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  1 محمد صادق مهدي زاده            

  چکیده
هاي خود را در راستاي تحقق تربیتی خاصی را مدنظر دارند و همه فعالیتها و مکاتب مختلف، اهداف هر یک از نظام

اي کنند. مکتب اسالم نیز از این قاعده مستثنا نیست. این پژوهش باهدف بررسی اخالق حرفهآن اهداف تنظیم می
بدین منظور با  شده است.معلمی در مکتب اسالم و با توجه به آراء شهید مرتضی مطهري در امر تربیت اسالمی انجام

ها، مفهوم اخالق و خصوصًا شده و ضمن بررسی دادههاي مرتبط با موضوع گردآورياي، دادهاستفاده از روش کتابخانه
اي معلمی از دیدگاه شهید هاي اخالق حرفهاي موردبررسی قرارگرفته است. در ادامه به برخی از مؤلفهاخالق حرفه

رسیدن انسان به کمال حقیقی خویش، الزم است تا استعدادهاي عالی انسان که  منظورشده است. بهمطهري پرداخته
هاي تربیت اسالمی و رعایت شده است، رشد کنند و فعلیت یابند که در این راستا توجه به آموزهدر خلقت او قرار داده
که معلمان باید در جهت گیري شده است طور نتیجهاي توسط معلم ضروري است. در انتها اینموازین اخالق حرفه

ها پرداخته و ي خود، به تعلیم و تربیت دانش آموزان در ابعاد مختلف وجودي آنپایبندي به اصول اخالقی در حرفه
هاي نوین تدریس و آموزش را چیزي فراتر از ارائه ساده مطالب به دانش آموزان قلمداد کنند که با آگاهی از روش

هاي دین مبین آموزان، در چهارچوب مبانی و آموزههاي تعامل با دانشو تقویت مهارت نظریات کاربردي در امر آموزش
  اسالم، این مهم تحقق خواهد یافت.
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  مقدمه. 1

ت، قدرت، فضاي هاي ثروت، ارتباطای از مؤلفهدر آغاز قرن بیست و یکم میالدي، با توجه به تحوالت عمیق و شگفتی که ناش
ی و سازمانی وکار و تعامالت انسانهاي اخالقی در کسبطور خاص ارزشها و بهمجازي و ... است، نیاز توجه کردن به ارزش

ي هالیتطور مستمر با فعا). موضوعات اخالقی به162: 1392شود (محمدي و گل وردي،بیش از هر زمان دیگري احساس می
  اي و زندگی روزمره افراد ارتباط دارند.سازمانی، حرفه

هاي اخیر همواره شده است و در دههصورت موضوعی شخصی بررسیاي.اخالق همیشه بهاخالق بر دو قسم است: فردي و حرفه
ي اخالق زهها در حووکار مطرح نبوده است و خأل بررسیاي و کسبي حرفهیکی از مشکالت این بود که اخالق در حوزه

توان کاربرد اصول اخالقی در زندگی و مناسبات اي را می). اخالق حرفه129: 1391شود (حسینی و عباسی،اي احساس میحرفه
اي و کاري خود چگونه هایی که در این زمینه مطرح است این است که ما در مناسبات حرفهاي دانست و یکی از پرسشحرفه

  اي را رعایت کرده باشیم؟رفهباید رفتار کنیم تا اخالق ح

هایی گیرد. ازجمله مکتباخالق در همه جوامع بشري پایه خود را از مکتب و ایدئولوژي و نظام ارزشی حاکم بر جامعه خود می
گذاشته هاي تاریخی فراوان از خود به یادگار هاي گران بهایی از آیات و روایات و نمونهکه اخالق را مهم تلقی کرده و اندوخته

اهللا علیه و آله و همچنین از سایر پیشوایان معصوم دین مبین اسالم است. این مسئله در احادیثی که از پیامبر اکرم صلی
انما «خوانیم: اهللا علیه و آله میشده است. در حدیث معروفی از پیامبر اکرم صلیالسالم رسیده، بااهمیت بسیاري بیانعلیهم

انما بعثت التمم حسن «و در تعبیر دیگري: » امق؛ من تنها براي تکمیل فضائل اخالقی مبعوث شدهبعثت التمم مکارم االخال
اهللا علیه و دهد که تمام اهداف بعثت پیامبر صلیاصطالح براي حصر است نشان میکه به» انما«آمده است. تعبیر به » االخالق

  )22: 1385شود. (مکارم شیرازي، ها خالصه میآله در همین امر یعنی تکامل اخالقی انسان

لو کنا النرجو جنۀ والنخشی نارا والثوابا والعقابا لکان «خوانیم که فرمود: السالم میدر حدیث دیگري از امیر مؤمنان علی علیه
ی از دوزخ ینبغی لنا ان نطالب بمکارم االخالق فانها مما تدل علی سبیل النجاح؛ اگر ما امید و ایمانی به بهشت و ترس و وحشت

ها راهنماي نجات و پیروزي و موفقیت داشتیم، شایسته بود به سراغ فضائل اخالقی برویم، چراکه آنو انتظار ثواب و عقابی نمی
تنها سبب نجات در قیامت است بلکه زندگی دنیا نیز بدون آن دهد که فضائل اخالقی نهخوبی نشان میاین حدیث به» هستند

  )22: 1385رم شیرازي، (مکا یابد.سامان نمی

جعل اهللا سبحانه مکارم االخالق صلۀ بینه و بین «اهللا علیه و آله آمده است که فرمود: در حدیث دیگري از رسول خدا صلی
عباده فحسب احدکم ان یتمسک بخلق متصل باهللا؛ خداوند سبحان فضائل اخالقی را وسیله ارتباط میان خودش و بندگانش 

ترین به تعبیر دیگر، خداوند بزرگ» که هر یک از شما دست به اخالقی بزند که او را به خدا مربوط سازد.قرار داده، همین بس 
معلم اخالق و مربی نفوس انسانی و منبع تمام فضائل است و قرب و نزدیکی به خدا جز از طریق تخلق به اخالق الهی مکان 
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تر گام به ذات مقدسش نزدیکبهکند و او را گامانسان و خدا ایجاد میاي میان بنابراین، هر فضیلت اخالقی رابطه !پذیر نیست

  )22: 1385(مکارم شیرازي،  سازد.می

اي نیز دستورهایی دارد و استاد شهید اخالق حرفه ◌ٔ دین اسالم، کامل و جامع و پاسخ گوي تمام نیازهاي بشر است و درزمینه
ران و دانشمندان اسالمی، در خصوص اصول تعلیم و تربیت اسالمی و لزوم ترین متفکعنوان یکی از برجستهمرتضی مطهري به

ها هاي اسالم، مسائلی را مطرح کرده است که بررسی و ارائه آناي متناسب با آموزهپایبندي معلمان و مربیان به اخالق حرفه
  تعلیم و تربیت یاري رساند.تواند فضاي فکري مشخصی را در تربیت اسالمی به وجود آورد و به کاوشگران عرصه می

  ايمفهوم اخالق و اخالق حرفه. 2

اند. مراد از خَلق، چهره ظاهري و ساختمان طبیعی و اخالق جمع خلق است. دو کلمه َخلق و خُلق در لغت عرب از یک ماده
بخشند؛ ح، شکل خاصی میاند و به روهاي نفسانی و صفات معنوي است که درون آدمی رسوخ دارند و ثابتمراد از ُخلق، ویژگی

آسانی و بدون نیاز به تفکر و تأمل، شود عملی بهاي است نفسانی که موجب میولی ازنظر ظاهري مشهود نیستند. خُلق ملکه
شود و بر سلوك و ). اخالق در حقیقت، ملکاتی است که در نفس انسان حاصل می17: 1383از انسان صادر شود. (کتابچی،

