوت فردي ) فطرت و طبیعت(دیگر، ترکیب  پیچیده تعامل بین عوامل درونی 
  ). 1390صادق زاده و همکاران، (شود می

کند به کودکان قرآن بیاموزند یا  هاي عملی و روایاتی که والدین را تشویق می از مفاد سیره
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توان چنین برداشت کرد که تأخیر  اهم کنند، میزمینه شرکت آنها را در جلسات دعا، ذکر و احیا فر
نیست بویژه ) ع( آموزش دین تا دوره دستیابی به تفکر انتزاعی مورد تأیید پیامبر و ائمه معصومین

پذیري کودکان، کنترل خود و پایبندي به هاي مناسکی و عاطفی هم دارد و جامعهاینکه دین جنبه
  . تدافمعیارهاي اخالقی در کودکی اتفاق می

آموزش شناختی مفاهیم انتزاعی مانند ایمان، صبر، اخالق در کودکی با  اگرچه در
کنایی و به طور کلی مفاهیم انتزاعی به  رو هستیم و درك معانی استعاري ومحدودیتهایی روبه
هاي فرهنگی و تاریخی جامعه روي  گیرد، کودك آگاهانه به یادگیري داشته سختی صورت می

این مشاهده رفتار والدین، معلمان و همساالن به تکوین هویت و استقرار معیارهاي بنابر. آورد می
مند است؛ با قهرمانان قصه و فیلم همذات او به شنیدن قصه و دیدن فیلم عالقه. انجامداخالقی او می
تواند به  نقش معلم و مربی می. آموزدکند و همدلی و نوعدوستی را میکند؛ تقلید میپنداري می

ها به ویژگیهاي توان در قالب قصهمی. عنوان الگو، مهمترین منبع تربیت و آموزش کودکان باشد
با قرار دادن . پرداخت و به ارائه و پرداختن به بحثهاي انتزاعی نیازي نیست) ع(اخالقی معصومین 
رو، بهتوان آنها را با تجربه عملی در مورد ارزشهاي اخالقی روهاي خاص، میکودك در موقعیت

کودك . و آنها را براي تمرین عملی ارزشهایی مانند صبر، همدلی و کمک به دیگران آماده کرد
ورزي و کاوشگري اخالقی تواند به قضاوت منطقی بپردازد وآشنایی با امور نیک و بد، اندیشهمی

تنفر از زشتیها از و گرایش به خوبیها و ) تاخیر در بروز امیال(ورزي با امیال در رفتار و کارها، دست
  . اهداف قابل دستیابی در کودکی است

آموزي به ـ دستیابی به حیات طیبه در کودکان مستلزم چه ویژگیهاي مبنایی تربیت و علم 2
 کودکان است؟

هاي توصیفی تبیینی مدلل و برگرفته از نصوص دینی اسالم است منظور از ویژگی مبنایی گزاره
و منابع معرفت آدمی و ترسیم نظام ارزشهاي حقیقی حاکم بر زندگی که به بیان ویژگیهاي انسان 

به همین دلیل به ویژگیهاي مبنایی تربیت و تعلیم در کودکان ـ که خود زمینه . پردازدانسان می
  : شودروش دستیابی به مصداقهاي حیات طیبه در کودکان است ـ پرداخته می

  ـ ویژگیهاي مبنایی براي تربیت کودکانالف 
و در بعد ، فطرت در جنبه معرفتی آن، معرفت حضوري انسان به خدا :کوفایی فطرتش
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 30آیه  بر اساس .دوستی استخواهی و زیباییجویی، فضیلتگرایش، میل به پرستش، حقیقت
یافتن و شکوفایی یا انسان فطرتی الهی دارد که قابل فعلیت سوره اعراف، 172سوره روم و آیه 

کُلُّ مولُود (شود انسان بر فطرت الهی زاده می: فرموده است) ص(پیامبر اکرم. شدن استفراموش
هانسجمی أَو هرَاننَصی أَو هاندوهی اهوطْرَةِ فَأَبلَى الْفع ولَد؛ فطرتی که در ذات و اصل آن تبدیلی )ی

-یاي همه مراتب کمال تا بیانسان بر حسب فطرت و آفرینش، جو. نیست و موهبتی الهی است

گرایش انسان به ایمان به خداوند و انجام دادن  .)59 :1390صادق زاده و همکاران، ( نهایت است
تر بودن نسبت رفتار نیک از آغاز کودکی وجود دارد و کودکان به دلیل نزدیکتر بودن و بی فاصله

  ).1390 بهشتی،( به فطرت الهی  نزد خداوند گرامیترند
جویی، خیرطلبی و زیبایی استعداد فطري خداشناسی، حقیقت(اي فطري در کودکان گرایشه

شود که هاي تربیتی نادرست والدین و معلمان باعث میگنجهاي آشکاري است که شیوه) شناسی
بردن از این ها براي بهرهالبته هرچه زمان بگذرد، کنار زدن این پرده. ها افتدبر روي آنها پرده

هاي غیر نجاتی بیان کرده است پرداختن به خواسته. شودتر و دشوارتر میی سختگنجهاي درون
بنابراین انسان نیاز دارد . اصیل دنیوي باعث شده است که این گرایشها مورد غفلت قرار بگیرد

هاي آفرینش، این استعداد فطري را بیدار نگه دارد پیوسته با تعامل با هستی و درك شگفتی
ها و اي طبیعت و پدیدهاي و نشانهتوجه به این تعامل و به عبارتی دیگر، وجه آیه ).1391نجاتی، (

طور مسلم از اي از آفرینش و در تعامل با کل خلقت و هستی بهدیدن طبیعت به عنوان آیه و نشانه
 ).1393ملکی، (مربی که بتواند تعامل فرد با کل هستی را درك کند . آیدمی بین برعهده مربی آیه

این رویکرد بخوبی در . گر برنامه درسی تلفیقی و یکپارچه استتعامل فرد با کل هستی، تداعی
  : کنددیویی بیان می. کتاب کودك و برنامه درسی دیویی معرفی شده است

او بسرعت و آسانی از موضوعی به موضوع دیگر، از . زندگی کودك کل یکپارچه است«
. این تفکیک آگاهانه نیست. و البته این انتقال آگاهانه نیست کنداي به نقطه دیگر عبور مینقطه

اي و در هم کنند، مجموعهچیزهایی که او را درگیر می. گیردتمایزي آگاهانه صورت میکمتر 
براي او تمام جهان  آیدآمیخته هستند و عالیق فردي و اجتماعی او که در طول زندگی او پیش می

اما به هر حال، آن جهان شخصی کودك است که وحدت و ... ستجهانی که سیال و روان ا ؛است
  ).5: 1902دیویی، (» تمامیتی از زندگی خود اوست

