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 چكيده

 شدن صنعتی ، ارتباطات و فناوري سريع گسترش ، امروزي مفهوم به مدارس وايجاد توسعه کنونی دنياي در

 دانش هاي انديشه و افكار بر مختلف عوامل گذاري تاثير دايره ، دانش انفجار عصر متنوع نيازهاي و جوامع

 آموزان نش دا دينی معلومات افزايش تنها دينی آموزش ازهدف  است کرده گذشته از تر گسترده را آموزان

 " اصلی هدف ، ديگر عبارت به. است والهی دينی تربيت به ونيل ايمان پرورش ، اصلی هدف بلكه ، نيست

 اصلی عنوان به ما مدارس هنوز که است اين است مسلم آنچه..  است " تدين " بلكه نيست "آموزي دين

 و آموزش نظام اگر.  است نگرفته قرار وصريح دقيق ريزي برنامه و توجه مورد يتیترب هاي کانون ترين

 الزم کند، حرکت اجتماعی و ،اخالقی دينی تربيت سمت به صرف هاي آموزش مسير از بخواهد ما پرورش

 .دهد تغيير را روشها و اهداف از بسياري است

 ارتباط اين ،اما دارد نزديكی ارتباط ما قلبی ايمان يجهنت در و اعتقادات و باورها با ما هاي آموخته ترديد بی

 در و دارند فراوان دانش که انسانهايی بسيارند زيرا.  نيست ضروري و قطعی رابطه يك ، ابتداتاانتها از

 تعلم.ندارند را آن با متناسب عمل نتيجه در و ايمان ولی ، اند رسيده نيز اعتقادي باور به اي نكته خصوص

 و دانش ايجاد مسير از صرفا ، تربيتی فرايند يك که معنا بدين ، است يادگيري مقوله از اسااس وتربيت

 اين اما. کند می ايجاد بالقوه حتی يا بالفعل رفتار تغيير گيرنده بر در ، مثبت هاي نگرش ايجاد نيز و مهارت

 تغيير يا تقويت ، درايجاد را آن نتوا می صرفا بلكه ، نيست ايمان مبناي بر عمل معناي ضرورتابه رفتار تغيير

 وشناخت معرفت با همراه نگرش همان دينی يادگيري.  دانست موثر آدمی عمل نتيجه در و ايمان جهت

 دو عمل و ايمان. کند می تقويت ، ضرورتاآموزشی نه و درونی فرآيند يك رادر دينی عمل و ايمان که است

را با روشی جذاب به دانش آموزم  …تصميم دارم درس  .…اينجانب . است آدمی داري دين اصلی شاخصه

 .آموزش داده و او را به اين درس عالقه مند نمايم .…نرگس 
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  مقدمه

» : از است عبارت اصطالح در پيروي و خضوع انقياد، عادت، غلبه، قهر، اطاعت، جزا، معناي به لغت در دين

 گرفته کار به آنها پرورش و انسانی جامعه امور ي دارها براي که ومقرراتی قوانين ، اخالق عقايد، ي مجموعه

 است فرايندي دينی تربيت گفت توان می آمده عمل به دين و تربيت از که تعريفی به عنايت با« . شود می

 دينی مقررات و ،قوانين عقايد ي مجموعه از گيري بهره با مربی آن ضمن که متربی و مربی ميان سويه دو

 گام خود استعدادهاي شكوفايی و رشد جهت در آزادانه متربی که آورد فراهم ايطیشر تا کند می تالش

 مانند تربيت هاي جنبه ساير همچون دينی، تربيت. گردد رهنمون مطلوب هاي هدف سوي به ، برداشته

 تتفاو اين با ، شود گرفته فرا و آموخته بايد که سويه دو است فرايندي...و اخالقی ،ذهنی، جسمانی تربيت

 . شود انجام خاص ظرافت و دقت با بايد و است تر مهم تربيت انواع ساير از تربيت نوع اين که

 است، نظر مورد تربيت از خاصی نوع جامعه، آن هاي  نگرش و ها  بينش به بسته اي  جامعه هر در که آنجا از

 يك ما کشور اينكه به وجهت با. است تربيت امر متوليان جدي اهتمام مورد دينی تربيت دينی،  جامعه در

 وزارت هاي  بايسته از يكی جديد نسل دينیِ تربيت است، مسلمان آن جمعيت 99۹ و است اسالمی کشور

 گيري  شكل و تربيت .رود  می شمار به کشور، در تربيت و تعليم امر متكفل رسمیِ نهاد عنوان به معارف

 قرار طبيعی فوق عوامل حتی و بيرونی درونی، لفمخت عوامل تأثير تحت جديد، نسل ويژه به افراد شخصيت

 اين در. است تأثير از خاصی درجه داراي و مهم خود جاي در کدام هر تربيت، در مؤثر گوناگون عوامل. دارد

 اين واقع در و دارند عوامل ديگر به نسبت اي برجسته بسيار نقش مدرسه يا مكتب و خانواده عامل دو ميان

 براي آموزش   عرصه و تربيت و تعليم محل نخستين خانواده. دهند  می شكل را فرادا شخصيت که هستند دو

. گيرد  می شكل افراد رفتاري هاي الگو و  شخصيت عاليق، و ساليق اعظم بخش که اينجاست. است افراد تمام
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 می تربيت معلومات، کسب و تعليم با همراه افراد آن در که است کانونی خانواده، مكمل عنوان به مدرسه

 مواد درسی،  هاي  برنامه قبيل از مؤثرند تربيت امر در که دارند وجود مختلفی عوامل نيز مدرسه در.شوند 

 و آموزشی لحاظ به چه معلم، اندازه به اينها از يك هيچ ولی آن؛ آموزشی امكانات و مدرسه سازمان آموزشی،

 نتيجه و سودمند را آنها و بخشد  می جان عوامل آن  همه به که است معلم اين زيرا ندارد، اهميت تربيتی چه

  می حفظ را جامعه فرهنگ دهد،  می ارتباط همديگر به را ها  نسل   که اوست همچنين. گرداند  می بخش 

 نياز مورد افراد و دهد می شكل آموز  دانش رفتار به بخشد،  می تكامل و دهد  می تغيير نياز صورت در و کند،

 .کند  می تتربي را جامعه

 آن به نسبت و داشت نظر مد بايد که چيزي اولين دانش آموزان بهو درس دين و زندگی  دين آموزش براي

 توجه بايد.  آنهاست رشد مراحل شناخت همچنين و آنان ويژگيهاي و روحيات شناخت کرد پيدا آگاهی

 مفاهيم و دارند خداجوي سرشت آنها.  است انكار قابل غير دانش آموزان در دينی گرايش وجود که داشت

 و تعليم وظيفه و نيستند اکتسابی و بوده سازگاري آنان سرشت با که هستند اموري نيز اسالم دين اساسی

 . است فطري گرايشات اين کردن شكوفا تربيت

  مسأله بيان

 هاي هه د ر د ايران پرورش و آموزش مسأله انگيزترين بحث و ترين يمی قد عنوان به تحصيلی افت مسأله

 و معقول حد از آنها انتظار مورد وضعيت با فراگيران موجود علمی وضعيت بين فاصله که است ه بود اخير

 .است ه شد اجتماعی و روانی اقتصادي، هاي خسارت به منجر و است رفته فراتر آن مقبول

 از برخی گريبانگير و بوده پرحجم و زياد تحصيلی شكست ما کشور ر د هد د می نشان شده انجام تحقيقات

 جوامع ساير همانند نيز ايران در يده پد اين که هند د می نشان آماري هاي تحليل.  شود می آموزان دانش

 ر د و روستايی و محروم مناطق ر د امر اين.  نيستند مواجه آن با نسبت يك به طبقات همه و بوده گزينشی

 .است تر عميق بسيار شهرها نشينان حاشيه ميان
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 آموزشی معضالت واقعی حجم و ميزان تا گيرد نمی صورت الزم قت د ارقام، و آمار ارائه در گاه گه تأسفانهم

 ارائه رصد د 31 تا 11 از متفاوتی آمار ي سواد بی مسأله مانند ي موارد ر د وقتی.  شود مشخص فرهنگی و