دهد. اخالق حالتی درونی است که آن را از کردار و رفتار گذارد؛ یعنی به اعمال انسان در زندگی جهت میرفتار او تأثیر می
  )71: 1381کنیم. (زمانی فریزهندي،فرد کشف می

صورت اعمال و رفتاري که از خلقیات اند که بهاي از صفات روحی و باطنی انسان تعریف کردههمچنین اخالق را به مجموعه
توان از راه آثارش تعریف کرد. شود که اخالق را مییابد. بدین سبب گفته میشود، بروز ظاهري مینسان ناشی میدرونی ا

استمرار یک نوع رفتار خاص، دلیل بر آن است که این رفتار یک ریشه درونی و باطنی در عمق جان و روح فرد یافته است که 
  )1: 2010نامند. (توالیی،آن را خلق و اخالق می

کنند: اخالق فردي، اخالق اجتماعی، اخالق خانواده، اخالق معلم، اخالق دانشجو و ... . اخالق را گاهی به چند قسم تقسیم می
هاي گوناگونی ها و موقعیتهاي مختلفی است که انسان دارد. انسان در رابطهتقسیمات اخالق به اعتبار ارتباطات و موقعیت

ت پدر، مادر، همسر یا فرزند است و با اعضاي دیگر خانواده رابطه دارد؛ در جامعه، در موقعیت قرار دارد؛ در خانه در موقعی
شغلی خویش یا معلم و مربی است یا متعلم و متربی؛ گاه طبیب است، گاه فرمانده، مدیر یا رئیس. شخص در هر یک از 

  )22: 1384تناسب با افراد رابطه دارد. (واثقی،ها بهموقعیت

اي توجه شده است. اهمیت و جایگاه اخالق نسبت به دیگر اجزاي دین، هاي دینی هم به اهمیت اخالق فردي و حرفهدر آموزه
ي دیگر امري طبیعی مانند اعتقادات و فقه، افزون بر تقدم زمانی، داراي شرافت و جایگاه خاصی است، زیرا اختالف در دو حوزه

  نظر وجود دارد.الق مانند خوبی، عدل، بدي و ظلم و ... اتفاقآنکه در اصول بنیادین اخو رایج است، حال
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هاي اخالقی قرار گیرد؛ خواه آن فعل ارزش محسوب شود تواند موضوع گزارهازنظر شهید مطهري هر فعل اختیاريِ انسان می
ل ارزشی را اراده کرده مثل عدالت و یا ضد ارزش باشد مثل ظلم. البته استاد شهید در بعضی موارد از فعل اخالقی، فقط فع

کند: الف. از روي عقل هایی را براي آن ذکر میاست؛ یعنی فعلی که ازنظر اخالقی داراي ارزش باشد و در این صورت ویژگی
ها براي آن ارزش قائل باشند؛ د. داراي که انسانباشد؛ ب. مبتنی بر اراده و اختیار باشد؛ ج. داراي ارزش ذاتی باشد و یا آن

اصیل انسان » خود«علوي و یا » من«. از حد فعل طبیعی، حیوانی و غریزي باالتر باشد؛ و متناسب با یرمادي باشد؛ هارزش غ
  )1372باشد. (مطهري،

هاي عام اخالقی به فضاي اداري و سازمانی اي به معناي یافتن مکانیسم اجرایی براي تبدیل کردن اصول و نظریهاخالق حرفه
ها و اي از کنشاي مجموعههاي موجود در محیط کار و جامعه است. اخالق حرفهه نیازها و آسیباست که بیشتر ناظر ب

ترین روابط اجتماعی شود تا مطلوباي مقرر میها به مجامع حرفهشده است که از سوي سازمانهاي اخالقی پذیرفتهواکنش
  )1: 1383سالمتی،اي فراهم آورد. (ممکن را براي اعضاي خود در اجراي وظایف حرفه

هاي اخالقی دارد. عنوان یک شخص حقیقی، مسئولیتاي، مسئولیت اخالقی فرد از حیث شغل است. معلم بهاخالق حرفه
پذیرفت، اي که اگر شغل دیگري میگونههاي اخالقی او بر خواسته از شغلی است که بر دوش گرفته است؛ بهمسئولیت
آفریند. می هاي اخالقی خاصیاي، مسئولیتد. هر شغلی به اقتضاي حرفهکرهاي اخالقی وي تغییر میمسئولیت
  )172: 1388(قراملکی،

  اي معلمی از دیدگاه شهید مطهريههاي اخالق حرفبرخی از مؤلفه. 3

  اهتمام به پرورش فکر و اندیشه. 3‚1

آموزي و اسالم بر مسائلی از قبیل علم هاست. دینانسان اي معلمی، تالش براي پرورش اندیشهاخالق حرفه مؤلفهنخستین 
تفصیل بـاید در پی آموختن آن باشند نیز به هاانسان کـه تعقل تأکید فراوانی کرده است و عالوه بر آن درباره خصوصیات علمی

یم عبارت آموزي دو بحث متفاوت است. تعلگـفته است. از دیدگاه شهید مطهري، پرورش عقل در مقایسه با مسئله علم سـخن
منزله انباري است که یک سلسله معلومات در آن ریخته است از یاددادن. ازنظر تعلیم، متعلم فقط یادگیرنده است و مغز او به

که هدف باید باالتر باشد و آن این است که نیروي فکري متعلم را پرورش و استقالل بدهد و قوه ابتکار او را شود درحالیمی
شود، نظر به همان حالت رشد عقالنی رسد که درجایی که راجع به تعقل و پرورش عقل بحث میظر میزنده کند. چنین به ن

  )18: 1374و استقالل فکري است که انسان قوه استنباط داشته باشد. (مطهري،

خوب و بد  شود این است که قوه انتقاد یعنی تشخیصیکی از مسائل مهم در باب تربیت کودك که به قوه عاقله او مربوط می
مغزان با هر نوي مخالفت کند و نه هر حماقتی و او را بیدار کنیم، مخصوصاً در مقابل مظاهر جدید که نه مانند بعضی خشک

  )92: 1391جنایتی را به نام تجدد و مد روز بپذیرد. (مطهري، 
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افرادي یا به علت نقص استعداد  بینید که درگذشته،شد. شما میدر سیستم آموزشی قدیم، چندان به پرورش عقل توجه نمی
صوت را دارند. کتابی را درس گرفته، خیلی اند حکم ضبطو یا به علت نقص تعلیم و تربیت، نسبت به آن معلوماتی که آموخته

خواهد هم کارکرده، خیلی هم دقت کرده، درس به درس آن را حفظ کرده و نوشته و یاد گرفته، بعد مثالً مدرس شده و می
طرف بگذارید، او دیگر ذره که پایتان را آندهد؛ یکدرس بدهد؛ هرچه شما راجع به این متن بپرسید، خوب جواب می همان را

هاي لنگ است. معلوماتش فقط همین مسموعات است و اگر مطلب دیگري در جاي دیگر باشد که او بخواهد از این مایه
بینید که یک عالم مغزش جاهل است؛ خیلی اطالعات دارد ا شما میگیري بکند، عاجز است و لهذمعلومات خودش آنجا نتیجه

بینید که با یک عوام صد درصد عوام طرف هستید؛ کنید، میاي خارج از حدود معلوماتش مطرح میولی آنجا که شما مسئله
  )20:1374آید. (مطهري،رسد، یک عوام مطلق از آب درمیآنجا که می

اي طور که تعلیم بدون تعقل و تفکر هـیچ فـایده. هماناست عقل، هر دو توصیه فراوان شدهدر مـتون دیـنی، به تعلیم و ت
پذیر نیست چراکه مایه اصلی تفکر (پردازش اطالعات در ذهن)، تعلیم و تـعلم و تعلم نیز امکان تعلیم بدون ندارد، تعقل