حفظ جهان شخصی کودك، احترام گذاردن به چیزي است که او به طور  رسدبه نظر می
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ها پدیده ها با همه ظرایف آنها بدون اینکه آندیدن و دریافتن پدیده. بیندمنحصر به فرد و یگانه می
 اي متفاوت، خاص و همراه با شگفتی به بیان پرکینزعادي شود و آشنا بماند، دیدن از دریچه

به نقل از (دیدن از دریچه چشم هوشمند و یا به عبارتی جامعتر، تربیت هنري کودك ) 1994(
. شناسی و خداپرستی را در فرد شکوفا کندتواند گرایش فطري زیبایی، می)1389مهرمحمدي، 

، با بیان ارتباط بین سه اصطالح فطرت، صبغه الهی و حنیف، فطرت را صبغه و )1393(مطهري 
به بیان او، اندیشه و اراده دو رکن اصلی شخصیت انسان است . کندها معنی میرنگی الهی بر پدیده

ه در فضایی امن، ک. که اگر رنگ تقواي الهی داشته باشد، مقدمات دستیابی به شجره طیبه است
شود، تربیت نگاه آیه بین، توجه به تفکر منطقی در کودکان، تقویت اراده کودك گرامی داشته می

کند، و صبر کودکان، تربیت هنري کودکان در محیطی که او کرامت دارد و احساس امنیت می
کودك، جستجوگر و فیلسوف کوچکی است  که . تواند موجب شکوفایی فطرت کودك شودمی

اکنون این سؤال . گراي آیه بین باقی بماندیابد فیلسوف حقیقتان فکور، اجازه میبا داشتن مربی
  .کندآید که چه شرایطی باقی ماندن کودك را بر فطرت الهی محقق میپیش می

گرامی داشتن کودکان و اکرام آنها و تأکید بر تربیت آنها به دلیل باقی ماندن : اکرام کودکان
از سوي دیگر در مبانی انسانشناختی تحول بنیادین . فطرت آنهاست بر فطرت الهی و شکوفا شدن

نظیر ( بیان شده که انسان از آنجا که نسبت به سایر موجودات به لحاظ وجودي از امکانات بیشتري
این توجه ویژه خدا به . برخوردار است، حقوق و مسئولیتهایی دارد) توانایی تعقل، اراده و اختیار

تواند به مقام داد و ذاتی است که انسان با حسن استفاده از این امکانات میانسانها کرامتی خدا
کرامت انسانها در گروي توجه به حقوق انسانی آنها،  توجه به اختیار و سعی . اللهی دست یابدخلیفه

پس طبیعی است که توجه به ). 1390صادق زاده و همکاران، (شود و کوشش آنها محقق می
مترین دلیل باقی ماندن آنها بر فطرت خویش و شکوفایی فطرت کودکان کرامت کودکان، مه

است و کرامت کودکان با محبت به آنها، توجه به حقوق آنها، توجه به تالش و سعی آنها، عدالت 
  .در محبت و رعایت عدالت در محبت تجلی می یابد

اکرام و محبت هاي یکی از راه. اکرام و محبت کودك با اکرام بزرگساالن متفاوت است
پیامبر خدا بر چهار «: گویدجابر ابن عبداهللا انصاري می. کودك ، درك او و همبازي شدن با اوست

مرکب شما مرکب خوبی است و شما بر : فرمودرفت و حسنین سوارش بودند و میوپا راه میدست
در  محبتمهر و  تأکید اسالم بر ).285 :43، ج 1403مجلسی، (» دوش این مرکب،  بار خوبی هستید
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که از دوران کودکی آشکار  ،یکی از تمایالت فطري بشر. برنامه پرورش کودك، روشن است
کردن فرزند به خود ت و نزدیکبهاي نشاندادن محاز راه و ت و مهربانی استبگردد، نیاز به محمی

خود را ببوسد، کسی که فرزند « :کندروایت می )ص(از پیامبر  )ع(امام صادق . بوسیدن فرزند است
اي در نامه عمل او ثبت خواهد شد و کسی که فرزند خود را شاد کند، خداوند او را در حسنه

اي بر خواند و جامهو هر کس قرآن تعلیمش دهد، خداوند والدین را فرا می کندقیامت، شاد می
  . )49: 6ج، 329کلینی، (» شودپوشاند که صورت اهل بهشت به آن روشن میآنها می

زمینه دستیابی به مراتبی از حیات طیبه در توان دریافت که الزمه و پیشبا این توضیحات می
تکریم کودکان موجب باقی ماندن کودك بر فطرت . کودکان توجه به کرامت کودکان است

اگرچه محبت و بازي با کودکان در هفت سال اول مورد تأکید واقع شده است در . شودخویش می
بهشتی، (دار بهره برد توان از بازیهاي مفید و جهتمدرسه و آموزش رسمی نیز می سالهاي اولیه

1390.(  
اعتدال در لغت به میانه حال گشتن و . روي استاسالم دین اعتدال و میانه: رعایت حد اعتدال

روي کردن در افراط یعنی زیاده. و در مقابل افراط و تفریط است) 1386 معین،( روي استمیانه
این واژه در منابع اسالمی با الفاظی مانند  .ي و تفریط یعنی کم دیدن و کم آوردن چیزيچیز
قرآن . ) 489 :10، ج 1388محمدي ري شهري، (شده است استفاده » وسط«و » اقتصاد«، »قصد«

ذلک جعلْناکُم «: فرمایدمی بقره 143در آیه  نامد وکریم، امت اسالم را امت میانه و وسط می و کَ
و این چنین شما را امتی   :»...أُمۀً وسطاً لتَکُونُوا شُهداء علَی النَّاسِ و یکُونَ الرَّسولُ علَیکُم شَهیداً 

معناي آیه این  .بر شما گواه باشد هم) ص(ساختیم تا بر مردمان گواه باشید و پیامبر) معتدل(میانه 
کنند و مسلمانان از مقرراتی پیروي می ی نیستطگونه افراط و تفریاست که در آیین اسالم، هیچ

که قانونگذار آن به تمام نیازهاي فطري بشر آگاه بوده و همه جهات زندگی جسمی و روحی او را 
وسیعی دارد و در همه جا به  يم، قلمروروي از دیدگاه اسالاعتدال و میانه .در نظر گرفته است
د و ابعاد فردي، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، عقیدتی شوناپذیر اسالمی مطرح میعنوان اصل خلل

در اسالم به اشاره » رويمیانه« ابعاد گوناگون. گیردمی ترین تا مهمترین موضوعات در بررا از جزئی
، )19/لقمان(، اعتدال در راه رفتن )331 :64جق، 1404مجلسی، (اعتدال در عبادت : بارت است ازع

