تبیین و نقد جایگاه اقتدار معلم در تربیت دینی با نظر به آموزههای
قرآنی

ایــن پژوهــش بــه ترشیــح مفهــوم اقتــدار ،تربیــت دینــی و
چکیده پیامدهــای ناشــی از اقتــدار نامــروع معلــم پرداختــه اســت .از
ســویی ،اقتــدار معلــم یکــی از مهمتریــن موضوعــات موردبحــث
در تعلیــم و تربیــت اســت و از ســوی دیگــر ،یکــی از عوامــل مرتبــط بــا معلــم کــه
موجــب آســیب در نظــام تربیتــی میشــود ،انتخــاب و اعــال نامناســب اقتــدار
از ســوی معلــم اســت.
در ایــن پژوهــش از روش تجزیهوتحلیــل مفهــوم بــا نظــر بــه شــبکهی معنایــی
استفادهشــده اســت .یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه مفهــوم اقتــدار در
آموزههــای قرآنــی گونههــای مختلفــی دارد کــه برخــی موجــه و برخــی ناموجــه
اســت .گونههــای موجــه اقتــدار معلــم برخاســته از ویژگیهــای دانشــی و اخالقی
او اســت و ازایـنرو ،تربیــت دینــی مدنظــر در قــرآن فراینــدی اســت؛ یعنــی یــک
جریــان مســتمر ،تدریجــی و زمانمنــد اســت و ماننــد گونههــای شــبهتربیت
همچــون تلقیــن و تحمیــل ،یکجانبــه نیســت ،بلکــه دوســویه و تعاملــی اســت؛
همچنیــن در تحلیــل آیــات قــرآن مشــخص شــد کــه مســئولیت فــردی شــاگرد در
قبــال رسنوشــت خــود ،شــأن انســانی معلــم و همچنیــن رفتــار انســانی او مانــع از
اقتــدار ناموجــه اســت؛ درنتیجــه ،در تعلیــم و تربیــت و بهویــژه تربیــت دینــی،
بایــد مراقــب گونههــای ناموجــه اقتــدار بــود.

تاریخ دریافت1400/11/10 :
تاریخ پذیرش1401/3/25 :
از صفحه  181تا صفحه 198
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مقدمه

در فضایــی زندگــی میکنیــم کــه گاهــی در آن ،تبعیــت محــض بهعنــوان ارزشــی دینــی تبلیــغ و ترویــج
میشــود؛ همچنیــن گاهــی برداشـتهای معیوبــی از دیــن میگــردد؛ شــبیه بــه ایــن برداشــت کــه «پــس از
شــناخت الگــو (و نــه معیارهــا) ،بایــد عقــل را فــرو نهــاد و از معلــم تبعیــت محــض منــود ».بدیهــی اســت کــه
در ایــن موقعیــت ،معلــم بــه مقــام اطــاق میرســد و هرگونــه اقتــدار او بــه رســمیت شــناخته میشــود؛
ازایـنرو ،یکــی از عوامــل درون کالس کــه تأثیــر مشــخصی بــر دانشآمــوزان دارد ،اقتــدار معلــم و چگونگــی
اعــال آن اســت.
ایــن پرس ـشها همیشــه در ذهــن صاحبنظ ـران تعلیــم و تربیــت و بهویــژه تربیــت دینــی بــوده کــه
جایــگاه اقتــدار معلــم در تربیــت دینــی کجاســت و بــر اســاس آموزههــای قرآنــی کــدام گونههــای اقتــدار
بزاســت و آیــا بــر اســاس آموزههــای قرآنــی،
معلــم مــورد تأییدنــد و کــدام روشهــای اعــال اقتــدار ،آسی 
دانشآمــوز بایــد از معلــم تبعیــت محــض داشــته باشــد.
پژوهشــگران بــر ایــن ادعــا هســتند کــه هرجــا اقتــدار معلــم ســبب انتقــال آموزههــای بیدلیلــی باشــد
یــا هــر نــوع رابط ـهی آموزشــی غیرتعاملــی کــه باعــث بســته شــدن ذهــن و تواناییهــای عقالنــی فراگیــر
شــود و یــا هــرگاه در فراینــد تربیــت از شــیوههای غیرعقالنــی اســتفاده گــردد ،فراینــد آمــوزش قابــل دفــاع
نیســت؛ ازای ـنرو ،هــدف مقال ـهی حــارض بحــث و بررســی دربــارهی اقتــدار مــروع (موجــه) و نامــروع
(ناموجــه) معلــم در آموزههــای قرآنــی اســت کــه آگاهانــه یــا ناآگاهانــه بهکاربــرده میشــود .پرســش اصلــی
ایــن اســت :آموزههــای قرآنــی چــه جایگاهــی ب ـرای اقتــدار در تعلیــم و تربیــت قائــل اســت و آیــا اقتــدار
معلــم میتوانــد بــا اندیش ـهورزی ،اســتقالل نظــر و اســتواری شــخصیت شــاگرد قابلجمــع باشــد؟