 در اين، از تر بد متأسفانه گيرد؟ رتصو مورد اين ر د رستی د ريزي برنامه اريم د انتظار چگونه ، شود می

. است تأمل قابل تحصيلی افت بحث ر د مسأله حل جاي به مسأله، صورت ن کرد پاک تحصيلی افت بحث

 افت کاهش معنی به را متوالی هاي نوبت در امتحان تكرار اجازه ي، يد تجد و ي ود مرد جاي به يعنی

 . کنند می بيان تحصيلی

 ديگر طرف از تربيت و تعليم نظام آموزشی و ساختاري علل و طرف يك از عیاجتما فردي، علل شناخت

 آموزش نوآوري و تغيير از توان می تحصيلی افت کاهش براي منظور بدين. است ه کرد تر ه پيچيد را مسائل

 مدارس مديريت هاي سبك و اولياء، مشارکت ريس، تد هاي روش ارزشيابی، نظام هنر، تربيت عرصه در

 .کشور مدارس در تحصيلی افت کاهش اميد به.  کرد ه استفاد

دين  ساعات در نرگسخون به نام  آموز دانش رفتار ي مشاهده با ، شده ياد تحصيلی سال اوايل در ، اينجانب

دين و  درس به توجه ضرورت و اهميت خصوص در او با دوستانه و صميمی گفتگوي به پرداختن وو زندگی 

 شدم متوجه ، او اولياي از برخی با گفتگو حتی و ديگر همكاران با نظر تبادل و مشورت چنين هم و زندگی

 بر! دهند نمی نشان خود از چندانی ي عالقه آن به مربوط هاي فعاليت و دين و زندگی درس به نسبت او که

 ندگیدين و ز معانی درک به نسبت که بود ساخته مشغول خود به مرا ذهن موضوع اين همواره ، اساس اين

 نرگس مندي عالقه سطح توانم می چگونه ، که بود اين اساسی سؤال و مسأله واقع در! ؟است تفاوت بی ،

 ميزان توانم می هايی روش چه از استفاده با تر، روشن عبارت به بخشم؟ ارتقا دين و زندگی درس به  را خود

 تحقيق در ، بنابراين دهم؟ افزايش آن به مربوط هاي فعاليت و دين و زندگی درس به را او مندي عالقه

 استفاده با تا بود آن پی در پژوه اقدام. است بوده Action Research)) ) عمل در پژوهش نوع از که حاضر

 هدف با الزم Data and Information) ) اطالعات و ها داده آوري جمع به علمی معتبر هاي روش از
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 به ، مناسب بخشی اعتبار و انتخاب از پس تا ، پرداخته مسأله حل براي نياز مورد هاي حل راه به يابی دست

 رهنمودهاي از استفاده بر عالوه پژوهشگر ، تحقيق اين در که است ذکر به الزم. بپردازد ها آن اجراي

 نظرات نقطه از ، گرامی همكاران نقادي و مشارکت چنين هم و فن اساتيد و نظران صاحب ارزشمند

 . است گرديده مند بهره نيز او اولياي حتی و کالس آموزان دانش

 

  موجود وضع توصيف

سال است که در آموزش و پرورش در حال خدمت  ..هستم و مدت  … …آموزشگاه  .…دبير  .…اينجانب 

نفر دانش آموز سر و کار داشتم که از اين  …اين آموزشگاه با  …می باشم در سال تحصيلی اخير در کالس 

س کرمعلی بی انگيزگی و بی حوصله بودن ،عدم عالقه به درس دن و زندگی و مسائل ميان عدم عالقه نرگ

ماه دير به مدرسه آمده بود و ضمنا يك  ..با توجه به اينكه دانش آموز مربوطه  . دينی مرا بر آن واداشت

هار بی سال هم در روند آموزش او وقفه ايجاد شده بود بعد از ورود به مدرسه نسبت به اکثر درس ها اظ

 و او با مصاحبه انجام و  کتبی سنجی نظر چنين هم و و رفتار نامحسوس مشاهده ضمن.عالقگی می کرد 

دين و  درس به او تر بيش مندي عالقه عدم متوجه ، کالس شاگردان با نظر تبادل و مربوطه اولياي حتی

 .است آمده موجود وضع کيفی هاي شاخص قالب در آن توصيف که مگرديدزندگی 

 گرد آوري شواهد يك

  موجود کيفی وضع هاي شاخص. الف 

 اجازه کالس از رفتن بيرون براي مورد بی يا و  کرد می صحبت بقيه با يا ،دين و زندگی  ساعات در نرگس.0

 . گرفت می

  کرد نمی خوانی هم ، منظم صورت به نوار از استفاده هنگام در راقرآن  هاي آيه.1 
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  داشت موجه غير ويا مورد بی هاي غيبت ، دين و زندگی ساعات در. 3

 داد نمی نشان خود ازدين و زندگی  ساده مفاهيم و ها پيام ، ها عبارت دادن گوش به چندانی تمايل.4 

 علمی هاي روش از استفاده با اطالعات و ها داده آوري جمع به ، مسأله هاي حل راه به يابی دست منظور به

 :  باشد می حشر بدين آن توضيح کهم پرداخت

 ( Observation)  مشاهده. الف

:  0383 ، ساکی.) است درس کالس از اطّالعات آوري جمع هاي روش ترين کاربردي و مؤثرترين از يكی 

 ي قوّه از ، امور از بعضی علل کشف براي آن در پژوهشگر که است عملی مشاهده ، ديگر عبارت به( 111

 ارتباط و کالس در حضور لحاظ به ، رو اين از( 010: 0384، یالله سيف.) کند می استفاده خود ديد

. مآورد دست به مشاهده طريق از را خود اطّالعات از برخی ، ها آن پيرامون محيط و آموزان دانش با مستقيم

 می يادداشت را کليدي نكات و کرده استفاده مشاهده براي ، سفيدي ي صفحه از گاهی که صورت اين به

 نظر مورد اهداف به توجه با قبل از فرم اين هاي مالک. مکرد می استفاده مشاهده فرم از مه گاهی.منمود

 می گذاري نشانه را نظر مورد موارد ، آموزان دانش رفتار محسوس نا ي مشاهده هنگام و بود گرديده تنظيم

 . مکرد

 : مشاهده فرم نظردر مورد موارد نمونه

 . دارد مشارکتفعاليت کالسی  در. 1. است نشاط بادين و زندگی  زنگ در. 0 

 براي مستقيم روش و پژوهش رايج هاي ابزار از يكی (Questionnaire) نامه پرسش نامه پرسش. ب

 اهداف و نياز به توجه با منظور همين به( 040: 0385 ، همكاران و سرمد. ) است تحقيق هاي داده کسب

 محترم همكاران از نفر 11 براي نامه پرسش اين ،که. مودنم تدوين را نامه پرسش تحقيق، اين در نظر مورد

 لذّتدين و زندگی  خواندن از:  آموزان دانش ويژه ،  پرسش نمونه بود شده تهيه گرامی اولياي تمامی و
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 هايی روش چه از استفاده با شما ي عقيده به: گرامی اولياي و محترم همكاران ويژه ، پرسش نمونه بري؟ می

 آن به مربوط هاي فعاليت ودين و زندگی  درس به را مدرسه آموزان دانش مندي عالقه ميزان توان می

 داد؟ افزايش

 برقراري امكان که است اطالعات و ها داده آوري جمع ابزارهاي از يكی ( Interview) مصاحبه. ج 

 ها درک تر عميق ابیارزي به توان می ابزار اين کمك با و آورد می فراهم را شونده مصاحبه با مستقيم تماس

 رو، اين از( 049: 0385 ، همكاران و سرمد.) پرداخت شوندگان مصاحبه آرزوهاي و عاليق ، ها نگرش ،

 حتی و آموزان دانش اولياي اغلب چنين هم و آموزشگاه در حاضر همكاران از نفر چند با مصاحبه ضمن

 تر بيش مندي بهره منظور به و مپرداخت نظر مورد اطالعات و ها داده آوري جمع به ، کالس فراگيران تمامی

 مصاحبه در شده مطرح سؤاالت. گرديد استفاده نيز صوت ضبط از ، وقت اتالف از جلوگيري و نظرات از