» تعقل«باب  تر دراي بـراي تأمل دقیقاسالمی خود مـقدمهآموزي از دیدگاه در مسئله علم (آموختن اطـالعات) است. کاوش
دِعامَۀُ االِْنْساِن الْعَقُْل «فرمایند: السالم میاست. امام صادق علیه برخوردار باالتري و مرتبه درجه در متون دینی ما از اسـت که

َن مُ وَ بِالْعَقْلِ َیکْمُلُ وَ هُوَ دَلیلُهُ وَ مُبِْصرُهُ وَ ِمفْتاحُ اَمْرِهِ فَاِذا کانَ تَاْییدُ عَقِْلهِ مِنَ النّورِ کاوَ الْعَقْلُ مِنْهُ الْفِطْنَۀُ وَ الْفَهْمُ وَ الْحِفْظُ وَ الْعِلْ 
َف ذلِکَ عَرَفَ مَجْراهُ َو مَوصوَلُه رَعالِما حافِظا ذاکِرا فَطِنا فَهِما فَعَلِمَ بِذلِکَ کَیْفَ وَ لِمَ وَ حَیْثُ وَ عََرفَ َمنْ نَصَحَُه وَ مَْن غَشَّهُ فَاِذا عَ

وَ مَفْصولَهُ وَ اَْخلَصَُّهُ مِنْ تَاْییدِ العَقْلِ؛ فرمود: ستون هستى انسان عقل است، عقل سرچشمه هوش و فهم و حفظ دانش است 
یادآور و باهوش و  خرد او کامل کند و رهنما و آگاه کن و کلید کار او است، وقتى عقلش به نور مؤید باشد دانشمند و حافظ و

رو بداند چگونه و چرا و کجا و خیرخواه و بدخواه خود را بشناسد، وقتى این را شناخت روش و پیوست و فهمیده بود و ازاین
رفته را به چنگ بري مخلص گردد و چون چنین کند، ازدستپرستى خدا و دل دادن به فرمانجدائى خود را بشناسد و در یگانه

ها رود. اینمسلط گردد و بداند در چه وضعى است، براى چه در اینجا است، از کجا به اینجا آمده و به کجا مى آورد و بر آینده
  )29: 1379(کلینی، » همه از تأیید عقل است.

مـوجود در ذهـن حـالجی  خام تعلیم یک فرایند فعال در ذهن آدمی است که در آن اطالعات که گفته شـد برخالفتعقل چنان
گیرند. این مسئله که باید در افراد و در جامعه رشد شخصیت فکري و عقالنی قرار می بدیع شوند و مقدمه نتایجمی پردازش و

وتحلیل در مسائل پیدا شود یک مطلب اساسی است یعنی در فرآیند تعلیم و تربیت وظیفه ي تعقل و تجزیهپیدا شود یعنی قوه
آموز آموز است. معلم نباید فقط در مغز دانشوتحلیل دانشهم تقویت قدرت تجزیهآن معلم چیزي فراتر از آموزش است و

  )27-26: 1380ا راکد کند. (محمدي،آموز رتواند ذهن دانشمعلومات بریزد چراکه این موضوع می

  پرورش استعدادهاي نهفته در وجود آدمی .3‚2

طورکلی تربیت با صنعت یک تفاوت عمده دارد د آدمـی اسـت. بهدومـین مؤلفه اساسی، پرورش اسـتعدادهاي نـهفته در وجو
تواند جهت تربیت را بشناسد. صنعت به معنی ساختن است که در آن اشیا را تحت یک نوع که از همین فرق، انسان می
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جهت مطلوب انسان هایی در کنند و قطع و وصلهایی برقرار میها ارتباطدهند و میان آنها قرار میها و آراستنپیراستن
هاي انسان شود. ولی تربیت عبارت است از پرورش دادن، یعنی استعدادهاي گیرد تا آن شیء، مصنوعی از مصنوعصورت می

: 1374بالقوه درونی هر فرد را پرورش دهیم و به فعلیت درآوریم و لهذا تربیت فقط در مورد جاندارها صادق است. (مطهري، 
56-58(  

بـا این چهار  انسان چـهار بـعد یا چهار نوع استعداد قائل است که تعلیم و تـربیت انـسان هم در ارتـباط ىبرا استاد مطهري
جویی)، استعداد اخالقى اند از: استعداد عقلی (علمی و حقیقتپذیرد. این ابعاد یا استعدادها عبارتنوع استعداد صورت مـى

  استعداد دینى.و هنري،  (وجدان اخالقی)، استعداد زیبایى

شوند و سه استعداد دیگر در حـوزه ها تفکر بـه بـعد عـقالنى مـربوط مـىتبع آنبه عقیده استاد مـطهرى تعلیم و تعلم و به
قائل شده است. استعداد اخالقی  شود استاد بین تعلیم و تربیت جدایىکه مالحظه مىطوريگیرند. بهتـربیت و پرورش قرار مى

شده، یعنی اخالقی است و این موضوع بیانگر این است که انسان در عمق سرشت و فطرت خود، اخالقی خلق بیانگر وجدان
برد. در که کار نادرستی انجام دهد رنج میشده که دیگران را دوست بدارد و خدمت کند و احسان نماید و از اینطور خلقاین

جهت که زیبایی است دوست دارد. استعداد دینی نیز ایی را ازآنکنند که انسان زیباستعداد هنر استاد مطهري بیان می
کنند. حس پرستش یک حقیقت مافوق و ها به حس تقدیس و حس پرستش تعبیر میاستعدادي اصیل در انسان است و آن

-67: 1374ي،خواهد در مقابل او خضوع و خشوع کند، با او مناجات کند و او را تقدیس نماید. (مطهرمنزه است که انسان می
69(  

طبق نظر استاد مطهري، اساس تربیت در انسان باید بر شکوفا کردن روح و استعدادهاي فطري نهفته در آن باشد. بعضی 
ي بسیار سالگی دورهسالگی تا سیي هفتها تناسب و موقعیت بسیار بهتري براي شکوفا شدن استعدادها دارد. دورهدوره

دها است و لهذا یکی از بهترین دوران زندگی هر شخص، دوران تحصیل اوست چون هم اوان مناسبی براي شکوفا شدن استعدا
روز بر معلومات، افکار، اندیشه، ذوقیات و عواطفش گیرد که روزبهروحش مناسب است و هم در این اوان در محیطی قرار می

  )63: 1374شود. (مطهري، فزوده میا

  مسئله عادت در تربیت اسالمی .3‚3

اي معلمی این است که معلم بتواند در اثر آموزش صحیح، فضایل اخالقی و ملکات نفسانی را هاي اخالق حرفهدیـگر مؤلفهاز 
ها عادت دهد. علماي غربی عقیده دارند که تربیت فقط و فقط پرورش جایگزین کند و روح انسان را به آن آدمی در وجود

چیز، چه خوب و چه بد نباید عادت داد، زیرا عادت مطلقاً بد است چراکه ا به هیچنیروي عقل و اراده اخالقی است و انسان ر
وقت است که تواند آن را ترك کند و آنگیرد و نمیکند و انسان بدان انس میاگر چیزي عادت شود بر انسان حکومت می

حکم اینکه عادتش بودن آن کار، بلکه به حکم اراده اخالقی و نه با حکم تشخیص خوب یا بدحکم عقل و نه بهکاري را نه به
دهم که  عادت باید امیل را«گوید: دهد. کانت و روسو سردسته این مکتب هستند. مثالً روسو در کتاب امیل میشده انجام می
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و به آن انس صورت عادت درآید اند انسان نباید کاري کند که چیزي برایش بهکه گفتهالبته این. »نکند عادت چیزيبه هیچ
شود که عادت مطلقاً بد باشد صورت کلی درست است ولی این دلیل نمیکه ترك کردنش برایش دشوار باشد، بهطوريگیرد به