پیشینهی پژوهش

شیخاالســامی ،مخلصــی ،بطحایــی و دادجــو ( ،2020ص  )37در پژوهشــی بــا عنــوان «بررســی اقتــدار در
آموزشهــای اخالقــی نهجالبالغــه» بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه اتوریتــه بــه معنــای اقتــدار مــروع ،شــامل
اتوریتـهی آموزشــی میشــود و از اشــکاالت واردشــده بــه آن ،ایــن اســت کــه اتوریتـهی معلــم ممکــن اســت
ســبب حــذف اســتقالل یادگیرنــده گــردد.
ســیدکالن ،بابــان و جبــاری ( ،2021ص  )53در پژوهشــی بــا عنــوان «کاوشــی بــر فهــم ابعــاد اقتــدار
معلمــی در کالس درس دانشــگاهی بــا رویکــرد آمیختــه» نشــان دادنــد اقتــدار معلــان (نهــادی ،شــناختی و
عاطفــی) در کالس درس تأثیــر مولــدی بــر دانشــجومعلامن دارد؛ همچنیــن اقتــدار معلــان در کالس درس از
طریــق پویایــی در موقعیــت یادگیــری و شــوقوذوق یادگیــری ،تأثیــر مولــدی بــر آنــان داشــته اســت.
مرصآبــادی ،بــدری و واحــدی ( ،2010ص  )35در پژوهشــی بــا عنــوان «بررســی میـزان بیانضباطیهــای
دانشآمــوزان در رشایــط اعــال منابــع مختلــف اقتــدار معلــم» نشــان دادنــد کــه میانگیــن بیانضباطــی
دانشآمــوزان در رشایــط کاربســت اقتــدار تنبیهــی دارای باالتریــن و ســپس بیشــرین بیانضباطیهــا،
بهترتیــب در رشایــط کاربســت اقتــدار قانونــی ،تشــویقی ،تخصــص و کمرتیــن میـزان بیانضباطــی در رشایــط
کاربســت اقتــدار مرجــع رخ میدهــد.
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اســکندری ،دررودی ،بهرامــی وفرزانــه ( ،2015ص  )99در پژوهشــی بــا عنــوان «اقتــدار معلــم ،اضطراب،
افرسدگــی و پیرشفــت تحصیلــی دانشآمــوزان» دریافتنــد کــه میــان اقتــدار صــوری -وجــودی معلــان و
پیرشفــت تحصیلــی دانشآمــوزان رابطـهی معنــاداری وجــود نــدارد؛ امــا میــان ایــن نــوع اقتــدار معلــان از
یکســو و افرسدگــی و اضطـراب دانشآمــوزان از ســوی دیگــر ،رابطـهی مثبــت معنــاداری وجــود دارد .میــان
اقتــدار محتوایــی -حقوقــی معلــان و پیرشفــت تحصیلــی رابطـهی مثبــت معنــادار و میــان ایــن نــوع اقتــدار
معلــان و افرسدگــی دانشآمــوزان رابطـهی منفــی معنــاداری برقـرار اســت.

روش پژوهش

روش ایــن پژوهــش کیفــی و از نــوع تحلیــل و تفســیر مفهومــی اســت کــه عبارتانــد از :بررســی بافــت و
ســیاق مفهــوم ،بررســی تـرادف کلــات و عبــارات ،تحلیل برحســب مفهــوم متضاد ،تحلیل برحســب شــبکهی
معنایــی( .باقــری ،1389 ،ص )78؛ ازایـنرو ،ابتــدا مفاهیــم و واژگان مربــوط بــه اقتــدار در آموزههــای قرآنــی
اســتخراج و ســپس بــا نظــر بــه شــبکهی معنایــی و بافــت و زمینـهی آیــات طبقهبنــدی و تبییــن شــدند.