 : از بودند عبارت

 براي.1 نمود؟ نشاط با را آموزان دانشدين و زندگی  زنگ توان می هايی روش چه از استفاده با شما نظر به.0

 شما نظر به.3 کنيد؟ می پيشنهاد را راهكارهايی چه ، آموزان دانشدين و زندگی  درس آموزش کردن جذاب

 مند عالقه ،دين و زندگی  مفاهيم درک به را مدرسه آموزان دانش توان می هايی روش چه از استفاده با

 ي ،کارنامه کار پوشه بررسی ، ها يادداشت از استفاده با آموزان دانش تحصيلی هاي پرونده بررسی نمود؟

 آموزان دانش مندي عالقه ميزان خصوص در را الزم اطّالعات و ها داده ، او غياب و حضور دفتر و تحصيلی

 . منمود آوري جمع مربوط هاي فعاليت ودين و زندگی  درس به کالس

 اطالعات گرد آوري شده تحليل و تجزيه

 با نظر تبادل چنين هم و مربوطه اولياي حتی و او با مصاحبه و کالس در آموز دانش رفتار مشاهده از پس 

 و تحليل و تجزيه و شده آوري جمع هاي نامه پرسش مطالب بررسی و کالس آموزان دانش  معاون مدير،
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 به گرديدکه(Recognition) شناسايی ، مسأله ايجاد در( factors Effective) مؤثر عوامل ، ها تفسيرآن

 : باشد می زير شرح

 تشويق عدم·  ؛·  گذشته؛ در آموزان دانش به آموزش روش بودن سنتی·  ؛  کالس بودن وحر بی و خشك

 و دينی هاي مناسبت و ها مراسم اجراي در آموزان دانش ندادن شرکت·  گذشته؛ هايسال در آموزان دانش

 به هتوج با. دين و زندگی درس به آموزان دانش اولياي اهميتی بی و توجه عدم·  ؛ آموزشگاه مذهبی

 برطرف ضمن ، گوناگون هاي روش از استفاده با تا مبود آن پی در ، مسأله ايجاد در مؤثر عوامل شناسايی

 و دين و زندگی درس به نرگس مندي عالقه ميزان افزايش جهت در ، مسأله کننده ايجاد عوامل کردن

 . مبردار مؤثري و بلند هاي گام نيز آن به مربوط هاي فعاليت

 نهاديپيش هاي راه

 آوري جمع هاي داده چنين هم و گوناگون هاي کتاب ي مطالعه طريق از الزم اطالعات آوري گرد از پس

 و گفتگو و بحث آن بر عالوه و خود مشاهدات ، کالس آموزان دانش تحصيلی پرونده ، ها نامه پرسش از شده

 شده ياد موارد ارايه به ، مصاحبه لبقا در مراکز مربيان ديگر حتی و همكاران ،  معاون مدير، با نظر تبادل

 : باشد می زير(  Suggested Solutions) پيشنهادي هاي حل راه شامل کهم پرداخت

 ايجاد براي همكاران از يكی ي توصيه به مربوطه درسی ساعت دردين و زندگی  درس کالس مكان تغيير. 0 

 مدير اجازه با شده نصب پوسترهاي و آن تزئينات حفظ ودين و زندگی  درس کالس کردن جذاب و تنوع

 .شود دادهدين و زندگی  به اختصاص و شده مرتّب محترم

 ، همكاران از يكی پيشنهاد بهدين و زندگی  درس آموزش در پروژکشن ويدئو و رايانه سيستم از استفاده. 1 

 استفاده شده ياد يلوسا از تدريس هنگام در توان می ،دين و زندگی  بهتر آموزش و يادگيري افزايش براي

 .نمود
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 کادو درسیدين و زندگی  هاي کتاب ، گرامی اولياي پيشنهاد بهدين و زندگی  جشن مراسم برگزاري. 3 

 به درسیدين و زندگی  کتاب همراه به هدايا اين ، جشن برگزاري روز در و شود تهيه هدايايی ، شده

 . گردد اهدا آموزان دانش

 به قاريان و حافظان به ويژه ي جايزه اهدا و آن معنی با همراهقرآن  رائتق و حفظ مسابقات برگزاري. 4

 هم و گردد می آموزان دانش بين در صحيح رقابت ايجاد باعث هم مسابقات برگزاري همكاران از يكی توصيه

 .دهد می افزايش بهتر يادگيري براي را او ي انگيزه

 اوليه ساعت شروع در روزه همه آموزان دانش توسط الكرسی آيه از بخشی و کوتاه هاي سوره قرائت. 5 

 01 مدت به روز هر ابتداي در الكرسی آيه و ها سوره خواندن ، محترم همكاران از برخی توصيه به کالس

 نورانی آيات به روز آن در کالس شدن متبرّک موجب هم شود می  سوره حفظ و يادگيري باعث هم ، دقيقه

 . شود می

  آموزان دانش تشويق برايدين و زندگی  آموزشی ودارنم از استفاده. 1

 توصيه به آموزشگاه جماعت نماز برنامه در خود دبير با همراه آموزان دانش مشارکت امكان ساختن فراهم. 7

 براي او در تواند می ،دبير همراه به جماعت نماز در آموزان دانش کردن شرکت ، آموزشگاه پرورشی معاون

 .کند ايجاد تري بيش يزهانگ نماز، خواندن

 جديد به صورت موقت انتخاب راه حل 

 اثربخشی توان و قدرت به بستگی ، شود می حاصل موجود وضعيت در که تغييري و موفقيت ميزان

(Effectiveness  )يك تدارک براي الزم جوانب به بستگی نيز، ها حل راه بخشی نتيجه و دارد ها حل راه 

 هوشمندي و مهارت ، درايت ، دقت مرهون امر، اين و. دارد پژوهی اقدام جرايا در صحيح و منظم برنامه

 پيشنهادي هاي روش ميان از حل راه چند انتخاب که حال( 031:  0384 ، اللهی سيف.)باشد می پژوه اقدام
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 ، ديپيشنها هاي حل راه ميان از خاص دقتی با ، رو اين از. باشد می خاص درايت و دقت نيازمند ، گوناگون

 :  از عبارتند که منمود انتخاب را او از برخی

 به او ويژه اهتمام خصوص در تحصيلی سال ابتداي در نرگسبخصوص اولياي  آموزان دانش اولياي توجيه.0

 دين و زندگی درس

 نرگسبخصوص  آموزان دانش سوي ازدين و زندگی  به احترام اصول و آداب رعايت آموزش.1   

 آموزان؛ دانش توسط اسالمی احاديث ودين و زندگی  ي گنجينه ساخت. 3 

 ؛ آن معنی با همراه ها عبارت هاي کارت و تشويقی نمودار تهيه. 4 

 

 

 

 اجراي راه حل جديد 

 هاي حل راه اجراي خصوص در بيشتر(  Confidence)  اطمينان و اعتبار کسب براي مرحله، ايندر

 مجرب اساتيد از چند تنی چنين هم و درآموزشگاه مكارانمه ديگر و معاونين ، محترم مدير با انتخابی،

 نامه پرسش و مصاحبه ابزار از استفاده با نيز آموزان دانش اولياي از برخی حتی ودين و زندگی  مكتب

 .است نموده نظر تبادل و مشورت

 :  است بوده زير شرح به اجراي راه حل معيارهاي مجموع در
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 هاي حل راه از بعضی بودن ابتكاري. * ها روش بودن انگيزشی. * انتخابی هاي حل راه بودن اجرا قابل* 

 متناسب*  درس به مدرسه آموزان دانش ترغيب در انتخابی هاي روش بودن بخش اثر بينی پيش. * انتخابی

 یباالي ميزان به انتخابی هاي حل راه ، الهی لطف به. نظر مورد آموزان دانش سنی ي دوره با ها حل راه بودن

 با ، بنابراين. گرفت قرار ارجمند اولياي از برخی حتی و گرامی همكاران و فن اساتيد تحسين و تاييد مورد

 اجراي واقع در ها حل راه اجراي. آورم در اجرا مرحله به را انتخابی هاي حل راه توانستم تري بيش اطمينان

 به بستگی پژوه اقدام زحمات و ها شتال ي همه. باشد می پژوهی اقدام يك بخش ترين مهم ، ها حل راه