امام ... و) 349البالغه، حکمت نهج(، اعتدال در سخن گفتن )31/اعراف(اعتدال در خوردن 
در » .شود روى را ترك کند از راه حق منحرف مىکسى که میانه«: فرموده است 31در نامه ) ع(علی
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ن شده است کسی که حیات طیبه دارد، انسان معتدلی مبانی  ارزش شناختی نظري تحول بنیادین بیا
جانبه همه استعدادهاي طبیعی و تنظیم متعادل است که عالوه بر شکوفایی فطرت الهی به رشد همه

حیات طیبه شئون گوناگونی . تمایالت و عواطف خود به دور از افراط و تفریط دست یافته است
ـ زیستی، اجتماعی و سیاسی، علمی و فناوري، اقتصادي شأن اعتقادي، عبادي ـ اخالقی، بدنی : دارد

تعادل بین این شئون و نیز ). 1390صادق زاده و همکاران، (شناختی اي و هنري و زیباییو حرفه
تجلی این شئون در بعد فردي و اجتماعی افراد نکته مهمی است که در دستیابی به مراتب حیات 

ر تربیت کودکان نیز باید به اعتدال در همه امور توجه شود و بنابراین د. طیبه بر آن تأکید شده است
  .ها و ابعاد وجودي کودك مورد توجه قرار بگیردجنبه  همه 
  ـ مبانی تعلیم به کودکانب 

آموزي به عنوان عاملی مؤثر در دستیابی به حیات طیبه با تأکید بر ارتقاي جایگاه علم و علم
عنوان راهبرد کالن در سند تحول بنیادین مورد توجه قرار حیثیت کاشفیت و مطلوبیت علم به 

مطابق مبانی معرفت شناختی تحول بنیادین، انسان هم در مقام ). 28: سند تحول بنیادین(گرفته است 
ها، منابع نظر و هم در عرصه عمل از توانایی تعقل براي شناخت حقیقت هستی برخوردار است و راه

ها و ابزارهاي گوناگون مهمترین راه. ختیار دارد که مکمل یکدیگرندو ابزار شناخت متعددي در ا
، عقل، )درونی و بیرونی(حواس : ، عبارت است ازدستیابی به معرفت، که در قرآن معرفی شده

مسیر کودك، مسیر شدن است و در بسیاري از روایات از تربیت او . شهود و مکاشفه، وحی و الهام
آموزي آنها در روایات مختلف در تربیت کودکان و علم. آمده است براي سازندگی سخن به میان

بعضی از این رهنمودها عبارت . توان رهنمودهایی درباره روشهاي آموزش  به کودکان را یافتمی
روز بودن و کاربردي ایجاد انگیزه و آمادگی،  توجه به تمایالت و احساسات کودکان و به: است از

  . بودن علم
 54سوره نحل، آیه  78بر اساس آیه : شهود و وحی و الهام به عنوان منابع شناخت حواس، عقل،

سوره شوري  51سوره نساء و آیه  164سوره انعام، آیه  75سوره آل عمران، آیه  190سوره طه، آیه 
در قرآن ابزارهاي گوناگون انسان براي دستیابی به معرفت حواس، عقل، شهود و مکاشفه و وحی و 

اي از حواس، شناخت ظاهري و گسترده). 1390صادق زاده و همکاران، (عرفی شده است الهام  م
صادق زاده و همکاران، (کند و داراي محدویت زمانی و مکانی است جهان طبیعت فراهم می

در قرآن بر تدبر و تفکر تأکید بسیاري . ترین کار عقل، درك مفاهیم کلی استاساسی). 1390
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از مطالعه در  .کندیق عقل انسان را به پرستش و ایمان به خدا دعوت میقرآن از طر. شده است
رود که ادراك و در مواردى به کار می» عقل« آید که غالباًدست مىه آیات و روایات اسالمى ب

اگر قرآن در بسیارى از  مثالً ؛د و به دنبال آن عمل باشدشوفهم با عواطف و احساسات آمیخته 
گوید ما د و سپس مىنکمیانگیز این جهان را بیان از نظام شگفت ییهاونهبحثهاى خداشناسى نم
منظور این نیست که تنها اطالعاتى  ،)تا شما تعقل کنید(» لعلکم تعقلون« کنیماین آیات را بیان می

ثیر أن دل و عواطف را تحت توزیرا علوم طبیعى اگر کان ؛از نظام طبیعت در مغز خود جاى دهید
ى با آفریدگار جهان نداشته باشد با یثیرى در ایجاد محبت و دوستى و آشناأگونه تو هیچقرار ندهد 

مطابق مبانی تحول بنیادین از طریق شهود و . مسائل توحیدى و خداشناسى ارتباطى نخواهد داشت
آید و برخی از این معرفتها واسطه و به شکل حضوري به ادراك انسان در میها بیمکاشفه، واقعیت

از شناختهاي شهودي . مگانی است و برخی دیگر به طور عادي براي همه انسانها فراهم نیسته
. توان معرفت به خود، معرفت به توان درونی خود و معرفت به حالتهاي روانی را نام بردهمگانی می

ر عموم وحی و الهام منبع معرفتی ویژه پیامبران و امامان است که به صورت ابالغ با واسطه در اختیا
بر این اساس، توجه به چهار طریق کسب ). 1390صادق زاده و همکاران، (گیرد انسانها قرار می

   آموزش از راه حواس براي شناخت و درك طبیعت اهمیت. معرفت در کودکان اهمیت دارد
      رو یابد بویژه اینکه از طریق حواس، کودکان به طور عینی با واقعیات جهان روبهاي میویژه
براي آموزش به کودکان . از سوي دیگر به آموزش همراه با تدبر و تفکر تأکید شده است. شوندمی
البالغه، نهج(هاي تاریخی به منظور عبرت از گذشتگان و تجربه پیشینیان و قصه توان از تمثیلمی

رزیابی خود، توان از روشهایی نظیر ابراي کسب معرفت از طریق شهود می. ، بهره گرفت)31نامه 
ریزي براي خود، و نیز توجه به احساسات کودك و خالقیت هنگام آموزش، و نیز براي برنامه

هاي قرآنی و قصه) ع(نامه معصومینتوان از زندگیکسب معرفت از طریق منبع وحی و الهام، می
  .استفاده کرد

. گیزه و آمادگی استاولین گام در آموزش علم به کودکان ایجاد ان: ایجاد انگیزه و آمادگی
من علم و دانش را در گرسنگى و شکم خالى قرار دادم؛ آنها که در سیرى : فرمود) ص(پیامبر اکرم

) ص(پیامبر اکرم ). 309: طبرسی، بی تا(کنند، هرگز به آن نخواهند رسید  و شکمبارگى طلب مى
. انداي یادگیري توجه کردهدر این روایت به ایجاد نیاز و یا ایجاد عدم تعادل در ساخت شناختی بر