و انفعالی. عادت فـعلی آن اسـت که انسان تحت تأثیر یک عامل خارجی قرار  چون عادت بر دو قـسم است: عادات فعلی
 باید آموخت بارهیکتوان بهمثال نوشتن را نمیعنواندهد. بهتکرار و ممارست بهتر انجام می اثر در گیرد بلکه کاري رانمی

مورد عادات فعلی ایراداتی از قبیل  در تدریج و در اثر تمرین و ممارست عادت بـه نوشتن حاصل شود. استاد معتقد است کهبه
ایـن عـادت این نیست که انسان خوي و  خاصیت نیست. چون اوالً د واردکردنپردازان غربی بیان میآنچه روسو و سایر نظریه

 هایی کهمحرك اش در مقابلاست که انسان تا وقتی به انجام کاري عادت نکرده، اراده این گیرد بلکه خاصیت آن فقطانس می
کند. ثانیاً ازجمله فواید ، مقاومت پیدا میکرد که عادتدهند، ضعیف است ولی وقتیانگیزه او را براي انجام آن کـار تـقلیل می

 اند این است که عادت انجام کاري را کـه برحسب طبیعت براي انسانفراوان کرده تأکید آن عادت که علماي اخالق همواره بر
شود، ف عقل و اراده او میآدمی موجب تضعی نفس ها برکند؛ اما استاد آن قسمی از عادات را که تسلط آنآسان می است دشوار

دهد و در یـک عامل خارجی کاري را انجام مـی تـأثیر نامد. عادات انفعالی عاداتی است که انسان تـحتعادات انفعالی می
) درنتیجه ایجاد عادات فعلی 91-76: 1374شود. (مطهري، است که آدمی اسیر مانوسات خود می هاعادت هـمین دسـته از

  در امر تعلیم و تربیت مؤثر باشد.تواند ات انفعالی میبرخالف عاد

  تعلیم و تربیت اخالقی .3‚4

تربیت بااخالق تفاوتی دارد، بااینکه اخالق هم خود نوعی تربیت است و به معنی کسب نوعی خلق و حالت و عادت است. تربیت 
راي چه هدفی باشد؛ یعنی در مفهوم تربیت قداست کند که چگونه و برساند و ازنظر آن فرق نمیمفهوم پرورش و ساختن را می

طور پرورش بدهد که یکی از خصایص مافوق حیوان را دارا شود، بلکه تربیت نخوابیده که بگوییم تربیت یعنی کسی را آن
  شود.جسمی هم تربیت است و این کلمه در مورد حیوانات نیز بکار برده می

برند. اخالق به انسان اختصاص ت و لهذا کلمه اخالق را در مورد حیوانات بکار نمیاما در مفهوم اخالق قداستی نهاده شده اس
دارد و در مفهومش نوعی قداست خوابیده است. لذا اگر بخواهیم با اصطالح صحبت کنیم، باید بگوییم که فن اخالق و فن 

هر شکلی و با هر هدفی باشد اما علم  شود که منظور پرورش مطلق بهتربیت یکی نیست و دوتاست. فن تربیت وقتی گفته می
خواهیم بار بیاوریم. لذا اخالق و فن اخالق تابع غرض ما نیست که بگوییم اخالق باالخره اخالق است، حال هر طور که می

گیرد که البته منظور این نیست که مالك فعل اخالقی، ضد طبیعت بودن گوییم فعل اخالقی در مقابل فعل طبیعی قرار میمی
اش انجام دهد فعل طبیعی است و فعل اخالقی فعل غیرطبیعی است. حکم ساختمان طبیعیاشد. هر کاري که انسان آن را بهب

  )96-95: 1374(مطهري،

تأثیر  تحت از کار درآید. متکلمان شیعه» اخالقی«شود باید موجودي بیند و تربیت میتعلیم می اسالمی انسانی که به روش
چون  که گونه نیستاند که خیر اخالقی، مستقل از امر الهی است یعنی اینمعتقد بوده همواره السالمعلیهم هاي ائمهآموزش

شود. بلکه چـون یک عمل خاص به لحاظ اخالقی  اخالقی کار مبدل به خیر آن امر کرده است خاص کار خداوند به انـجام یـک
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نیز نباید ناگفته بماند کـه خـالق نـخستین خیر الهی که در ضمیر  ند؛ اما این نکتهکمی امر خیر است خداوند به انجام آن
از ذات الهی دانست. استاد  را باید برآمده اخـالق جهتاخالقی جاي گذاري شده، خداوند است و ازاین فطرت صورتانسان به

و پرستش است. انسان به همان میزان  عبادت مقوله ق ازتمام حقیقت این اسـت کـه اخال«گوید: شهید عالوه بر این مطلب می
که شعور ناآگاهش کند. وقتیهم یک سلسله دسـتورهاي الهـی را پیـروي می کند، ناآگاهانهمـی پرستش ناآگاهانه را خدا که

» شود.ارهاي او تبدیل به کار اخالقی میکاند، آنگاه دیگر تمامآمده کـار تبدیل به شعور آگاه بشود که پیامبران نیز براي هـمین
 غرض هاي اخالقی در آن اهمیت بسیار دارد، یک دستگاه هدفمند و دارايدستگاه تعلیم و تـربیت اسـالمی ازآنجاکه آموزش

یی اي ندارد، داراي مضمون و محتواشدهو مقصود خواهد بود چون اخـالق برخالف مطلق تربیت که هیچ محتواي از پیش تعیین
اخالقی اگر در کنار آداب و اعمال دینی بنشیند آدمی را براي طی طـریق  فضایل مـشخص و غیرقابل تخلف است. از سوي دیگر

  )28: 1380جز این نیست. (محمدي، نیز وپرورش اسالمیکـمال کفایت خواهد کرد و مطلوب آموزش

  رابطه عبادت و تعلیم و تربیت. 3‚5

مبتنی است. روح عبادت تذکر است؛ یعنی همواره به » عبادت«دریکی دیگر از شئون خود بر مسئله  و تربیت اسـالمی تعلیم
شده عنوان فریضه و نافله بسیار توصیهیاد خدا بودن و خروج از غفلت نسبت به پروردگار. عبادت که براي تذکر است، در اسالم به

کند نیز مبارزه کرده است. هر چه که برد و غفلت ایجاد میز بین میاست و اسالم با موجباتی که روح عبادت، یعنی تذکر را ا
نوعی ممنوع (مکروه یا حرام) است؛ مانند افراط در خورد، افراط در گفتن، افراط موجب انصراف و غفلت انسان از خدا بشود، به

بااینکه روح عبادت، ارتباط و پیوند  در معاشرت با افراد و افراط در خوابیدن. در اسالم یک خصوصیتی است و آن این است که
میان بنده باخدا و شکستن دیوار غفلت است اما نکته جالب این است که اسالم به عبادت شکل داده و به شکل نیز نهایت 

ان هاي تربیتی را در لباس عبادت وارد کرده است؛ مثالً ازنظر اینکه قلب انساهمیت را داده و در آن شکل نیز یک سلسله برنامه
خواهیم پیش خدا برویم، خواهد متوجه خدا باشد، این چه اثري دارد که بدن انسان پاك باشد یا نباشد؟ ما که با بدن نمیمی

که عبادت را خواهیم پیش خدا برویم، دلمان باید پاك باشد. ولی اسالم وقتیحاال بدنمان پاك باشد یا نباشد، ما بادل می
واهد مخصوصاً عبادت هم یک اثر خاصی ازنظر تربیتی داشته باشد، چیزي را که به عبادت خخواهد تشریح کند، چون میمی