 اقدام ، نشود ايجاد و ابداع ، مسأله حل براي مناسبی هاي روش اگر. دارد مؤثر حل راه چند يا يك اجراي

 در ، تحقيقات انواع ساير با تحقيق از نوع اين اصلی تمايز وجه... رسيد نخواهد مطلوب نتيجه به پژوهی

 راه اجراي که حال( 044:  0384 ، اللهی سيف.)است موجود وضع تغييردر ايجاد منظور به ها حل راه اجراي

 حل راه تك تك ، فراوان نظر دقت با تا مشد آن بر ، است بسيار توجه نيازمند ، تحقيق از نوع اين در ها حل

  . آورد در اجرا به را ها

 دو گرد آوري شواهد

 اجازه کالس از رفتن بيرون براي مورد بی و  کرد مین صحبتديگران  با ،دين و زندگی  ساعات در نرگس. 0

  گرفت مین

  کرد یم خوانی هم ، منظم صورت به نوار از استفاده هنگام در رادين و زندگی قرآن  و  هاي آيه.1 

 داشتن موجه غير ويا مورد بی هاي غيبت ،دين و زندگی  ساعات در. 3

 .در او  ايجاد شده بودندگی عالقه به دين و ز ، ها عبارت دادن گوش به تمايل.4 
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 ارزشيابی و تاثير اقدام جديد 

عالقه مندان به  تعداد وقتی و آورد بعمل ارزشيابی آموز دانش ار تصادفی طور به بار چندين محترم مدير

 روز به روز من کالس عالقه مندان تعداد که ميكرد مشاهده ميكرد بررسی را کالس هردين و زندگی درس 

  بود رسيده صد در صد به تعداد اين جذاب و متنوع هاي روش اجراي از بعد که بطوري دياب می افزايش

 مدرسه همكاران ساير مقابل بار چندين محترم مدير کهخيلی بهتر از قبل شده بود  نرگسهمچنين وضعيت 

 .کرد تشكر و تقدير

 قدر و تشكر و کردند می ماعال را خود رضايت احساس شفاهی بصورت يا نامه نوشتن با  نرگسپدر و مادر 

 اجراي حين در يعنی. نمودم می دقّت نيز ها آن درستی به ، ها حل راه اجراي در اينجانب.کردند می دانی

 را کار پيشرفت که اي گونه به. بودم نيز امور مداوم کننده کنترل ، کامل نظارت بر عالوه ، انتخابی هاي روش

 مورد در ، خود منتقد همكاران از تنها نه ، اجرا فرايند در و نمودم می ثبت را وقايع پيوسته و داشته نظر زير

 . نمودم می اعمال طرح اجراي در نيز را الزم تغييرات نياز، صورت در که گرفتم می کمك طرح پيشرفت

 :  گيري نتيجه 

 می دست به ار خود مهارتهاي ،چگونه برجسته و کارامد و معاونان معلمان اينكه درباره اوقات اغلب ما 

 آنها.برخوردارند نيز ديگري فراوان صفات ،از دارند تدريس در که مهارتهايی از غير آنها.کنيم نمی آورند،فكر

 بر. ورزند می عشق آنان به و برند می لذت آنها با کار ،از دارند زيادي اطالعات خود آموزان دانش درباره

 و ، سازند آسان را آنان دهند،رشد پرورش را آموزلن شدان تفكر قدرت قادرند خوب ،معلمان تحقيقات اساس

 وضعيت از خوبی ودرک گذارند می احترام آموزان دانش شخصيت به. دهند تطبيق متغير شرايط با را خود

 روحی وضعيت تاثير ،تحت آموز دانش شناختی کلی مهارت زيرا.دارند آنان خانوادگی و ،عاطفی روحی

 آزادي با آنها. سازند برقرار خود آموزان دانش با خوبی رابطه آغاز از توانند می. دارد قرار خانوادگی و ،عاطفی

 پايان تا نيز من دارند آموزان دانش انگيزه ارتقاي براي را الزم هاي ،مهارت کنند می برخورد آسانی به و
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 از درستی درکو بگذارم احترام آموزانم دانش شخصيت به که داشتم آن بر را خود سعی تمام پروژه اجراي

        -0: يافتم دست زير شرح به نتايجی به پايان در.باشم داشته ايشان خانوادگی و ،عاطفی روحی وضعيت

 مثبت رفتارهاي تغيير  -1. مسائل حل در ايشان اعتماد جلب و آموزان دانش با صميمانه ارتباط برقراري

 و خانه محيط در و مدرسه از بيرون محيط در انآموز دانش مثبت رفتارهاي تغيير        -3. آموزان دانش

 خواندن به عالقه        -5. جماعت نماز خصوص به نماز و قرآن خواندن به ويژه توجه        -4. خانواده

 در رتبه کسب    -1. ايشان رفتارهاي در آن متقابل تاثير و آموزنده و مفيد کتابهاي از استفاده و کتاب

 مستمر حضور        -7. آموزشگاه محيط در مذهبی مراسمات و اعياد برگزاري و يهنر – فرهنگی مسابقات

 نظم برقراري        -8. فرزندشان تربيتی و درسی مسائل به ايشان بيشر توجه و آموزشگاه محيط در والدين

 تحاناتام در آموزان دانش درسی نمرات سطح افزايش        -9. آموزشگاه محيط و خودم درس کالسهاي در

  پايانی و مستمر

 مدرسه در آموزان دانش  مذهبی مشارکت براي راهكارهايی

 در هماهنگ صورت به مدرسه بلندگوي از ظهر اذان شنيدن هنگام آموزان دانش سكوت و اذان پخش. 0

 .منطقه مدارس سطح

 توسط اقامه و اذان فوايد اهميت و آموزش جهت مدارس در مربيان و اولياء جلسه يك دادن اختصاص. 1

 عنوان به آموزان دانش اولياي نمودن سهيم منظور به آموزان دانش اولياي از يكی توسط يا تربيتی مربيان

 .فرزندانشان براي نمو و الگو

 مشارکت و درسالروزشان " حبشی بالل " توسط اسالم صدر اذان اولين ي خاطره و ياد داشت گرامی. 3

 .مراسم اين برگزاري در آموزان دانش خود دادن
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 مطرح مسايل انتقال و انجمن و آموزي دانش شوراي در تربيتی مسايل و اقامه و اذان تفسير و آموزش. 4

 . آموزان دانش ي کليه به شورا اين اعضاي توسط شده

 مربيان و آموزان دانش توسط مدارس سطح در آموزان دانش هاي سازه دست و آثار از نمايشگاه برگزاري. 5

 .نماز و اقامه و اذان با ارتباط در تربيتی

 مطالعه به تشويق و آموزش جهت معلمين و آموزان دانش بين فرهنگی– دينی – علمی مسابقات برگزاري. 1

 .آنان بنيه تقويت و اطالعات شده روز به و يادآوري و

 ساعات در نماز ي درباره علمی – دينی هاي شخصيت زندگی از مذهبی و آموزنده هاي فيلم نمايش. 7

 ... و قرآن و پرورشی

 .اقامه و اذان آموزش  با ارتباط در تربيتی امور و مدرسه مشاورين همكاري با بروشورهايی تنظيم و تهيه. 8

  تربيتی فضاسازي راهبردهاي        •

 سالم ارتباط عناصر به داشتن توجه. 0

 طرفين که معنا اين به. است سالم ارتباط برقراري مهارت ، تربيت امر در معلمان و والدين اساسی نيازهاي از

 در و داشته هماهنگی ديگر يك با ، کرد مشارکت و مناسب فضايی در احساسات و اطالعات ي مبادله امر در

 بينش دو اساس بر ديگر يك با ها انسان ارتباط کلی طور به. کنند ارزشمندي احساس دو هر ارتباط اين

 . شخصيت تحقير يا شخصيت تكريم اساس بر يا يعنی  " اهانت و کرامت":  شود می برقرار

 استوار افراد متقابل احترام و نفس عزت و شخصيت تكريم ي پايه بر که است سالم ارتباطی اسالم ديدگاه از 

 داشته توجه سالم ارتباط عناصر به که است الزم مربيان و اوليا بر تربيتی فضاسازي ايجاد به کمك براي.باشد