مفهومشناسی اقتدار و انواع آن

اقتــدار 1را میتــوان بــه میـزان قابلیــت نفــوذ در مخاطــب بــا میـزان تــوان تأثیرگــذاری بــر آنــان تعریــف
کــرد .در برخــی از دیدگاههــا و نظریــات تربیتــی ماننــد پایدارگرایــی ،بــر اقتــدار مربــی تأکیــد بســیاری
میشــود؛ بهعبارتدیگــر ،معلــم محــور نظــام تعلیــم و تربیــت اســت و در کانــون توجــه قــرار دارد .در
مفاهیــم اســامی نیــز تــا جایــی کــه بــه جایــگاه معلــم مربــوط میگــردد ،بــه رســمیت شــناخنت اقتــدار معلــم
اساســی اســت .جلــوهای از ایــن تصویــر را میتــوان در رابطـهی پیامــر(ص) بــا پیروانــش مالحظــه کــرد؛ زیـرا
یکــی از شــئون پیامــر شــأن معلمــی اوســت .آنجــا کــه میگویــد« :پــروردگارا! در میــان آنــان ،فرســتادهای
از خودشــان برانگیــز تــا آیــات تــو را بــر آنــان بخوانــد و کتــاب و حکمــت بــه آنــان بیامــوزد» (بقــره2)129 :؛
بنابرایــن ،هــم تــاوت آیــات کــه جنب ـهی نقلــی دارد و هــم حکمــت کــه جنب ـهی عقلــی دارد ،وظیف ـهی
پیام ـران بــوده اســت؛ امــا بایــد مشــخص شــود کــه ایــن شــئون پیامــری بــا کــدام دســته از انــواع اقتــدار
قابلجمــع اســت.
بــر اســاس طبقهبنــدی منابــع اقتــدار اجتامعــی توســط فرنــچ و راون ،3دس ـتکم پنــج منبــع اقتــدار
قانونــی ،تخصــص ،مرجــع ،تشــویقی و تنبیهــی را میتــوان ب ـرای معلــم تعریــف کــرد.
اقتــدار قانونــی :4بعضــی از نقشهــا رصفنظــر از اینکــه چــه کســی آنــان را ایفــا میکنــد ،ذاتـاً اقتــدار
دارنــد .نقــش معلمــی نیــز اقتــدار قانونــی مشــخصی را بــا خــود بــه همـراه دارد .معلــم بــر اســاس قانــون،

اب َوال ِْح ْك َمةَ.
َ -2ربَّ َنا َوابْ َعثْ ِفی ِه ْم َر ُس ًول ِم ْن ُه ْم یَتْلُو َعلَ ْی ِه ْم آیَاتِ َك َویُ َعلِّ ُم ُه ُم الْ ِكتَ َ