کند و در ضمن آن ربط زیادي ندارد ولی در تعلیم و تربیت مؤثر است، در لباس عبادت اعم از واجب و مستحب، پیاده می
مختلف. (مطهري، عناوینهاي مستحبی بهو غسل گنجاند مثل مسئله غسل، مسئله وضو، دائم الوضو بودن، دائم الطهاره بودنمی

1374 :185-187(  

 از برسد و در هیچ حال و مقامی» عبادت«شود که او بـه مـرتبه در تـفکر اسـالمی کـمال غایی آدمی آن هنگام محقق می
ان قال فلم تعبّدهم؟ قیل لئالّ یکونوا ف«فرماید: طورکلی مىالسالم درباره آثار عبادت بهتعالی غافل نشود. امام رضا علیهذکر باري

ناسین لذکره و ال تارکین الدبه و ال الهین عن امره و نهیه اذا کان فیه صالحهم و قوامهم فلو ترکوا بغیر تعبّد لطال علیهم االمد 
در پاسخ گفته  ها دارد؟اگر کسى بگوید: چرا خداوند به بندگانش دستور عبادت داده، آیا نیاز به عبادت آن» فقست قلوبهم

شود: این به خاطر آن است که یاد خدا را به فراموشى نسپارند و ادب را در پیشگاه او ترك نکنند و از امرونهی او غافل مى
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گذرد (و از ها مىهاست و اگر مردم بدون پرستش و عبادت رها شوند مدّت زیادى به آننشوند چراکه در آن صالح و قوام آن
  )344: 1385کند. (مکارم شیرازي، ها قساوت پیدا مىهاى آنند) و درنتیجه دلشویاد خدا غافل مى

و  رسیدن به این مرتبه مستلزم نـوعی خـاص از سلوك روحی و جسمی است کـه جـز در ضمن یـک دستگاه آمـوزشی 
تبع آن هبتوایی خاص و از عبادت وجود دارد که هر یک مح انـواع مختلفی اسـالم پرورشی دقیق ممکن نخواهد بود. در

 در ادت هر یـک رابا دستمایه قرار دادن این اشـکال مختلف عب طور که بیان شد، تربیت اسالمیکارکردي ویـژه دارنـد. همان
ارکان خود  دیگرگیرد و بدین ترتیب عبادت را در کنار برآوردن مقصودي خاص از مقاصد مـختلف خـود به کار می جـهت

اسالمی کـه در عـبادت  بـرساند. استاد شهید عقیده دارد سـرانجام تا از ایـن رهـگذر برنامه خویش را کامل کند و بـهنشاند می
تـربیتی  تر شدن برنامهتواند مستقالً در جهت غنیها میدارد که هرکدام از آن ها عناصر مختلفی وجودعالوه بر مـحتواي آن

ها را خلف از آنتشده دارنـد که شخص عابد حـق اسالمی غالباً شـکلی خـاص و از پیش تعیین تشود. عبادا اسـالم مؤثر واقع
ترین ملکات و مهار نفس کـه یکی از مهم ندارد. همین شکل خاص عبادت و لزوم مراعات آن خود تمرینی است براي ضبط

شوند. فته نمیاي هـم دارند که در غیر آن پذیرژهشود عـالوه بـر ایـن اکـثر عـبادات اسالمی وقت ویـنفسانی محسوب می
  )29-28: 1380(محمدي،

رد و این نیز شناسی در وجـود عابد جاي بگیتمرین دیگري است براي آنکه ملکه نظم و وقت خود لزوم مراعات اوقات عبادت
انسان است،  اد حرارت ایمانی دري معنوي و ایجیک خـصلت تـربیتی دیـگر اسـت. همچنین عبادت براي تقویت عشق و عالقه

یمان و عمل را ي ایمان است و این مسئله تأثیر متقابل اکنندهطور که ایمان منشأ عبادت است، عبادت هم تقویتیعنی همان
توان نتیجه توان یافت. با این وصف میعبادات اسالمی بازهم می اطراف دست عوارض جانبی و مهم دردهد. ازایننشان می

را پدید  بدیع یت عبادت آخرین حلقه از زنجیر تعلیم و تربیت اسالمی است که اگر به بـاقی اجزاء آن بپیوندد دستگاهگرف
  )193-183: 1374بیت است. (مطهري، هاي کنونی تعلیم و ترتر و کارآمدتر از نظریهخواهد آورد که بسی جامع

  دیدگاه شهید مطهري اي معلمی ازهها و موانع اخالق حرفبرخی از آسیب. 4

  بعدي دیدن انسانتک. 4‚1

ت اسالمی است؛ اي معلمی از دیدگاه تعلیم و تربیهاي اخالق حرفهجانبه به او یکی از آسیببعدي دیدن انسان و نگاه یکتک
جامعیت، نگرش ز کند. منظور ااي پیدا میاي معلم، جایگاه ویژهلذا مسئله جامعیت در امر تعلیم و تربیت و در اخالق حرفه

ماند و ور نمیهاي شـخصیت انـسان ازنظر اسالم دیک از جنبههیچ است. ي تعلیم و تربیت اسالمی به ماهیت انسانجانبههمه
یعنی کسی  رشید شود مراد همین انسان است.معرفی می» رشید«رشد مقرر خود برسد. اینکه در قرآن، انسان  به باید هرکدام

ینکه در جهت اها راکد و معطل بماند و یا و سایر جنبه کند رشد وجودي او رشد کـرده اسـت. اگر یک جنبهکه همه ابعاد 
  )108: 1383واقعی و اصیل به وقوع نخواهد پیوست. (ملکی،  پرورش یابد، غیراصولی خود رشد
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ي ابعاد وجودي انسان جانبهشد همهدر خارج از حیطه دین اسالم و در نظریات دانشمندان غربی نیز مسئله توجه به ر
هاي چندگانه را ارائه کرده است. طبق نظر وي پردازان است که نظریه هوشیکی از این نظریه 2مشاهده است. هوارد گاردنرقابل

، جنبشی-ریاضی، فضایی، بدنی-اند از: زبانی (کالمی)، موسیقیایی، منطقیانسان داراي هشت نوع هوش متفاوت است که عبارت
هاي مختلف تفاوت گرایانه، میان فردي و درون فردي. در این نظریه چنین فرض شده که در میان افراد ازلحاظ هوشطبیعت

هایی که دانش آموزان را درزمینه هاي مختلف کاران را به ایجاد برنامههاي چندگانه گاردنر، پرورشعالوه هوشوجود دارد. به
هاي دین مبین اسالم در کنیم که آموزه) با تمام این اوصاف مشاهده می343:  1392، آموزش دهد تشویق کرده است. (سیف

  تر است.این زمینه متقدم و جامع

 تدل به وجود آورد.توان انسان معنزدیک دارد. باتربیت جامع است که می بسیار در قرآن با اعتدال در تربیت، رابطه جـامعیت
دلیل منسوخ شدن  مکتب، بودن یـک قـانون و یـا یک جانبهیک او. وهم تربیت بیندمی لطمهغیر این صورت هم انسان  در

خود عدم خودبه هاآن پوشی از هر یک ازها فراوان است چشمدر زندگی انسان که خود را به همراه دارد. عوامل مؤثر و حاکم
ست. جامعیت و و اجتماعی ا توجه به همه جوانب مادي و روحی و فردي ترین رکـن جـاوید مـاندن،کند. مهممی ایجاد تعادل
عنوان بهترین السالم به). امام علی علیه59: 1380 اسالم شناسان است (مطهري، تعلیمات اسالمی موردقبول بـودن جانبههـمه

است و هم به تربیت  وحی فرزند سفارش کردهالگو در تربیت فرزند، این موضوع را مدنظر داشتند و در این راستا هم به تربیت ر
ها از طب مک آنکپسرم! آیا تو را چهار نکته نیاموزم که به « السالم فرمود:جسمی او. آن حضرت به فرزندش امام حسن علیه