دهد و کنیم تبیین کند، نبود تعادل رخ میوقتی درك نتواند رویدادهایی را که مشاهده میدر واقع 
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تعادلی نیروي محرك ما در رشد یا بی. یمکنهاي دیگري را جستجو شویم تا تبیینما برانگیخته می
انگیزش را تحت تاثیر هدف، روابط  مبانی نظري تحول بنیادین .  )70 :1384، سیف(تحول است 

هاي درونی به عنوان منابع سرشار بر این اساس انگیزه. داندفردي، هویت و خودپنداره انسان می
  ). 1390صادق زاده، (معرفی شده است که بر هدف یادگیري و اجراي تکالیف متمرکز است 

سات و عالیق کودکان در روایات به احسا: توجه به احساسات و عالیق کودکان در آموزش
پس «؛ و تعلیم و تربیت همراه با ایجاد میل و رغبت اثربخش معرفی شده است ،براي یادگیري توجه

براى تعلیم و (شما از طریق خواسته دلها به آنها روى آورید و از راه روى آوردن آنها وارد شوید 
چون  ؛)از آنها ناراحتند، اجبار نکنیددلها از طریق تمایالت آنها اقدام کنید و به کارهایى که   تربیت

  ). 31البالغه، نامه نهج( »شود در صورت اجبار، دلها کور مى
  : نهج البالغه فرمود 108امیر مؤمنان در حکمت 

انگیزترین چیزى است که در انسان قطعه گوشتى به رگهاى بدن انسان آویخته که آن شگفت«
گیرى حکمت و کمال هست و استعداد گرفتن هست و آن قلب است که براى آن استعداد فرا

اگر موجبات رضایت و . کنداگر حالت امید پیدا کند، طمع خوارش می. خالف آنها را هم دارد
اگر ترس او را فرا گیرد، احتیاط . نمایددارى را فراموش میخرسندى برایش فراهم شود، خویشتن

پس هر ... ربایدعه یابد، غفلت او را میاگر ایمنى و آسایش او توس. سازدو مراقبت مشغولش می
روى موجب فساد و تباهى است و باز فرموده کوتاهى از حد براى او زیانبار است و هر رقم زیاده

  ».قطعا دلها را خواهشى هست و حالت روى آوردن و روى گردانى دارند) 193حکمت (است 
قلب، یا احساسات است که  بر اساس روایات، زمینه هر روش تربیت و سازندگی شناخت دل،

  داري، غفلت، تکبر، خویشتن ،قلب، موجب فراموشی. شودهمراه با هر موقعیتی در فرد ظاهر می
انگیزترین را به کار برده تعبیر شگفت) ع(امام علی. شودتابی، طغیان، سرکشی و شکمبارگی میبی

سان به عنوان زمینۀ فراگیري کمال و و این به معناي نیاز به شناخت و توجه به ویژگیهاي پیچیده ان
  .  کندحکمت است و تعادل بین احساسات و هیجانات زمینه آن را فراهم می

فرزندانتان را «در مورد اینکه ) ع(روایت معروف امام علی: به روز بودن و کاربردي بودن  علم
زنگري درباره سنتها یکی تفکر و با :شودر مییادآودو مطلب مهم را » براي زمان خود تربیت کنید

امام علی . و دوم توجه به نیازهاي روز و جامعه ستا و آداب و رسومی که بدون تفکر پذیرفته شده
کاري آموختن دانش در کودکی چون کنده«: داندزمان مناسب آموزش را در کودکی می) ع(
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و البته علمی ارزشمند است که به عمل ) 224 :1جق، 1404 مجلسی،( »ماندگار است ،سنگروي 
کمان عمل، چون تیرانداز بیکننده بیدعوت«: روایت شده است که) ع(از امام علی. منتهی شود

عملی ). 98حکمت ( ترین دانشها دانشی است که فقط بر زبان باشدارزشبی و). 337حکمت ( »است
دلها خسته : فرمود )ع(امام علی. عه داللت داردبودن دانش بر کاربردي بودن آن مطابق نیازهاي جام

دست آورید پس شما براى دلها مطالب نو و تازه به ؛شوندشوند همان طورى که بدنها خسته میمی
  .)91نهج البالغه، حکمت (
 ـ مصداقهاي دستیابی به حیات طیبه در کودکان چیست؟ 3

این مطالعه، زمینه پاسخ به این سؤال  رسد تجمیع پاسخهاي مربوط به سؤالهاي قبل دربه نظر می
در بخشهاي پیشین این مقاله در بخش پاسخ به سؤال اول به این نتایج دست یافتیم که . را فراهم کند

  :تواند مصداقهاي دستیابی به مراتبی از حیات طیبه نزد کودکان باشدمی
باید از هفت  رزشهاهاي عاطفی و مناسکی دین و ا جنبهـ آموزش دین و اخالق با تأکید بر 

  )  1389؛ نوذري، 2ج، 1390؛ کلینی، 102جق، 1404مجلسی، (سالگی آغاز شود 
کلینی، (ـ توان و تفاوتهاي فردي کودکان  نقش تعیین کننده در به جا آوردن رفتار دینی دارد 

  ).2ج، 1390
ین هویت و به تکو...) الگوبرداري از والدین، همساالن، معلمان و(ـ مشاهده رفتار دیگران 

پذیري کودکان، کنترل خود و پایبندي به جامعه انجامد واستقرار معیارهاي اخالقی کودك می
  ).2012دوریک، (معیارهاي اخالقی در سن کودکی اتفاق می افتد 

  ).1393آزادمنش، (تواند با امور نیک و بد آشنا شود کودك می ـ
  ).1393آزادمنش، (در کودك تقویت کرد  توان گرایش به خوبیها و تنفر از زشتیها  راـ می

  ). 1393شریعتمداري، (تواند در مورد  رفتار خوب و بد، منطقی قضاوت کند ـ کودك می
شود هاي خاص موجب ارتقاي ارزشهاي اخالقی کودك میـ تمرین عملی در موقعیت

  ). 2012اسمتنا، (
شد که مقدمه و پیش نیاز دستیابی  نیز پرداخته) فطرت و تعلیم(اي چنین به دو ویژگی زمینههم

بر این اساس، توجه به گرایشهاي فطري کودکان و سعی در . شودبه مراتبی از حیات طیبه تلقی می
ساز و مقتضاي شکوفایی فطرت،  شکوفایی آنها محور، زمینه و مبناي اصلی تربیت کودکان، و زمینه

به منظور تعلیم باید به . کودك است هاي وجودياکرام کودکان و رعایت اعتدال در همه جنبه
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آموزش با همه ابزار شناخت، انگیزه و آمادگی کودك، احساسات کودك، و عملی بودن و به روز 
، مبانی و مصداقهاي دستیابی کودك را به مراتب حیات طیبه نشان 1 شکل. بودن علم توجه کرد