1- authority
3- French, & Raven
4- Legitimate
تبیین و نقد جایگاه اقتدار معلم در تربیت دینی با نظر به آموزههای قرآنی
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قــدرت و اختیــار تصمیمگیــری راجــع بــه امــور کالس خــود را دارد؛ بهعنوانمثــال ،او میتوانــد در برخــورد بــا
مســائل انضباطــی ،دانشآمــوزان را بــه مدیــر یــا مشــاور مدرســه معرفــی کنــد .البتــه زمانــی اقتــدار قانونــی
معلــم آنقــدر قــوی بــود کــه آن تنهــا قــدرت موردنیــاز بــود؛ امــا امــروزه ایــن نــوع اقتــدار کمرنگتــر شــده
اســت .در حقیقــت ،در فلســفهی تربیتــی جدیــد ،اطاعــت بیچونوچــرا پســندیده نیســت .دراینبــاره
ســانرتاگ ،2006( 1ص  )56اظهــار مـیدارد کــه پیشتــر بــه یــک کالس باانضبــاط هامننــد یــک ماشــین خــوب
روغنکاریشــده نــگاه میشــد؛ امــا امــروزه بهرتیــن توصیــف یــک کالس درس منظــم مشــارکت و رفتــار
فعاالن ـهی دانشآمــوزان اســت.
2
اقتــدار تخصــص و کاریزماتیــک  :در ایــن اقتــدار بهســبب مقــدس بــودن شــخص دســتوردهنده و یــا
بــه علــت اینکــه درمجمــوع صفــات برجســتهای دارد ،اطاعــت از فــرد پذیرفتــه میشــود؛ بهعبارتدیگــر،
چنانچــه شــخصی از ســوی گــروه بهعنــوان فــردی ماهــر و متخصــص شــناخته گــردد یــا اینکــه دانــش وی
را دربــارهی موضوعــی بیشــر از ســایرین بداننــد ،گــروه بــه وی اقتــدار خواهــد بخشــید .گفتنــی اســت کــه
اقتــدار تخصــص هــم بــه میـزان بــاالی دانــش و مهــارت معلــم در زمینـهی آمــوزش مربــوط میشــود و هــم
بــه تــوان او در ارائــه و انتقــال ایــن مهارتهــا (مرصآبــادی ،بــدری ،واحــدی ،1389 ،ص .)137
اقتــدار مرجــع :3بــه نفــوذ معلــم در قلــب دانشآمــوزان از طریــق نشــان دادن احـرام و محبــت نســبت
بــه آنــان اشــاره دارد .در کالس درســی کــه رابط ـهی عاطفــی درســتی میــان معلــم و دانشآمــوزان وجــود
داشــته باشــد ،دانشآمــوزان بــه طریــق مناســبی نیازهــای خــود همچــون نیــاز بــه قــدرت ،تحــرک و داشــن
رسگرمــی و ...را بــرآورده میکننــد و معلــم نیــز بــه اهــداف آموزشــی خــود میرســد .در عــوض معلامنــی
کــه احساســات منفــی نســبت بــه دانشآمــوزان دارنــد ،منیتواننــد اح ـرام دانشآمــوزان را بهدســت آورنــد
(هــان ،1389 ،ص .)135
اقتــدار تشــویقی :4تشــویق از نظــر تعلیــم و تربیــت ،ترغیــب یــک رفتــار خواستهشــده اســت؛
بهعبارتدیگــر ،تشــویق ارائـهی یــک محــرک خوشــایند بــه دنبــال یــک رفتــار مطلــوب بـرای افزایــش دادن
احتــال وقــوع آن رفتــار اســت .بـرای ایجــاد انگیــزه در امــر یادگیــری ،دانشآمــوزان نیــاز بــه تشــویق دارنــد.
تشــویق مناســب و بهجــا انگیــزه میشــود و انگیــزه عاملــی اســت کــه از درون ،دانشآمــوز را بــه تحــرک
وامـیدارد و رفتــار او را شــکل میدهــد .تشــویق بهصــورت مختلــف ممکــن اســت انجــام گیــرد .بهطورکلــی،
تشــویق یــا بهصــورت کالمــی و یــا بهصــورت غیرکالمــی انجــام میشــود .در نــوع کالمــی میتــوان تشــویق
را بــهصورتهــای مختلــف ،ازجملــه اســتفاده از کلامتــی ماننــد آفریــن ،احســنت و ...انجــام داد و در نــوع
غیرکالمــی بــا حــرکات صــورت و تــکان دادن رس میتــوان دانشآمــوز را تشــویق کــرد .توجــه بــه ســخنان
دانشآمــوز در موقــع ارائــهی درس خــود یــک نــوع تشــویق اســت .در ایــن اقتــدار معلــم میتوانــد از
1- santrock
2- Expert
3- referent
4- reward
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پاداشهــای مؤثــری چــون منــره ،مســئولیتهای خــاص ،توجــه و رغبــت اســتفاده کنــد.
اقتـدار تنبیهـی :1تنبیـه از بیـن بـردن یـک رفتـار ناخواسـته اسـت .بهطـور سـنتی ،اقتـدار معلم بـا اقتدار
تنبیهـی (قهـری) شـناخته میشـود .در ادبیـات آموزشوپـرورش ،چـوب و فلـک یـادگاری از ایـن نـوع اقتـدار
معلـم اسـت .تنهـا تأثیـر اسـتفاده از تنبیـه بـرای حـذف و یـا کاهش یک رفتـار نامطلوب این اسـت کـه رفتار
نامطلـوب را رسکـوب میکنـد و بـه حـذف واقعـی آن از خزانـهی رفتـاری فـرد منجـر منیشـود ،بلکـه بهطـور
موقـت آن را ناپدیـد میسـازد یـا بهعبارتدیگـر ،آن را پـس میزنـد (همان ،1389 ،ص .)139
کانــت 2اقتــدار تشــویق و تنبیــه را نقــد میکنــد و معتقــد اســت ،تربیــت بایــد بــر بنیــاد اصلهــا باشــد
کــه پرورنــدهی فهــم هســتند؛ نــه بــر بنیــاد انضبــاط کــه تنهــا بازدارنــدهی عادتهــای بــد اســت؛ ازایـنرو،
بنیــاد تربیــت نبایــد بــر تشــویق و تنبیــه باشــد؛ زیـرا ایــن کار ارزشهــای اخالقــی را تــا ســطح خوشــایند و
ناخوشــایند پاییــن م ـیآورد .دانشآمــوزی کــه کار نیــک را ازآنرو برمیگزینــد کــه پاداشــی خوشــایند دارد؛
پــس از آنکــه بــه دنیــای بزرگتــر گام نهــد و بــا ایــن واقعیــت روبــرو شــود کــه کار نیــک چهبســا بــه
نتیجههــای ناخوشــایند میانجامــد ،از آن رویگــردان خواهــد شــد .وی بــر آن اســت کــه دیــن را بایــد در
پیونــد بــا اخــاق و کــال معنــوی انســان نگریســت؛ نــه در آموزشهایــی کــه بنیادشــان بــر پدیــد آوردن
احســاس تــرس و یــا پــاداش اســت .او معتقــد اســت ،باآنکــه تربیــت بایــد بــا الـزام همـراه باشــد ،هیـچگاه
بزاده ،1385 ،ص .)65
نبایــد بهصــورت وحشــیانه درآیــد (نقی ـ 
از آنچــه تاکنــون گفتــه شــد ،برمیآیــد کــه اقتــدار معلــم میتوانــد متکــی بــه منابــع مختلفــی باشــد،
گاهــی تشــویق و گاهــی تنبیــه و زمانــی ابهــت و هیبــت او؛ امــا درمجمــوع بایــد گفــت :اقتــدار مــروع آن
اســت کــه مبتنــی بــر جایــگاه دانشــی و اســتداللی معلــم باشــد.