از غذا شدي، دست نیاز شوي؟ گفت: چرا، امیر مؤمنان! حضرت فرمود: تا گرسنه نشدي، بر سر سفره منشین؛ تا کامالً سیر نبی
  )337: 1385(ابن بابویه، » ش مکن.بکش؛ غذا را خوب بجو و پیش از خواب، رفتن به دستشویی را فرامو

  عدم رعایت اعتدال. 4‚2

اعتدال است. آیین تربیتی دین  اي معلمی باید رعایت شود،دومین اصلی که در تعلیم و تربیت اسالمی و در ذیل اخالق حرفه
اي است که انسان متعادل تربیت شوند. گونهخواند و مجموعه قوانین و مقررات و آداب دینی بهمیاعتدال در هر امري فرابه

اي را که این امت باید خود را با او تطبیق دهد و کند و نمونهخداي متعال امت اسالمی را امتی متعادل و با هویت معرفی می

امت میانه و متعادل یعنی امتی که در هیچ امري از امور، خواه نظري و خواه  .3نمایددر پی او رود، پیامبر اکرم (ص) معرفی می

  )55: 1388هایش در حدّ اعتدال است. (شکریان، کند و همه برنامهوتفریط نمیعملی، افراط

                                                                                                                                                                                                         
2 Howard Gardner 

  )143آیه  –هیداً) (بقره  وَ یَکُونَ الرَّسُولَ عَلَیکُمْ الشَ(وَ کَذلکَ جَعَلناکُمْ اُمَۀً وَسطاً لِتَکُونُوا شُهَداء عَلَی النّاسِ- 3
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آوردن چـیزي کمکم دیدن و  به معنی در چـیزي و تفریط روي کـردنوتفریط است. افراط به معنی زیادهاعتدال در مقابل افراط
ها شود. در تعلیم و تربیت نیز که باروح و روان انساناست. هرکدام از این دو موجب اختالل در بقا، استمرار و سالمت امور می

آورد و تـفریط، وتفریط از لوازم تعلیم و تربیت کارآمد و تأثیرگذار اسـت. افـراط، تورم به وجود مـیدارد، پرهیز از افراط سروکار
دهی بـه هایی که نه اهل افراط باشند و نه تفریط. براي شکلنیاز داریم. انسان مـعتدل  هايخأل و کاستی. در جامعه به انسان

 هستیم. نیازمند اي به تربیت معتدلچـنین جـامعه
آن اینکه اسالم را فقط در بود که جامعه ما دچار یک بیماري بود و  وقتیزند. یکجانبه حرف میقرآن همه«بر این اساس 

صورت یک به این هایی! مـالك مسلمانی، زیاد مسجد رفتن و زیاد دعا خواندن بود.عبادت چه همدانستند آنعبادت مـی
هاي اجتماعی اي که توجه به جنبهعده شود.می پیدا کم عالمت یک بیماري دیگري در میان مابیماري درآمده بود. ولی کم

را ندیده بگیرند. این هم بیماري است. اگر جامعه ما به این دنده  اسالم معنوي هايخواهند جنبهکم میاند، کمپیداکردهاسـالم 
اي که ما منحرف بوده. جامعه گذشته جنبه را فراموش کند، باز یک جامعه منحرفی است در همان حـد کـه جامعه و آن بیفتد

پس ازجمله چیزهایی که واقعاً باید به آن توجه داشته باشیم تا در درجه اول در ». بود پیغمبر درست کرد جامعه معتدل
خودمان و سپس در فرزندانمان پرورش دهیم، حس پرستش و عبادت به همان معناي واقعی آن است. چهارتا خم و راست 

ه، مناجات یعنی چه، راز و نیاز یعنی کند و نفهمد که حال یعنی چفهمد چه میصورت نماز که انسان خودش هم نمیشدن به
حق یعنی چه، این عبادت نیست و نیز اینکه انسان فقط دهانش را یک ماه رمضان هرروز از صبح تا غروب چه، منقطع شدن به

، پیدا شود. (مطهري ببندد، عبادت نیست. پس قطعاً این حس باید در ما پرورش پیدا کند تا یکی از ارکان تربیت اسالمی در ما
1374: 344.(  

  عدم توجه به تأمین نیازهاي حقیقی. 4‚3

فرماید: در قـانون، احـتیاج سـه چیز است: اول باید نیاز به چیزي باشد. دوم اینکه چیز قانون نیاز می توضیح شهید مطهري در
توان ). از این نگرش می28-29 :1380 بشود (مـطهري، پیدا سوم اینکه احساس این نیاز نـکند. دیگري این نیاز را بـرطرف

اولی طریقتعلیم و تربیت استنتاج کرد. اگر به بشر باید فهماند کـه بـه دین اسالم نیاز دارد به براي را راحتی اصـل نیاز آفرینیبه
قادات دینی را باید زندگی بر مبناي اعت و نوع توانند زنـدگی کـنندبـه کـودکان و نوجوانان باید فـهماند کـه بدون دین نمی

 دریـابند که حذف دین خوبییاد بگیرند. یقیناً اگر فرزندان این مرزوبوم با معیارهاي دینی تربیت شوند و ایـن نـکته مهم را به
زنـدگی به معناي گرفتن روح از بدن است، تالش خواهند کرد رفتار خود را با رضاي خدا و صالح مـردم تـنظیم کنند. در  از

داریم نـیازهاي اصیل ولی غیرقابل احساس متربی را به او بفهمانیم و در جهت تأمین و برطرف کردن آن م و تربیت وظیفهتعلی
بر محور نیازهاي محسوس و مادي قرار گیرد، آدمی از مرحله حیوانی خود فـاصله زیـادي  صـرفاً نیازها تالش کنیم. اگر تـربیت

  ).110-109: 1383دار غیرمادي است (ملکی، انیت تأمین نیازهاي ریشهنـخواهد گرفت. شرط رسیدن به انس
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  عدم توجه به رعایت توازن میان امور ثابت و امور متغیر. 4‚4

ها یکسان است. هاي اجتماعی، وضع ثابتی دارد که در همه زمانهاي فردي و چه درزمینهاي از نـیازهاي بشر، چه درزمینهپاره
شود شود و نظامی که باید به اجتماع بـدهد، عدالت خوانده میخـود بدهد، اخالق نامیده می غـرایز بـهنظامی که انسان باید 

شود. بـرخی دیگر از و تکمیل کند، عبادت نـامیده مـی و ایمان خود را تجدید باشد اي که باید با خالق خود داشتهو رابطه
 وضع متغیري در نظر متغیر، کند. اسـالم براي این احتیاجاتغیري پیدا مـینیازهاي بشر متغیر است و ازلحاظ قانون وضع مت

است. از این راه که اوضاع متغیر را با اصول ثـابت و الیـتغیر مـربوط کرده است و آن اصول ثابت در هر وضع جدید و  گرفته
که یکی از ابواب فقه است، اصل » سبق ورمایه«کند؛ مـثالً ریشه و اصل قانون مـی تـولید متغیري، قانون خاص و متناسبی

ازنظر اسالم اصالت  و اسب اسـت (که یکی از اصول اجتماعی است). تبر و شمشیر و نیزه» واعدوالهم ماستطعتم مـن قـوه«
ـد امـکان باید در هر عصر و زمانی تا آخـرین ح ندارد و جـزء اهـداف اسالمی نیست. آنچه اصالت دارد این است که مسلمانان

  ).59-66: 1380و دفاعی در برابر دشمن قوي باشند (مطهري،  نظامی قواي ازلحاظ

 دانستن مثالعنوانوجود داشته باشد؛ به توازن و تربیت نیز باید در همه عناصر اصلی تربیت بین امور ثابت و متغیر تعلیم در
اند ولی اینکه حقیقت امور کدام است و در طول تاریخ دنبال حقیقت بوده هاثـابت اسـت. همه انسان نیاز یک »حقیقت امور«