  :دهدمی

 
  

  مبانی و مصداقهاي دستیابی به مراتبی از حیات طیبه در کودکان: 1 شکل
  

ـ براساس ویژگیهاي مبنایی تربیت و تعلیم کودکان و مصداقهاي دستیابی به حیات طیبه  4
 در کودکان، معلم دوره ابتدایی چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟

انداز  دستیابی به مراتبی از حیات به تبیین ویژگیهاي معلم دوره ابتدایی با چشم قبل از پرداختن
بیان این پیشینه، . شودطیبه در کودکان، غالبترین الگوهاي رایج در تربیت معلم دوره ابتدایی بیان می

در صد سال اخیر الگوهاي مختلفی . دهددستاوردهاي مهم تعلیم و تربیت را در قرن اخیر نشان می

مصداقهاي دستیابی به 
 مراتبی از حیات طیبه

آموزش دین 
و اخالق با 
  تأکید بر

  جنبه عاطفی 
 و مناسکی

توجه به 
تفاوتها و 
 توان فردي

  توجه به
 نقش الگویی

تمرین کنترل خود در 
 موقعیتهاي خاص

قضاوت منطقی 
در مورد رفتار 
 خوب و بد

به تأخیر 
انداختن 
 خواستها

گرایش به 
خوبیها و 
 تنفر از زشتیها

تعلیم مبانی 
 کودك

 انگیزه
  تفکر و 
 تدبر

  به روز 
 بودن

 آمادگی

 احساسات

 عملی بودن

مبانی تربیت 
 کودك

 اعتدال کرامت
 فطرت
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، الگوي 1ايالگوي پژوهشگر ـ حرفه: بر تربیت معلم غلبه داشته که مهمترین آنها عبارت است از
  .4ايو الگوي عامل اخالقی ـ حرفه 3اي، الگوي متخصص ـ حرفه2ايپرورش دهنده ـ حرفه

کند و هدف مند علوم توجه میظاماي به مطالعه نالگوي تربیت معلم مبتنی بر پژوهشگر ـ حرفه
آموزان براي آن انتقال مهارتها و دانشهاي مهم، پرورش قدرت تخیل، زیبایی و آموزش به دانش

بنابراین در این الگوي تربیت معلم، . کنندتفکر انتقادي و فکورانه در دنیایی است که زندگی می
آموزان را دانشمند، مورخ، فیلسوف، در شناختی این است که معلمان بتوانند، دانشمبانی معرفت
آموزان اي معلمان مؤثري هستند که بیشتر از دانشمعلمان در الگوي پژوهشگر ـ حرفه. نظر بگیرند

  )2008، 5به نقل از سوکت(مؤثري برخوردارند ) آموزش کودکان(دانند و از دانش پداگوژي می
)  1984(6هاي نودینگزبا توجه به اندیشهاي الگوي تربیت معلم مبتنی بر پرورش دهنده ـ حرفه

مهمتر است و این الگو بر روابط معلم ـ  "دیسیپلین"انداز کودك از با این چشم. قابل شرح است
این دیدگاه اگر چه تحت تأثیر سنت امریکایی افرادي نظیر هومر لین، جین . کودك تمرکز دارد
اش را از فمینیسم، وام گرفته مهمترین ریشه و روش پروژه دیویی قرار دارد، 7آدامز و کیلپاتریک

مراقبت کلیدواژه این الگوي تربیت معلم است و هویت فمینیستی برنامه درسی با تأکید بر . است
کند که البته این مفهوم بسیار گسترده است و روابط مادرانه چارچوبی براي این الگو فراهم می
مراقبت، شامل توجه . ه مصنوعات بشري استشامل مراقبت از خود، کره زمین، گیاهان و هم

  ). 1992نودینگز، (کردن، عالقه داشتن، اهمیت دادن و عشق ورزیدن است 
 8اي، برگرفته از نظریات دارلینگ هاموند و برانسفوردالگوي تربیت معلم متخصص ـ حرفه

هایی ، راهمتخصص شدن معلمان مانند پزشکان و وکیالن، آماده کردن معلمان براي تغییر. است
بنابراین،  . عملی براي افزایش استانداردهاي مربوط به حرفه معلمی، دغدغه اصلی این الگو است

اي تا شور و اشتیاق محتواي معرفت شناختی این الگو طیف وسیعی را از ارزشمندي دانش حرفه
کند و در اده میاین الگو، معلمان را براي پژوهش در کار معلمی خود آم. گیردمعلمی  را در بر می

 
1 - The scholar- professional Patern 
2 - The nurturer- professional 
3 - The clinical- professional 
4 - The moral agent- professional  
5 - Sockett 
6 - Noddings 
7 - Homer Lane, Jane Addams& Kilpatrick 
8 - Darling-Hammond & Bransford 
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معلم در . کودك آموزيبرنامه درسی تربیت معلم هم دانش موضوعی اهمیت دارد و هم دانش 
این دیدگاه متخصصی است که فکورانه با استفاده از دانش حاصل از پژوهش از نتایج علمی 

  )2005دارلینگ هاموند و برانسفورد، (کند استفاده می
اي از دیدگاه دیویی درباره اخالق ریشه اخالقی ـ حرفهعامل به عنوان الگوي تربیت معلم 

شود؛ چرا که در بحث اخالق، در این الگو بین معرفت و اخالق تمایزي دیده نمی. گرفته است
دهد، کنند در هر آموزشی که رخ میطرفداران این الگو بیان می. فضیلت یکپارچه مد نظر است

هاي اخالقی در خالق حکمفرماست و بنابراین تعهد به جنبهافتد و در هر تعاملی، اتعاملی اتفاق می
کند و مفهوم زندگی و احساس شادي را بیان می) 1991( 1نورتون.  آموزش اجتناب ناپذیر است
بخشی زندگی از طریق آموزش پرداخت و البته شادي، لذتهاي زودگذر عقیده دارد باید به کیفیت

هدف اخالقی آموزش . سازد، خود تحقق بخشی استمیآنچه زندگی را شاد و با کیفیت . نیست
  ). 2008به نقل از سوکت، (بنا به نظر نورتون، کار معنا دار براي زندگی پرمعناست 

اي، برگرفته از ایدئولوژي پژوهشگري علمی در برنامه درسی است، الگوي پژوهشگر ـ حرفه
گرایان اجتماعی با ایدئولوژي بازسازياي، رویکردي برخاسته از دهنده ـ حرفهالگوي پرورش
هاي مورد اي، بر شایستگیهاي فمینیستی است، الگوي تربیت معلم متخصص ـ حرفهچاشنی اندیشه