 .دهند رشد خود در مهارت يك صورت به را آن و
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 و فروتنی و خضوع ها دست و ابروها حرکت ، چهره هاي حالت و ها نگاه ظاهري وضعيت قبيل از عناصري

 ، دادن گوش خوب ، بيان لحن و آهنگ ، جمالت و کلمات نوع ، مكان و زمان شرايط معنوي فضاي نيز

 هم نقش مناسب تربيتی فضاي ايجاد در که هستند سالم ارتباط در مهم عناصر جمله از گفتن خوب سخن

 .کنند می ايفا

  دانش آموزان و کودکان ادراک بردن باال و آگاهی هدف. 1

 تربيت و تعليم امر در کارآمد نيروهاي وجود. 3

 مايه. بسازد تو شخصيت روي از را خود شخصيت ، بدارد دوست  بپذيرد را تو فرزند که نافذ شخصيت(الف

 .محبت و صميميت ، صداقت:  از بارتندع نفوذ هاي

 تربيت و تعليم شناسی روان زبان به آشنايی:  تفهيم قدرت(ب

 درس موضوع فهم ، کافی اطالعات( ج

 : امكانات ساير و فيزيكی مناسب فضاي. 4

 و ها رنگ نوع ، ها اتاق فضاي و حجم. است فضاسازي در موثر و مهم عوامل از جذاب و شاد و مناسب محيط

 .باشد هماهنگ شناسی روان و علمی هاي يافته با بايد غيره و سرما و گرما و رنو

 : مدرسه عوامل مشارکت و هماهنگی. 5

 با آموز دانش که کند می ايجاد را فضايی ، مشاور و معاون و مدير و  معلمان مشارکت و پشتيبانی ، همكاري

 عوامل بين چندگانگی و تضاد. بپردازد خوب هايرفتار به ها درس اخذ به اطمينان و انگيزه  آرامش احساس

 .رود می   شمار به تربيت و تعليم نظام در خطرناک هاي آسيب از يكی مدرسه
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 دينیآموزه هاي  تقويت و تعميق براي راهكارهايی 

 .  پژوهش کميته و نامه نمايش و دکلمه ، سرود ، تواشيح ، نماز کميته:  مانند مختلف هاي کميته تشكيل. 0

 ...( و هنر ، تاريخ ، اجتماعی علوم)  دروس تمام با دينی آموزش تلفيق. 1

 ، نيكو اخالق پرورش و نماز ، ها موفقيت و مذهبی باورهاي ، نماز هاي خاطره موضوعات با مقاله فراخوان. 3

 . دين در بهداشت و يكتا خالق با گو و گفت

 بودن زيبا و تميز ، آن ساختن معطر چون ، مذهبی مراسم اجراي مكان يا نمازخانه نمودن جذاب

 . ديوار روي دينی هاي ارزش با مناسب هاي نقاشی سرما و گرما نظر از اعتدال. 4

 مراسم در شرکت ، جماعت هاي نماز برگزاري ، دينی هاي مراسم انجام در جمعی دسته هاي حرکت. 5

 .  ها مولودي و مذهبی هاي جشن و سوگواري ايام ، عاشورا زيارت

 غير اي مشاوره خدمات واقع در همگی شد ذکر که راهكارهايی و گرديد مطرح که موضوعاتی جا اين تا

 گام واقع در شود اجرا کامل طور به بنده زعم به اگر که است بوده کالس يا و مدرسه سطح در مستقيم

 . شد خواهد برداشته دينی باورهاي تقويت و تربيتی رويكردهاي بهبود جهت در اساسی

 و کالس در ناسازگاري با و داشته اخالقی مورد که آموزي دانش مثال  دارد وجود هم استثنايی موارد البته

 مواردي چنين يك که است ذکر شايان. کشاند می خود طرف به هم را ديگران و کرده سازي جريان مدرسه

 .شود می يافت وفور به دبيرستان و راهنمايی ي دوره آموزان دانش بين در ولی است نادر ها دبستانی بين در

 ائمه به توسل و احديت درگاه از  استعانت و شكيبايی و صبر اي قضيه چنين با برخورد در سالم و اساسی راه

 موشكافانه ابتدا بايست می   که آموز دانش دينی رشد و پرورش به کمك براي تالش ادامه در و( ع)اطهار ي

 کشف او در را دينی رشد موانع و علل و پرداخت مذهبی باورهاي و دين به وي ي عالقه عدم بررسی به

 سوق اخالقی تكامل جهت در را شخص بتوان ، او وضعيت و آينده به عالقه و محبت و دوستی با سپس. نمود
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 راهكارهاي و اصول ترين مهم از دبيرستان و راهنمايی دوره آموزان دانش بين در مودت و دوستی طرح.داد

 .برند می بهره آن از سوز دل   معلمان هک است طاليی

 است اهميت حائز دبستان آموزان دانش دينی باورهاي رشد و تقويت در بنده نظر به که ديگري مهم مطلب

 رابطه دينی باورهاي تقويت در اي مشاوره خدمات و روان بهداشت که چرا است آنان سالمت و روان بهداشت

 .دارند تنگاتنگ اي

 باور ، هوشی رشد در را خود طبيعی و عادي روال آموزان دانش باشد برقرار روان بهداشت اين که مادامی

 .کند می طی...  و هيجانی رشد ، دينی

  دبيرستان اول سال زندگی و دين کتابنقدي بر 

 و «دوم گام» ،«اول گام» نامهاي با مرحله سه در سوم و دوم سال هاي کتاب همچون کتاب اين کلی ساختار

 که است اين صدد در دارد نام «قلب و انديشه در آمادگی» که اول گام. است شده ريزي طرح «سوم گام»

 آموز دانش «سفر آهنگ» نام با دوم گام در سپس. نمايد انتخاب را راهی ورزي انديشه با ابتدا آموز دانش

 راهی بايد آموز دانش ،«راه در دمق» نام با سوم گام در نهايتاً و نمايد طی را شده انتخاب راه که کند عزم بايد

 .نمايد پيمودن به شروع بود، کرده آن طی بر عزم و بود نموده انتخاب تفكر با که را

 اين به دين خود نگاه با تطابقی چندان دينی تربيت به نگاه نوع اين که رسد می نظر به نگاه اين بررسی در

 بنياد اساس اين بر را شروع نقطه و داند می داشناسیخ را ورزي دين اساس و اصل دين که چرا ندارد؛ مقوله

 اله ال ربكم اهلل ذلكم" آيۀ از که چنان. داند نمی صحيح نيابد جريان آبشخور اين از که را آغازي هر و نهد می

 متعال خداوند ابتدا که شود می برداشت چنين "وکيل شیء کل علی هو و فاعبدوه شیء کل خالق هو اال

 به دستور معرفت اين سايه در آنگاه و شده متذکر خالقيت و الوهيت ربوبيت، چون عناوينی اب را خود معرفت

 اميرالمومنين موالنا که چنان. نمايد می حكم( مولی بندگی) همين به نيز عقل و( فاعبدوه) دهند می عبادت
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 که اوست شناخت از(. است تعالم خداوند معرفت دين، سرلوحه) مَعرِفَتُه الدّينِ أوَّلُ: فرمايد می السالم عليه

 امام حضرت ديگر حديثی در که چنان.  است دين مايۀ بن و اول قدم شناخت، اين و گردد می آغاز بندگی

 قدم اولين)  مَعرِفَتُه بِه الدِّيانَهِ اَوَّلُ: که اند فرموده اشاره چنين حقيقت همين به السالم عليه کاظم موسی

 تا نشده نهاده مبنايی نشود برداشته نخستين گام اين تا و.( اوست شناخت لمتعا خداوند به ديانت و تدين

 کج ديوار و کج ديوار رود می ثريا تا گردد رفيع ساختمان که هم چقدر هر آنگاه و گردد استوار آن بر بنايی

 . ندارد ويرانی جز سرانجامی

 دقتی و است متعال خداوند شناخت تدين و ورزي دين آغاز نقطه که گردد می آشكار فوق آيات مالحظۀ از

 شاخۀ سه در را دين تعاليم ما اگر آنكه توضيح بخشد؛ می بيشتر وضوحی ما براي را بيان اين نيز مختصر

 روح منزله به بخش سه در اهلل معرفۀ که گردد می روشن دهيم، قرار بررسی مورد احكام و اخالق اعتقادات،