نیازسنجی  بایدشود. براي فهم درست نیازهاي ثـابت و مـتغیر می گرفته زندگی هاي متغیرحقایق را شناخت از جنبه باید چگونه
و نـگاه عـلمی و تـحقیقی به انسان، نیازهاي متغیر  کندمی کرد. نگاه فلسفی و اعتقادي به انسان نیازهاي ثابت او را مشخص

و  هاي تربیتی را با حـرکت رشـد و کمال کودکانریزان و مربیان نیازها را بفهمند برنامهدهد. هرقدر برنامهاو را نشان می
اي شناخت نیازهاي ثابت هتحت عنوان استعدادهاي عالی در انسان مـطرح اسـت زمـینه آنچه سازند.تر مینوجوانان هماهنگ
  )114-112: 1383دهد (ملکی، هت میشود نیازهاي متغیر را جـرود و آنچه موقعیت زمان نامیده میآدمی به شمار می

  عدم توجه به اصل جذب و دفع. 4‚5

رو شود. یکسان روبهطور ها بهو با همه موقعیت هاتواند با همه انسانخواه است. نمیانـسان مـوجودي متفکر، عاطفی و حقیقت
از اصول و قوانین حاکم  یکی اصـل جـذب و دفع«جور برخورد کند از گوهر انسانی خود دورافتاده است. اگر با همه اوضاع یک

 بر هستی است و به یک اعتبار یک قاعده هستی است. قانون جذب و دفع یک قانون عمومی است که بر سرتاسر نظام آفرینش
اي از ذرات جهان هستی از دایره حکومت جاذبه اسـت کـه هـیچ ذره مسلم بشر، ازنظر جـوامع علمی امروز کند.مـی حکومت

نیروي مـرموز  این ترین ذرات آن دارايو اجرام عالم تا کوچک اجسام ترینبزرگ اند. ازعمومی خارج نبوده و همه محکوم آن
  ).17: 1374(مطهري، » باشندت تـأثیر آن مـیبه نام نیروي جاذبه هستند و هم به نحوي تح

توان به در روابط انسانی در تعلیم و تربیت می که گرفت توان نتیجهبا توجه بـه ایـن مطالب از اندیشه شهید مطهري می
 باشیم همه داشته ها با یکدیگر جهت بهتري بخشید. اگـر فـقط جاذبهو متربی تأثیرگذاري تـربیتی بـین مـربی و متربی

فقط دافعه باشد  اگر شودها باهم خلط میشوند و مرز حق و باطل در نظر انساناي وارد میهر نـوع فـکر و انـدیشه بـا هاانسان
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رود هر یک از ایـن دو حالت با وظیفه و رسـالت دست می از و تـوسعه امت اسالمی سـازي آدم تأثیرگذاري، امکان و فرصت
  ).123-122: 1383ار نیست. (ملکی، ی سازگمـسلمان

  جمود و تحجر علمی و ابزاري. 4‚6

ها براي اهداف متعالی، یکی از وجوه و ابعاد تحجر توجهی به شناخت وسایل و ابزارهاي جدید و غفلت از کاربرد مطلوب آنبی
احتیاجات در قلمرو عقل است. عقل کار  کند و راه رسیدن به هدف را، امّا تعیین وسیله تأمیندین، هدف را معین می است.

حکم قانون اتم و اکمل (به قول عالمه کند و بشر بهکند و هرروز وسیله بهتري انتخاب میتدریج تکمیل میخودش را به
تر باشد، به هدف خودش برسد. هیچ احتیاج حقیقی نیست که اسالم جلوي خرجتر و کمخواهد از هر راه که سادهطباطبائی) می

زنم. که تراکتور پیداشده اگر کسی بگوید من با گاوآهن شخم میآن را گرفته باشد. اسالم جلوي هوس را گرفته است. در وقتی
برند و عنوان نمونه نام میسازي بهایشان از بلندگو، رادیو، تلویزیون و صنعت فیلم ).193: 1376این، محکوم است. (مطهري، 

ها چه دادوفریادي راه اوایل که همین بلندگو پیدا شد، بعضی«کنند که شنیدنی است: داستان بوق شیطان را مطرح می
اي سر من درآوردند. گفتند مجلس دانید چه بازيانداختند! اولین نفري که در میان وعاظ با بلندگو صحبت کرد، من بودم. نمی
بکند، گفت این بوق شیطان را بردارید. برداشتند  معظمی بود و در آنجا بلندگو گذاشته بودند. قبل از من واعظی رفت صحبت

و آن واعظ در اثر کثرت جمعیت نتوانست مطلب را به همه مردم بفهماند. من رفتم روي منبر. تا نشستم گفتم بوق شیطان را 
توان ). می197 :1376(مطهري، » برد؛ که گفته بلندگو بوق شیطان است؟!ها آبروي دین را میبیاورید. ببینید جمود چقدر؟ این

رسانی هاي جدید ارتباطی و اطالعهاي نو پیداي تحقیقی، تعلیمی و تبلیغی و ابزارتوجهی به اقتضائات و روشاضافه کرد که بی
دهد و باب استفاده رسانی و آموزش دینی را کاهش میهاي معهود و تکراري که بُرد کارِ پیامها و سبکو جمود در همان روش

  .رودبندد، از همین سنخ تحجّر به شمار میمشروع و مؤثر را می هاياز نوآوري

  گیريبحث و نتیجه. 5

هاي تربیتی مکتب اي معلمی با توجه به آموزهآنچه در این مقاله ارائه شد آراء و نظریات شهید مطهري در مورد اخالق حرفه
کنند، دین اهدافی هستند که براي تحقق آن تالش میهاي جهان داراي مجموعه طور که تمام مکاتب و نظاماسالم بود. همان

عنوان ترین هدف در آن، رسیدن به قرب الهی و رستگاري بشر است لذا تعلیم و تربیت بهاسالم نیز اهدافی دارد که بلندمرتبه
اي م، رعایت اخالق حرفهها را محقق کند و براي تحقق این مهتواند راه رسیدن به این اهداف را هموار و آنیک ابزار کارآمد می

عنوان یکی توسط معلمان، آموزگاران و کلیه کسانی که به امر تعلیم و تربیت مشغول و مأمورند ضروري است. شهید مطهري به
اي براي اجرایی از عالمان اندیشه اسالمی در تألیفات متعدد خود، ابعاد مختلف تعلیم و تربیت اسالمی و رعایت اخالق حرفه

توان در جهت رسیدن به اهداف متعالی دین اسالم گام برداشت. ا تبیین کرده است که با استفاده از این اصول میکردن آن ر
شده و عقیده تأکید آن عالم فرزانه بیشتر روي پرورش قوه اندیشه و تعقل بود که درآیات و روایات متعددي به اهمیت آن اشاره
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وتحلیل و استنباط ي ساده مطالب به کودکان است و باید توانایی تجزیهتر از ارائهداشتند که فرآیند تعلیم و تربیت چیزي فرا
  در افراد ایجاد شود تا افراد بتوانند نیازهاي خود را در طول عمر خود برطرف کنند.

قائل  دادند که این نمایانگر اهمیتهمچنین شهید مطهري به پرورش اخالقی افراد و پرورش استعدادهاي افراد اهمیت می
ها تنها در یک یا چند بعد محدود کار ي ایشان پرورش انسانها است. به عقیدهي انسانجانبهشدن ایشان به پرورش همه

درستی نیست و براي اینکه فرد بتواند به هدف نهایی که رسیدن به رستگاري و سعادت است برسد، باید در تمام ابعاد وجودي 
ا را در فطرت آدمی قرار داده، به رشد دست یابد و این از راهی جز تعلیم و تربیت بر اساس هخویش که خداوند استعدادهاي آن

هاي دین مبین اسالم باید تا حد امکان معیارهاي اسالم ممکن نخواهد بود و از طرفی براي تحقق تعلیم و تربیت بر اساس آموزه
اي توسط معلم و بدون پایبندي معلم به رعایت اخالق حرفه هاي آن موردتوجه و استفاده قرار گیرد و این بدونتمام آموزه

  اصول تعلیم و تربیت اسالمی میسر نخواهد شد.