نیاز حرفه معلمی تمرکز دارد و اهداف آن تربیت شهروند دموکراتیک است و الگوي عامل 
هاي اخالقی توجه مربوط به فضیلتاي بر بهبود کیفیت زندگی انسان با درگیریهاي اخالقی ـ حرفه

پردازند و پارادایمی براي تربیت اي به تربیت معلم میاین الگوهاي چهارگانه هر یک از زاویه. دارد
 ها در الگوهاي تربیت معلم، پیچیدگی آن، اهداف متعددي که تنوع نگاه. کنندمعلم معرفی می

آینده نگریهایی را که بر اساس تغییرات اجتماعی هاي تربیت معلم انتظار داشت و توان از برنامهمی
  .کندگوشزد می ،توان در برنامه تربیت معلم لحاظ کردمی

اکنون با توجه به سه سؤال اول این مطالعه یعنی پارادایم تحقق حیات طیبه در کودکان، 
ل اگرچه در مبانی نظري تحو. شودچارچوب مفهومی ویژگیهاي معلم دوره ابتدایی معرفی می

بنیادین براي کودك جایگاه خاصی معرفی نشده است با توجه به ویژگیهایی که از روایات اسالمی 
توجه به فطرت و کرامت ویژه . شودآید به کودك به مثابه بزرگسالی کوچک نگریسته نمیبر می

ك، تر بودن نسبت به فطرت الهی، تأکید بر محبت به کودفاصلهکودك به دلیل نزدیکتر بودن و بی
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بازي با او، توجه به نیازها و عالیق کودك و رعایت اعتدال نسبت به پرورش جسم و روح او 
مهمترین مواردي است که در روایات نسبت به تربیت کودك بیان شده است ضمن اینکه اگرچه بر 
تربیت دینی کودك توجه شده است با توجه به مکلف نبودن کودك، بیشتر بر بعد نگرشی و 

در آموزش علم به کودك به طور اخص بر . تماعی  تربیت دینی تأکید شده استعاطفی و اج
ایجاد انگیزه و آمادگی، توجه به احساسات و عالیق، توجه به تدبر و تفکر همراه با آموزش و به 

  .  روز بودن علم تأکید شده است
چنین مکرم است و ارزش ذاتی دارد و هم يموجود ،کودك ،اسالم در دیدگاهوقتی پذیرفتیم 

در جهت خالفت  کههاي عالی فطري به طور هماهنگ در وجود او قرار داده شده است  استعداد
گیري در جهت  ربیت و یادت ۀ، موظف هستیم برنامه درسی را به عنوان وسیلیابندالهی باید فعلیت 

  ). 1386ملکی، ( راي آن تعریف کنیمب یو چارچوب مفهومی خاص ،رشد همه جانبۀ فرد، بازبینی
با چنین تعریفی از مراتب دستیابی حیات طیبه در کودکان و نیز نگاهی به جایگاه معلم در 

سه ویژگی اصلی و مهم، که . توان تبیین کرداندیشه اسالمی، ویژگیهاي معلم دوره ابتدایی را می
معلم به عنوان مسئول و مراقب؛ : توان بر این اساس براي معلم متصور ساخت عبارت است ازمی

معلم به عنوان تربیت کننده متخصص و معلم به منزله عامل و الگوي اخالقی که این سه ویژگی با 
  . یابدکننده به عنوان معلم فکور، معنا و پیوستگی خود را با یکدیگر باز میمحوري اصلی و تعیین

  ـ معلم به عنوان مسئول و مراقب 1
. ی تربیتی، باقی ماندن بر فطرت و شکوفایی آن محور اصلی تربیت کودك استبا توجه به مبان

شود و در تربیت کودك داراي کرامت است و تکریم کودکان، موجب باقی ماندن او بر فطرت می
با در نظر گرفتن این مبانی، معلم . اش مد نظر استها و ابعاد وجودياو رعایت اعتدال در همه جنبه

ودکان با محبت باشد؛ قادر به تکریم کودك باشد؛ بتواند از زبان و بیان کودکانه باید نسبت به ک
بهره گیرد؛ منعطف با نیازها و عالیق کودکان رفتار کند و محیط امن روانی و اخالقی براي 

کننده و مسئول را در حفظ توان گفت، معلم نقش مراقبتبر این اساس می. کودکان فراهم کند
کننده هدایت در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقش معلم به عنوان . ردکرامت کودکان دا

). 8: سند تحول بنیادین(اي امین و بصیر در فرایند تعلیم و تربیت در نظر گرفته شده است و اسوه
ادعو الی : کلمه بصیر در قرآن، به معناي دیدن که با دیدن دل و فکر همراه باشد به کار رفته است

در این آیه بصیر به معناي دعوت به خداوند با معرفت ). 108/یوسف(لی بصیره انا و من اتبعنی اهللا ع
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دهد که بصیرت به انسان شناخت عمیق از جهان هستی و عالم آخرت می. و تحقیق بیان شده است
و یا  ها، خسرانهاتنششود و فرد را در رویارویی با نداموجب ارتباط کامل و جامع انسان با آنها می

امین کسی است که . امین به معناي معتمد و امانتدار است). 1393خلجی، (کند کامیابیها متعادل می
دهد و خود را توان به او اعتماد کرد و اگر چیزي به او سپرده شود بی کم و کاست تحویل میمی

نسبتاً رشد بر این اساس نقش معلم به عنوان الگویی . داندبه پرداخت حقوق دیگران موظف می
یافته، بصیر، امین، خیرخواه و دلسوز، الگویی است که آگاهانه براي شناخت موقعیتها و مقتضیات 

پردازد و خود را به رعایت حقوق متربیان و همدلی و امانتداري و مسئول حفظ تربیتی، به تحقیق می
  .  داندکرامت کودکان براي شکوفایی گرایشهاي فطري آنها موظف می

  لم به عنوان تربیت کننده متخصصـ مع 2
ها و ابزارهاي گوناگون براي دستیابی به معرفت، توجه به با توجه به مبانی تعلیم کودکان، راه

انگیزه و آمادگی کودکان در آموزش، به روز بودن علم و توجه به احساسات و عالیق کودکان در 
گیري از  الزمه بهره. را بداندآموزش، معلم باید روشهاي گوناگون آموزش علوم به کودکان 

گرفتن از روشهاي گوناگون آموزش علوم، عالوه بر داشتن دانشهاي تخصصی مورد چگونگی بهره
نیاز و روش آموزش آنها، فکور بودن معلم در استفاده از ساز و کارهاي مناسب در طراحی، اجرا و 

    وسته به یادگیري و پژوهش چنین معلم به روز، معلمی است که پیهم. ارزشیابی آموزش است
لفظ بصیرت . دهدپردازد و با بصیرت، خود را در جریان تغییرات آموزشی و پژوهشی قرار میمی