 حقه هو کما را واقعی خداي ما وقتی که است اعتقادات بنايزير گونه بدين خداشناسی. است تن براي

 از او با مطابق و کند می دعوت آن به که است همانی واقعی رسول که چرا شناسيم؛ می را رسولش شناختيم

 ادعيه لسان در حقيقت اين به و دارد نمی بيان را او از واقعی معرفت آن دروغين رسول اما دهد می خبر او

 فانك رسولك عرفنی اللهم نبيك اعرف لم نفسك تعرفنی لم إن فانك نفسك عرفنی اللهم: شده اشاره چنين

 را ات نبی صورت اين درغير که بشناسان من به را خودت پروردگارا،) حجتك اعرف لم رسولك تعرفنی لم ان

 چون و( تشناخ نخواهم را حجتت صورت اين غير در که بشناسان من به را رسولت خدايا شناخت، نخواهم

 می نشانه را عدل و توحيد دو اين از کدام هر که متهم نه و کنيم می توهم نه را او شناختيم صحيح را او

 .ماند خواهد امان در خطا گزند از اش اعتقادي اصول شناخت صحيح را خدايش که آن اين بنابر و روند

 شايسته که چنان آن را خدا کسی گرا که است گونه بدين احكام و اخالق در خداشناسی بودن زيربنا اما

 خالف اوست محضر در که مادامی بشناسد قدرتش و قاهريت به و بودنش حاضر به را او مثالً بشناسد؛ است

 اش بندگی مسير در متوازن حرکت به را او رأفتش و فضل به اميد و جاللتش از بيم و نشده مرتكب را او امر
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 نظريه نه نمايد می احكامش به عامل و اخالق به متخلق را او خداوند صحيح شناخت اين و دهد می سوق

 اشكاالت به اندکه شده قائل امثالهم و ضد به درمان و وسط حد چون هايی نظريه به که بشري اخالقی هاي

 . آيند می گرفتار مختلفی

 نهاده آدميان ههم نهاد در خداوند و خالق وجود عقلی فهم امكان که داند می خداشناسی را آغاز نقطه دين

 ال قولوا) کنند می شروع آغازين نقطه همين از اند شده ارسال نفوس تربيت براي که الهی حجج و است شده

 عليهم انبياء شان اين. نهند می را تربيت بناي عقلی، فطري سرمايه اين به تذکر سايه در و( تفلحوا اهلل اال اله

 أنبياءه اليهم واتر و رسله فيهم فبعث: فرمايند می بيان چنين السالم عليه اميرالمومنين موالنا را السالم

 و برانگيخت ها انسان ميان را رسوالنش خداوند پس) .نعمته منسی يذکروهم و فطرته ميثاق ليستأدوهم

 را آنها و خواهند باز آنان از را فطرتش پيمان به وفا تا داشت گسيل آنان سوي به ديگري از پس يكی را انبياء

 .( بگردانند او شدۀ فراموش نعمت همتوج

 رازق؛ او و است مرزوق خالق؛ او و است مخلوق که يابد می در آدمی شود زدوده معرفت اين از زنگار که آنگاه

 برايش نيز متعال خداوند بندگی بايستگیِ و شايستگی و حسن معرفت، اين موازات به و مولی او و است عبد

 حجج از اطاعت در منحصر که بپيمايد بندگی راه آشكار هدايت اين با که اوست ديگر حال و يابد می وضوح

 . آورد نمی ارمغان به را چيزي او از دوري جز که ساخته بشر هاي سيستم و تفكرات نه و اوست

 نموده تكيه آن جاي بر بشري ناقص هاي انديشه و مانده متروک نفوس تربيت در روشن راه اين کتاب، در اما

 داريم فراوانی استعدادهاي ما که آنست بر اول گام در کتاب:پردازيم می تفكر اين اشكاالت اهم به زير در که

 مالک و باشد فرعی اهداف تمام جامع که برگزينيم را هدفی بايد شوند شكوفا استعدادها اين اينكه براي و

 بر السالم عليه ابراهيم حضرت که گونه همان است؛ بودن ناپذير افول بشناسيم را اصلی هدف اينكه براي

 قرار خويش زندگی اصلی هدف و مقصد را ناپذير افول خداي و زد دست انتخابی چنين به معيار اين اساس

 .دادند
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 در اوالً: است ذکر قابل نكته چند داده اختصاص خود به نيز را کتاب ابتدايی درس سه که انديشه اين نقد در

 می بندگی و تدين و خضوع موجب او معرفت که خدايی از و است رمحو انسان ابتدا همان از انديشه اين

 سوي به رو شود شكوفا استعدادهايش اينكه براي و بوده اساس که است انسان اين بلكه نيست خبري شود

 نيست مقصود او چون کند؛ نمی توفيري نباشد واقعی خداي هم خدا آن اگر راستا اين در و نمايد می خدا

 با و شود می برآورده هم ساخته ذهن خدايی با هدف اين و است مطلوب انسان تعدادهاياس شكوفايی بلكه

 اين غير واقعيت که حالی در دارد دين که نمايد می گمان و کند می پيشه ورزي دين تخيلی خداي اين

. باشد شده شكوفا هم استعدادهايش دار و گير اين در هرچند. است بوده مشغول خود ذهنی بت با و است

 و مربوب را خود واقعی، خداي مقابل در و ابتدا انسان دينی نگاه در آمد گفته که گونه همان که آن حال

 و خضوع و کرنش يافتن، اين حاصل و يابد می بنده را خود عقل، حكم از اطاعت به و يابد می مملوک

 مسير اين در و يابد می اهلل حجت به رجوع از ناگزير را خود بندگی، چگونگی يافتن براي و است بندگی

 .نمايد می بندگی طريق طی و گشته مقصودش ساخته، خود نه و واقعی خداي

 پايان معيار دهيم، قرار دينداري انگيزه را جامع هدف انتخاب و بگيريم ناديده را قبلی نقد اينكه فرض بر ثانياً

 از که نمود تصور را چيزي ذهن در وانت می که چرا باشد؛ مطمئن معياري تواند نمی بالذات و اوالً ناپذيري

 همان از يعنی نمائيم، ورزي دين و دهيم قرار خدا را آن -باهلل العياذ - آنگاه و باشد ناپذير پايان جهت هر

 به دين در اگر آنكه حال و. ايم داده قرار خود مقصود را خود ذهن ساخته و ايم نهاده بنا را پرستی بت ابتدا

 هاي ويژگی از يكی عنوان به و ثانوي اعتبار به شده، اشاره جالله جل و اسمه عز لیتعا حق ناپذيري افول

 به را پذيري افول اآلفلين، احب ال: فرمايد می السالم عليه ابراهيم حضرت اگر بنابراين. شده نظر آن به خالق

 می حذر بر صفتی چنين به موصوف از است مخلوق صفت چون عبارتی به و داشته نظر مد ثانوي اعتبار

 وَ السَّماواتِ فَطَرَ لِلَّذي وَجهِیَ وَجَّهتُ إنّی: فرمايد می و نموده اشاره معيار همين به ادامه در که چنان دارد؛

 به نمايد می حكايت را موجودات ديگر بودن مخلوق مقابلش در که بودن خالق گونه بدين و حنيفاً األرضَ

 مطلب اين مويد. دهد می رجوع خودشان به ويژگی اين با را هاآن و دهد می تذکر مشرکين به مالک عنوان
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 ألن االفلين، احب ال قال الكوکب أفل فلما: ...فرمايند می که است السالم عليه رضا امام حضرت فرمايش

 کنندگان افول من گفت کرد غروب ستاره که هنگامی پس. )القديم صفات من ال المحدث صفات عن االفول

 و برگردند بخواهند محترم مولفين اگر و( قديم صفات از نه است حادث صفات از افول زيرا ندارم؛ دوست را

 مباحث يعنی) ايم برگشته شد عرض که اولی حرف به اينكه بر عالوه دهند قرار انتخاب معيار را خالقيت

 بزرگتر واالتر، یهدف سايه در استعدادها تكامل بر مبنی مباحث ادامه ديگر.( گيرد قرار بحث پايه خداشناسی

 .ندارد معنا ناپذير پايان و

 