هاي تربیت ي مؤلفهشود که معلمان ضمن مطالعهاي در تربیت اسالمی، پیشنهاد میمنظور تحقق هرچه بیشتر اخالق حرفهبه
آموز محور اهتمام ورزند. هاي تدریس فعال و دانشي روش ◌ٔ ینهاز دیدگاه دین مبین اسالم، به کسب دانش و آگاهی درزم

ها یادگیرندگان به کمک هایی از قبیل بحث گروهی، یادگیري اکتشافی، بارش مغزي، یادگیري مشارکتی و ... که در آنروش
ها در فرآیند ن روشکند تا ضمن اجراي ایگیرند و معلم تالش میمعلم، مسئولیت درك و فهم مطلب را خودشان بر عهده می

وتحلیل ي ساده و مستقیم محتوا، به رشد قوه تجزیهي مستقیم مطالب به دانش آموزان اجتناب ورزد چراکه ارائهتدریس، از ارائه
آموز محور، همسو هاي تدریس فعال و دانشطور که مشخص است، هدف روشو تعقل دانش آموزان کمکی نخواهد کرد. همان

اي معلمی است که در این مقاله موردبررسی قرار گرفت و درنتیجه کسب لیم و تربیت اسالمی و اخالق حرفهبا اهداف عالی تع
  اي معلمی را تسهیل خواهد کرد.ها، تحقق اخالق حرفهگونه روشآگاهی و مهارت درباره این

اي اسالمی و تحقق اخالق حرفه ي دانش آموزان یکی از موضوعات اساسی در تعلیم و تربیتجانبههمچنین موضوع رشد همه
ها و کسب آگاهی در این باره نیز الزم است تا معلمان ضمن دقت نظر به ابعاد مختلف وجودي انسانتوسط معلمان است. دراین

هایی در جهت پرورش ابعاد مختلف دانش آموزان بپردازند. هاي دین مبین اسالم، به تدارك برنامهزمینه خصوصاً در پرتو آموزه
هاي پایانی و نمره دهی، روند یاددهی و یادگیري را در طول سال تحصیلی موردتوجه جاي توجه افراطی به آزمونمعلمان باید به

قرار داده و ابعاد مختلف رشد اعم از رشد عاطفی و اجتماعی و حتی جسمانی دانش آموزان را در نظر بگیرند. البته موضوع 
ترین ه دهی، امروزه باروي کار آمدن نظام نمره دهی توصیفی در مقطع ابتدایی که مهمحساسیت باالي برخی معلمان به نمر

شده است اما این موضوع هنوز نیازمند توجه در مقطع ابتدایی و مقاطع باالتر مقطع تعلیمی و تربیتی است تا حدودي حل
  است.

هاي ر سطح مجسم و نیمه مجسم و انجام بازيي محتواي آموزشی داستفاده از تجهیزات و امکانات سمعی و بصري، ارائه
هاي دیگري است که به دلیل داشتن جذابیت و فعال کردن حواس مختلف در دانش آموزشی در خالل تدریس ازجمله روش

  ها مؤثر واقع شود.تواند در جهت رشد ابعاد مختلف وجودي آنآموزان، می
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روزرسانی و کسب آموزي و ضمن خدمت، در جهت بههاي مختلف مهارتهرود مسئولین امر، ضمن تدارك دورنهایتاً انتظار می
  و مهارت و دانش مقتضی توسط معلمان گام بردارند.

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 -------------------------------- مرتضی مطهرياز منظر استاد شهید  اي معلمی در نظام تربیت اسالمی بررسی اخالق حرفه

 

37 
 
 سال دوم•
 6شماره •
 1396بهار •

  منابع . 6

  قرآن کریم -

  ، ترجمه و توضیح یعقوب جعفري، تهران: انتشارات اندیشه هادي.1، جلد الخصال) 1385ابن بابویه، محمد بن علی. ( -

 پلیس، انسانی توسعه ماهنامه ،"سازمان در کارکنان اخالقی رفتار بر تأثیرگذار عوامل ")1389. (روح اله توالیی، -

  .25 شماره

هاي ها از دیدگاه آموزهاي در سازمانراهکارهاي نهادینه کردن اخالق حرفه")1391حسینی، نجمه. عباسی، عفت. ( -
  سال دوم، شماره اول. هاي مدیریتی،، مجله اسالم و پژوهش"دینی

، "اخالق کارگزاران اسالمی و تطبیق آن بااخالق کارگزاران سیستم بانکی ")1381زمانی فریزهندي، منوچهر. ( -
  .20فصلنامه بانک صادرات ایران، شماره 

 .62، نشریه مهارت، شماره "اياخالق حرفه ")1383سالمتی، مصطفی. ( -
  ، تهران: نشر دوران.پرورشی نوینروانشناسی ) 1392اکبر. (سیف، علی -

  .33، فصلنامه قرآنی کوثر، شماره "البالغهنقش تربیتی اعتدال در قرآن و نهج") 1388شکریان، مریم. ( -

  .سرآمد انتشارات دوم)، تهران: (چاپ ايحرفه اخالق بر درآمدي )1388احد. ( قراملکی،  -

  الف. نشر (چاپ اول)،تهران: موفق مدیریت )1383محسن. ( کتابچی، -

، ترجمه محمدباقر کمره اي، تهران: انتشارات دفتر مطالعات تاریخ و 1، جلد اصول کافی) 1379کلینی، محمدبن یعقوب. ( -
  معارف اسالمی.

، دو "اي در سازمان با الگو گرفتن از مبانی دینیهاي اخالق حرفهمؤلفه") 1392محمدي، مسلم. گل وردي، مهدي. ( -
  فصلنامه اسالم و مدیریت، سال دوم، شماره سوم.

، مجله کیهان فرهنگی، "تعلیم و تربیت اسالمی از دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهري") 1380محمدي، مهدي. ( -
  .181شماره 

  ، تهران: انتشارات صدرا.اسالم و مقتضیات زمان) 1376مطهري، مرتضی. ( -



  طهرياز منظر استاد شهید مرتضی م اي معلمی در نظام تربیت اسالمی بررسی اخالق حرفه--------------------------------

 

38 
 
 سال دوم•
 6شماره •
 1396بهار •

  ، تهران: انتشارات صدرا.در اسالمتعلیم و تربیت ) 1374مطهري، مرتضی. (-

  ، تهران: انتشارات صدرا.شش مقاله) 1380مطهري، مرتضی. (-

  ، تهران: انتشارات صدرا.فلسفه اخالق) 1372مطهري، مرتضی. (-

 ، جلد دوم، تهران: انتشارات صدرا.هاي استاد مطهريیادداشت) 1391مطهري، مرتضی. (-

  السالم.طالب علیهم، جلد اول، قم: انتشارات مدرسه االمام علی بن ابیر قرآناخالق د) 1385مکارم شیرازي، ناصر. (-

 .103، مجله مصباح، شماره "اصول تعلیم و تربیت اسالمی از دیدگاه شهید مطهري") 1383ملکی، حسن. (-
 موسسه به وابسته المللیبین نشر و چاپ تهران: شرکت دوم)، (چاپ مدیریت اخالق از هاییدرس) 1384قاسم. ( واثقی،-

  امیرکبیر. انتشارات

  

 

 

                                    


	 
	چكيده