از این نظر اهمیت دارد که او باید بداند که چرا و چه وقت و از چه روشی براي آموزش و تربیت 
آدمی اساساً طبیعتی فعال دارد و در از سوي دیگر مطابق مبانی نظري تحول بنیادین، . بردبهره می

با این تبیین، که نه انسان صرفاً . نتیجه در جریان یادگیري و تعلیم نقش اصلی با کودك است
توان مسئولیتها را بر عهده عوامل نه می. کننده کاملپذیرنده و در اختیار محیط است و نه تعیین

صادق زاده و (ي فردي منتسب دانست توان همه چیز را به ویژگیهابیرونی گذاشت و نه می
ساز تحقق ظرفیت وجودي کودك و در با این توضیح، تمهید فعالیتهاي زمینه). 1390همکاران، 

  . نظر گرفتن ذات فعال او در یادگیري ضرورت دارد
  ـ معلم به عنوان عامل و الگوي اخالقی 3

توانند ظر گرفتن اینکه کودکان میبا در نظر گرفتن مبانی تربیت و تعلیم کودکان  و نیز با در ن
در حد وسع و ظرفیتهاي وجودي خویش توانایی درك اعتقادات و تکالیف عملی را دارا باشند و  
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با توجه به اینکه در این دوره جنبه مناسکی و عاطفی دین نقش مهمی بر آنها دارد و اگرچه از 
توانند با تجربه عملی در رو هستند، میدرك مفاهیم انتزاعی اخالقی کودکان  با محدودیتهایی روبه

. موقعیتهاي مختلف به قضاوت منطقی بپردازند و به طور عملی ارزشهاي اخالقی را تمرین کنند
توجه به نقش الگویی معلم دوره ابتدایی . یابدنقش الگویی معلم در چنین وضعیتی اهمیت می

اي از رشد قرار دارند که به ر مرحلهآموزان دوره ابتدایی داهمیتی مضاعف دارد؛ چرا که دانش
منظور از الگو بودن به بیان شهید ثانی این است که معلم  . پردازندتقلید و الگو برداري از معلم می

کند عیب نیست اما سعی میچیزدان و بیالبته این الگو، همه. تواند الگو باشدانسانی است که می
در برنامه ). 1369شهیدثانی، (گفتار و رفتار خود حفظ کند نقش الگویی خود را با حفظ هماهنگی 

نگاه . درسی تربیت معلم، نقش الگویی معلم از جنس نگاه خود ارزیابانه معلم نسبت به خود است
خود ارزیابانه همراه با تفکر انتقادي از وضعیت و موقعیتی که معلم در آن قرار دارد او را به طور 

این نوع تفکر و رفتار به نقش الگویی . دهدهش و بازنگري قرار میدائم در معرض آموزش و پژو
  شنوند، رفتار معلم خود را مشاهده کودکان مهمتر از آنچه می. بخشدمعلم سندیت و اعتبار می

تواند الگوي دهد، میکنند و معلمی که پیوسته خود را در معرض حسابرسی و نو شدن قرار میمی
لَیس منّا من لَم یحاسب نَفسه فی کُلِّ یومٍ «: فرمایدمی) ع(م موسی کاظماما. مناسب کودکان باشد

لَیها و تاب نهتَغفَرَ اهللاَ مئاً اسلَ سیماهللاَ و إنْ ع ناً استَزادسلَ حماز ما نیست کسی که هر روز : فَإنْ ع
ن را بخواهد و اگر بدي کرده حساب خود را نکند؛ پس اگر کار نیکی کرده است از خدا زیادي آ

 ).191: 4جق، 329کلینی، (» .است از خدا آمرزش طلب، و به سوي اوتوبه کند

نقش الگویی معلم به معناي پیروي کورکورانه نیست؛ بلکه آگاهی و شناخت در تقلید مورد 
با . دروشن است کسی توان تقلید کردن را دارد که نسبتاً رشد یافته باش. توجه قرار گرفته است

توجه به اینکه مهمترین نقش معلم هدایت متربیان به سوي قرب به خداوند و یا مراتبی از حیات 
رود معلم دوره ابتدایی، کودك و ویژگیها و ظرفیت کودك براي تربیت طیبه است، انتظار می

اي اخالقی و دینی را بشناسد و درك کند و بر اساس ویژگیها و تفاوتهاي فردي کودکان با روشه
   آنچه معلم را در تربیت اخالقی کودك موفق . تربیت اخالقی آنها بپردازد مناسب به هدایت و

کند، تنها شناختن و دانستن این ویژگیها نیست؛ بلکه مهمتر، دانستن چگونگی و چرایی  تربیت می
  .  هایی بهره گیرداخالقی کودك است و اینکه چه زمانی و از چه شیوه

با توجه به ویژگیهایی که براي معلم ابتدایی در تربیت معلم  : ان کارگزار فکورمعلم به عنوـ  4
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.  گیرد، فکور بودن معلم استها قرار میرح شد، آنچه محور اصلی این ویژگیبا رویکرد اسالمی  مط
 آندر قر. شده است سفارش که براي هر انسان مسلمان ،ویژگی فکور بودن نه تنها براي معلم

بیان واژه عقل، چشم :  منبع و راه شناخت خداوند و درك حقیقت عقل و تفکر استترین اصلی
، بیان واژه عقل  در  دعوت )54-51/ روم(هاي درك حقیقت وگوش به عنوان  ابزار شناخت و راه

بعد از ذکر ) دعوت به اندیشیدن(، بیان واژه عقل )164/ بقره( به اندیشیدن در توحید و معاد
ها و ، قرار دادن تعقل در برابر پیروي از نیاکان، خرافه)102و 101/ اعراف(ن سرگذشت پیشینیا

، )170/بقره( در گفتگوي پیامبران با مخاطبان خویش) دعوت به اندیشیدن(سنتها، بیان واژه عقل 
 19آیات  رعددر سوره . که خداوند به اندیشیدن و تفکر داده است کندرا کامالً آشکار میاهمیتی 

و در روایات به روشهاي تربیت  ،بیان) اولوااللباب(ویژگیهاي صاحبان تفکر و اندیشه  یزن 24 تا
توان دریافت که با روشهاي تفکر، می) ع(عقالنی پرداخته شده است؛ براي مثال از سخنان امام علی

بهشتی، (اندوزي و تفکر بر تجربه و تزکیه نفس به تربیت عقالنی پرداخت آموزي، تجربهعلم
1379 .(  

با توجه به اهمیت تعقل، تفکر و فراگیري بدون تعصب علم در اسالم، ویژگی فکور بودن از 
آید و به طور اخص از آنجا یک نظر به طور اعم یکی از مقاصد اصلی تربیت هر انسان به شمار می