 غير گاه هيچ السالم عليه ابراهيم حضرت که است شده گرفته ناديده کتاب در گويی نكته اين ثالثاً

 کتاب منتخب که شيوه اين به هم آن و بزند انتخاب به دست نوجوانی در بخواهد تا اند نبوده خداپرست

 .باشد ديندار است

 نهد می او بر خداوند نام که ناپذير پايان و بزرگ هدف اين توصيف به برداشت، اين از پس ه،ادام در کتاب

 می اختصاص امر اين به را درس دو و گردد او تحميد و تسبيح و گفتگو به راغب آموز دانش تا پردازد می

 همين بنابراين باشد آن فاقد تواند نمی شیء معطی چون که کند می القاء را بيانی چنين او وصف در و دهد

 همه سرچشمه او و هستند موجود خالق در نامحدود و کامل صورت به بينيم می مخلوقات در که را صفاتی

 .است مخلوقات کماالت

 می حاصل نتيجه اين عقل نظرگاه از اما. نشست بحث به نقل و عقل ديدگاه دو از توان می فوق بيان نقد در

 توان می داليلی امر اين بر و دانست منزه بايد نيز مخلوقات کمالی صفات از حتی را متعال خداوند که آيد

 نمی هيچگاه بود نيازمند ذاتش در چيزي اگر اينكه آن و شود می اکتفا آنها از مورد يك به که نمود اقامه

 يحتوض. نيست انفكاک قابل آن از چيز هيچ ذاتی که چرا ساخت؛ نياز بی ذاتاً موجود يك تصور آن از توان

 صفاتی دسته يك: يابيم می صفات از دسته دو واجد را آنها کنيم می نظر مخلوقات در وقتی ما آنكه مطلب
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 براي کمالی بيانگر که هستند صفاتی ديگر دسته. امثالهم و ترس و جهل مانند هستند نقص از حاکی که

 متعال خالق به توان مین هستند نقص از حاکی که صفاتی مسلماً. قدرت و علم همچون باشند می مخلوق

 نيز کتب محترم مولفين فالسفه،که داد؟ نسبت خالق به را مخلوقات کمالی صفات توان می آيا اما. داد نسبت

 به را کمالی صفات همين توانيم می ما گويند می و است مثبت سوال اين به پاسخشان هستند، آنها تابع

 غيرهم و القدره صرف و العلم صرف مثالً را او و دهيم نسبت متعال خداوند به و نموده فرض نامحدود صورت

 .بخوانيم

 صفت مثالً وقتی ما که نمايد می رخ سوال اين کرد فرض را نامحدودهايی چنين بتوان که اين فرض بر اما

 نمی عنوان هيچ به که بينيم می او براي ذاتی هايی ويژگی گيريم، می نظر در را مخلوقات در علم کمالی

 نباشد ماهيتی اگر و است ماهيت به وابسته بودنش علم در علم مثالً نمود؛ سلب او از را ها ذاتی اين توان

 او از را ماهيت به نيازمندي اين نبايد کنيم فرض نامحدود را علم اين بخواهيم اگر و نيست کار در هم علمی

 بخواهيم که نداريم علم نام به چيزي ديگر واقع در گرفتيم او از را ذاتی ويژگی اين هرگاه اينكه چه بگيريم؛

 يا دهيم نسبتش خداوند به بعد و نمائيم سلب او از را ذاتی ويژگی اين بايد يا بنابراين. کنيم فرضش نامحدود

 بخواهيم اگر. ايم مواجه محذوري با صورت هر در و دهيم نسبتش خداوند به اش ذاتی ويژگی همين با اينكه

 انسان به بخواهيم حتی که نداريم علم نام به چيزي ديگر صورت اين در يريمبگ آن از را علم ذاتی ويژگی

 تناقضی به گونه اين و نيست علم که داريم علمی واقع در و ايم انداخته بودنش علم از را علم و دهيم نسبت

 نسبت خالق هب غير، به نيازمندي يعنی اش، ذاتی ويژگی همين با را علم اين بايد اينكه يا و ايم رسيده آشكار

 حتی توانيم نمی ما اساس براين. است آشكار تناقضی هم اين و است خالق به نقص دادن نسبت اين و دهيم

 کمال صفات از هم و نقص صفات از هم را او بايد و دهيم نسبت تعالی خالق به را مخلوقات کمالی صفات

 او. دهد سوق معنا در تشابه به را ما نبايد نام در تشابه اين اما است عالم متعال خداوند. نمود تنزيه مخلوقات

. نيست درک قابل مخلوقات خاصِ ادراکیِ فضاهاي در محدود مخلوقات ما بر علمش کيفيت اما است عالم
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 را ما که ديگري اضافه چيز هيچ نه و نيست جاهل که معناست بدين تنها است عالم گوييم می وقتی يعنی

 . ذلك من باهلل نعوذ و بكشاند تشبيه به

 حذر بر را ما نيز مقدسه ذوات آن که يابيم می در شويم السالم عليهم معصومين روايات محضر به مشَرََّف اگر

 : درآييم نيز معنا در اشتراک به لفظ اشتراک از بخواهيم که اند داشته

 .(است دور به خدا از دارد وجود مخلوقات دربارۀ که اي معانی) مَنفِيَّه عَنهُ الخَلقِ فَمَعانِی

 فَقَد... . المَعنَی اختَلَفَ وَ العِلمِ اسمَ المَخلُوقُ وَ الخالِقُ جَمَعَ فَقَد. شَيئاً يَجهَلُ ال لِأَنَّه عالِماً اللّه سُمِّیَ إِنَّما وَ

 چيزي به نسبت او چون شده، ناميده «عالم»خداوند) .البَصير هكَذا و المَعنی وَاختَلَفَ بِالسَّمِيعِ اإلِسمَ جَمَعنَا

 مختلف مخلوق و خالق در علم معناي ولی مشترکند «علم»اسم در مخلوق و خالق همانا پس. نيست جاهل

 قرار اين از مطلب نيز «بصير» مورد در. است مختلف معنا ولی مشترکيم «سميع» اسم در ما پس... . است

 .(است

 .(شنوايان گردي مثل نه اما شنواست او) السّامعينِ سَمعِ بِمِثلِ ال سَميعٌ

 .(است متباين صفات در ها حادث همه با او) .الصِّفات فِی أَحدَثَ، ما ليجَميِعِ مُبائِنٌ

 که دارند می برحذر هستند جالله جل او از واقعی خبردهنده که الهی حجج شد مالحظه که گونه همان

 و آييم می گرفتار مخلوق و قخال تشبيه به شيوه بدين که چرا داد؛ نسبت تعالی خالق به را مخلوقين صفات

 سازگار عقل با نه آمده کتاب در که متعال خداوند توصيف شيوه اين بنابراين. مشغول ذهنی بتی پرستش به

 خالف بر که آمديم گرفتار لغزشی چنين به که هنگامی و. السالم عليهم معصوم پيشوايان کالم با نه و است

 زبان بر -است دين پايه شناختش که – متعال خداوند مورد در سخنی الهی معصوم هاي حجت رهنمود

 توان می آيا باشد چنين دين اي پايه بحثِ که هنگامی و ايم؟ ننشانده خدا جاي به را خدا غير آيا رانديم
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 انتظار شد نمی نتايج اين جز چيزي مقدمات آن از البته)باشند؟ دينی تعاليم نام مصداق مباحث بقيه گفت

 .(داشت

 اين به بايد شد ايجاد شناخت اينكه از پس است قائل و شود می ايمان بحث وارد کتاب بحث، اين از پس

 از رسيدن براي هايی راه و شود می صالح عمل موجب ايمان و شناخت همراهی و داشت ايمان شناخت

 . است يافته اختصاص مبحث اين به درس دو و نموده بيان ايمان به شناخت

 بايد چيزي چه به نشده بيان يعنی نشده ذکر ايمان متعلَّق اينكه اول است؛ ذکر قابل نكاتی تفكر اين نقد در

 يك يهودي، يك مسيحی، يك زرتشتی، يك ديدگاه اين از و گرفت قرار مومنين زمره در تا داشت ايمان

 بدين و هستند مومن باشند داشته ايمان ناپذير پايان چيزي به که همين پرست بت يك حتی و مسلمان

 از ايمان اين چه است خوب ايمان صرف نگاه اين با و شود می برداشته دينی پلوراليسم سوي به قدمی گونه

 راه در که مومنی انسان چه کند؛ می هدفش و راه فداي را خود و دارد ايمان هدفش به که باشد وهابی يك

 گتره چنين متعلِقی بروز شد انبي هدف شناخت در که متعلَقی آن با البته. کند می جانبازي داور حی حجت

 هاي آموزه که آن حال. رسيد نمی نظر به بينی پيش از دور گيرد می بر در را اضداد همۀ که فراگير و اي

 و است آشكار ثقلين فرهنگ به آشنايان همه بر امر اين و هستند دور به ها برداشت اين از ها فرسنگ ثقلين

 . ندارد دليل اقامه به نياز

 را بود کرده بيان شناخت حيطۀ در آنچه به آوردن ايمان شرط کتاب اينكه تفكر اين نقد در رديگ نكته

. داند می رذايل از پيراستگی و فضايل به قلب آراستگی گرو در را قلبی آمادگی و داند می قلبی آمادگی

 و فضايل تواند یم شناخت کسب از قبل قلب کتاب، مبناي بر بنا اينكه است وارد انديشه اين بر که نقدي

 موخره را ايمان ؟زيرا ايم نشده دچار دَور به آيا بيان اين با. گردد پيراسته و آراسته آنها به و بشناسد را رذايل

. است داشته را شناخت اين قبل از باشد ايمان پذيرش آماده خواهد می که هم قلبی و ايم داده قرار شناخت

 می چگونه داند نمی اگر و نيست شناخت به نيازي ديگر که دانسته یم قبل از را ها زشتی و زيبايی اين اگر
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 وحيانی مبانی با بشري مبانی اختالط حاصل که است دَوري اين و شود؟ ايمان پذيرش براي آماده خواهد

 .است

 «سفر آهنگ» عنوان تحت دوم گام به درس سه قالب در کتاب نخست، گام در شده ذکر مطالب از پس

 مسير در حرکت به شروع بايد حال آن، به ايمان و هدف شناخت از پس مخاطب که است آن بر و پرداخته

 . است نموده بيان عزم تقويت براي نيز رهنمودهايی و. نمايد جزم صالحه اعمال انجام براي را عزمش و نمايد

 ميزانی هر به. است هللا معرفت يعنی دين ابتدايی پله همان از برخاسته عزم ثقلين نورانی تعاليم پرتو در اما

 در کس هر و دارد بندگی و اطاعت براي تري قوي انگيزۀ هم شخص باشد فزونتر تعالی اهلل به معرفت که

 معرفت بندگی با و شود می عطا او به بيشتري معرفت نورزد، جحد و نمايد خضوع معرفت اين مقابل

 نمی افزايش به رو ذهن هاي گري مشاطه اب معرفت اين آمد گفته که طور همان و يابد می فزونی پيشينش

 و هستند، اهلل معرفت ابواب که السالم عليهم بيت اهل توحيدي هاي آموزه به تمام و تام رجوع با بلكه نهد

 صورت در نمايند؛ می رشد هم موازات به بندگی و اهلل معرفت واقع در و يابد می کمال خداوند عبادت نيز

 و بندگی تمام طريق بدين و رود می باالتر اوست بندگی همان که معرفت جهدر معرفت اين مقابل در خضوع

 کنيد اطاعت را او اگر) "تَهتَدُوا تُطيعوهُ إِن وَ": فرمايد می متعال حق که چنان شده تنيده هم در معرفت

 يقين تو به تا کن عبادت را پروردگارت) "اليقين ياتيك حتی ربك واعبد": فرمايد می يا.( يابيد می هدايت

 در اگر و.( يابند می هدايت همانا شوند تسليم اگر][)"اهتَدَوا فَقَدِ أَسلَمُوا فَإِن ":فرمايد می باز و.( نمايد عطا

 ثانوي معرفت از و افكنده حجاب معرفت اين بر خود دست به ورزند استكبار عقلی فطري معرفتِ اين مقابل

 . شوند می محروم نيز است بندگی حاصل که

 ايمان و شناخت از پس که عزم نام به اي جداگانه چيز ثقلين هاي آموزه بنابر شد مالحظه که چنان راينبناب

 است تنيده هم در و منسجم اي مجموعه السالم عليهم وائمه انبياء تعاليم اساساً و. نداريم شود حاصل بايد

 کتاب گفتار اين بر نيز گذشته لیعق اشكاالت اين، بر عالوه. نيست پذير امكان آن عناصر ميان جدايی که
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 ما در را عزم اين خواهد می چيزي چه حال نموديم فرض اي جداگانه چيز را عزم ما اگر زيرا است؛ وارد

 است عزم موجب ايمان يا و شناخت بگوييد اگر نماييم؟ الهی حدود رعايت آن واسطه به که شود موجب

 شناخت از پس خود به خود و بود تقويتش و ايجاد پی در ودنب نياز صورت، اين در که چرا نيست؛ قبول قابل

 تا که مبادي همه نمود ايجادش بايد ايمان و شناخت از غير راهی از که بوديد قائل اگر و آمد می ايمان و

 و شود تكاليفش انجام بر عازم مخاطب که بود اين اصلی هدف که چرا. بود خواهد عبث ايد نهاده بنا اينجا

 . است بوده لغو آوردنش نشود حاصل ايد نموده بيان که ايمانی و شناخت طريق از اين اگر

 کردن واگذار معناي به اين و هستند عمل سنخ از که شده بيان راههايی عزم تقويت براي آنكه ديگر نكته

 پنج قالب در که «راه در قدم» نام با سوم گام در کتاب.نيست پذيرفته عقال نزد که است موخره به مقدمه

 آنها به عمل انتظار آموز دانش از که است پرداخته اعمال و احكام سري يك بيان به است يافته تدوين درس

 انجام به مقيد آموز دانش اگر شد بيان اينجا تا که نگاه شيوه اين با بپرسيم دارد جا نيز مقام اين در. دارد را

 و نموده تصور ذهنش که خدايی براي ثانياً و شود فاشكو استعدادهايش اينكه نيت با اوالً آيا شد هم اعمالی

 بر که معصومی طفل آيا و! يابد؟ می هم الهی تاييد عمل آن آيا دارد، خودش با صفات در هم هايی شباهت

 نخواهد حق اقامه ما از قيامت روز شده سپرده ما به اش دينی کتاب تدوين فرصت غيبت عظماي مصيبت اثر

 ! نمود؟

 : منابع

  اميرکبير انتشارات ، تهران ، 8 جلد ، فارسی فرهنگ ،0370، محمد ، ينمع -0

 ، تهران ، کاردان محمد علی ترجمه ،1 جلد تربيتی، علوم حدود و معنی ،0375، گاستون ، مياالره -1

  تهران دانشگاه انتشارات

 معرفت انتشارات ، تهران ،0 جلد ، کودک شناسی روان ،0319 ، سيروس ، عظيمی -3
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 دانش دينی هويت گيري شكل در او نقش و مطلوب دينی دبير هاي ويژگی ،0374 ، علی ، سادئی -4

 تربيت انتشارات ، تهران ،1 جلد ، آموزان

  صدرا انتشارات ، تهران ، بشر زندگی در غيبی امدادهاي ،0317، مرتضی ، مطهري -5

 و انسانی علوم پژوهشگاه ، تهران ،3 جلد تربيت، شناختی روان مبانی ،0375 ، اکبر علی ، نژاد شعاري -1

 فرهنگی مطالعات

 دانشگاه و حوزه پژوهشكده ، قم ،0 جلد ، دينی تربيت در معلم نقش ،0384 ، محمد ، داودي -7

 اسالمی فرهنگ انتشارات ، تهران ، چهارم چاپ ، نوجوانان شناسی روان ،0379 ، اسماعيل ، بيابانگرد -8

 41 صفحه  8 شماره ، ياس فرهنگی ماهنامه ، دينی تربيت روشهاي ،0381 ، عبدالكريم ، موگهی -9

 روحانی انتشارات ، قم ، اسالم نظر از فرزند تربيت ،0378 ، حسين ، مظاهري -01

 

 