 بویژه با توجه به پرورش گرایشهاي فطري ـخواهد به تربیت افراد فکور بپردازد که معلم می
تربیت فکورانه معلم را شاید بتوان تعبیري از . گیردتربیت فکورانه او مورد توجه  قرار می ـ کودکان

یند تعامل اهویت بر. در ساخت هویت خود تعریف کرد) دانشجو معلم( گاهی معلمآاختیار و 
از  ترکیبیاي از عوامل و موانع مؤثر بر وجود فرد است که در قالب اختیاري آدمی با مجموعه

ا در درون فرد آنهتدریجی  آثار مداوم فردي و جمعی و رفتارها و تصمیمات، بینشها، باورها، گرایش
ها به دست خود است و این اکتساب برخی از صفات و توانمندی هویت محصول. گیردشکل می

طبیعی تجربه و تعامل فرد با محیط  چرا که بر اثر ؛است پیوستهروند تکوین و تحول هویت، روندي 
وزان، دائم در حال تغییر و آمو اجتماعی، باورهاي فرد نسبت به خویشتن، دانش، معلمی و دانش

نکه اینه  ؛یابنده و فکورانه بینجامدرود این تغییرِ پیوسته به هویتی تعالیانتظار می .تحول است
اي خود فهاي شود و احساس نیازي به واکاوي رفتار حرشدگی حرفهموجب شود معلم دچار غرق

جانبه و تعادل در همه اینجاست که سرمایه اصلی انسان، یعنی فطرت او، رشد همه. نداشته باشد
ساحتهاي تربیتی و سعی در دستیابیِ مستمر به مراتبی از حیات طیبه، رویکرد اصلی تربیت معلم 
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ی با رویکرد دهنده ویژگیهاي معلم  دوره ابتداینشان 2شکل . شودفکور از این دیدگاه معنی می
  :استاسالمی 

 
  

  چارچوب مفهومی ویژگیهاي معلم دوره ابتدایی: 2شکل 
  

  بحث و نتیجه گیري
از طریق شناخت دوره کودکی و تبیین میزان  هاي معلمها و شایستگی، صالحیتدر این مطالعه

دستیابی مبانی نظري تحول بنیادین به . دستیابی به حیات طیبه در کودکان، مورد بررسی قرار گرفت
متربیان به مراتبی از حیات طیبه تأکید کرده و این مسئولیت خطیر را به معلمان امین و بصیر سپرده 

هاي اصلی انسان، یعنی گرایشهاي فطري دستیابی به مراتبی از حیات طیبه  با توجه به داشته. است
تواند راه را فطري می توجه به این گرایشهاي .او، بازگشت به اصل و اصالت انسان امکانپذیر است

فطرت وجه مشترك همه انسانها و از جمله، سرمایه مشترك تربیت متربیان و  .از بیراهه نشان دهد
 یابنده، مربیان و متربیان، سعی در توسعه و تعالی رونده و توسعهمربیان است که در تعاملی پیش

رود معلمان دوره انتظار می، اينهپس از  فراهم نمودن چنین پیش زمی کرد؛جانبه خود خواهند همه
توجه به تفاوتهاي فردي، . ی به منظور تحقق حیات طیبه در کودکان برخوردار باشندتوانابتدایی از 

و فرائض دینی، حفظ کرامت دادن رفتار خاص کودکان در انجام  تواناي و فرهنگی، زمینه

معلم فکور

معلم به مثابه  
الگو و عامل  
اخالق

معلم به عنوان  
مسئول و 
مراقب

معلم به عنوان  
کننده  تربیت

متخصص
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تربیت ادراك هنري،کوشش در کودکان، ایجاد محیط امن و سرشار از محبت براي کودکان، 
گیري مناسب از روشهاي فعال در بهره تقویت اراده کودکان، آموزش تفکر منطقی به کودکان،

هاي عاطفی و گرایشی دین بر گیري از طریق تمثیل و زبان هنر، اولویت توجه به جنبهآموزش، بهره
دوره ابتدایی باید از آن هایی است که معلم هاي شناختی و انتزاعی، مهمترین شایستگیجنبه

معلم به . شده استتبیین معلم دوره ابتدایی چارچوبی از ویژگیهاي در این مقاله . برخوردار باشد
عامل و "و  "معلم به عنوان تربیت کننده متخصص"و  "معلم به عنوان مسئول و مراقب"عنوان 

      تفکر او تشکیل  وجوه اصلی حرفه معلمی را با محوریت و حکمیت عقل و "الگوي اخالقی
  . دهدمی

اهداف متعددي و پیچیدگی آن ،تنوع  رویکردها در الگوهاي تربیت معلم در صد سال اخیر
کند که بر اساس گوشزد میرا هایی نگريآینده، هاي تربیت معلم انتظار داشتتوان از برنامهکه می

انداز ویژگیهاي معلم فکور با چشم. توان در برنامه تربیت معلم لحاظ کردتغییرات اجتماعی می
مفهوم معلم . هاي اساسی داردلگوهاي غالب تعلیم و تربیت تفاوتتحقق حیات طیبه در کودکان با ا

معلم به . به عنوان مسئول و مراقب فطرت، کرامت و اعتدال بین همه ابعاد وجودي کودك است
پردازد و معلم به عنوان د کودکان میدر این دیدگاه به تربیت همه ابعا کننده متخصصعنوان تربیت

الگوي اخالقی، فردي خود ارزیاب و پاسخگو و مراقب عمل ارزشهاي اخالقی خود و کودکان 
  . آنچه در همه این ویژگیها در هم تنیده است، تفکر و بصیرت است .است

کنند که توانند مقدمات دستیابی کودکان را به مراتبی از حیات طیبه فراهم معلمان زمانی می
 بهآن  از توانبه عبارت دیگر می ؛به مراتبی از حیات طیبه باشند پیوستهخود در حال دستیابیِ 

هاي معلمی، باید ویژگیهاي معلمان براي دستیابی به شایستگی. تعبیر کردالعمر یادگیري مادام
به مراتب حیات  بیدستیاکودکان و استلزامات تربیت آنها بر اساس مبانی دینی و تعیین سطح انتظار 

تواند بسته و سیستمی و تربیت دانشجو معلمان با این رویکرد، نمی. بشناسندرا طیبه در نزد کودکان 
کند تا دانشجوي تربیت معلم امکان یابنده، طلب میبلکه فرایندي فنري و توسعه ؛محدود عمل کند

  . دسازاي  خود را  فراهم توسعه  هویت حرفه
  

  یادداشت 
  .شودنظري تحول بنیادین، ذکر میـ از این به بعد این عبارت به اختصار با نام مبانی  1
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