مفهوم تربیت دینی

تربیـت دینـی در ادبیـات رایـج ،اصطالحـاً بـه مفهـوم جنبـهای از رونـد تعلیـم و تربیـت ناظر بـه پرورش
ابعـاد شـناختی ،عاطفـی و عملـی مرتبـی از لحاظ التـزام او به دیـن معین اسـت .در دایرةاملعـارف بیناملللی
تعلیـم و تربیـت 3چنیـن تعریفشـده اسـت« :آمـوزش منظـم و برنامهریزیشـده که هـدف آن دسـتیابی فرد
بـه اعتقاداتـی دربـارهی وجـود خداوند ،حقیقت جهان هسـتی ،زندگی و ارتباط انسـان با پـروردگارش و دیگر
انسـانهایی اسـت کـه در جامعـه با آنـان زندگی میکند ».از نظـر باقری ( 1380الـف ،ص  ،)163تربیت دینی
بـه مفهـوم رشـد و تقویـت مدلـل عقایـد دینی ،حـاالت و عواطـف مذهبی و تعهد بـه مناسـک و آداب دینی
برای تحقق شـخصیتی متدین اسـت.
بنـا بـر نظـر باقـری (همان ،ص  ،)165طبق متون دینی اسلام ،تربیت به معنی ربوبی شـدن آدمی اسـت
و ایـن ربوبـی شـدن نیـز دربردارنـدهی سـه عنصر شـناخت ،انتخـاب و عمـل اسـت و نشـانگر روندی اسـت
1- coercive
2- kant
3- International Encyclopedia of education
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کـه فـرد ،تنهـا بـا روشـنبینی عقالنـی ،تصمیـم و اسـتقامت در عمـل میتوانـد آن را طـی کنـد .بهاینترتیب،
ربوبـی شـدن آدمـی باعث شـکلگیری شـخصیتی محکـم و باکفایت میشـود .منظور این اسـت کـه اینگونه
تعابیـر از تربیـت ،بهویـژه در متـون اسلامی ،بـا مفهـوم نسـبتاً مسـتقل تربیـت ،یعنـی با شـاخصهایی چون
اندیشـه ورزی ،اسـتقالل نظـر و اسـتواری شـخصیت هامهنـگ اسـت؛ بنابرایـن ،بـا توجـه به تعریـف تربیت
در متـون دینـی اسلام ،تربیـت یـک جریـان دوسـویه اسـت کـه شـامل فعالیتها و اعاملـی از سـوی مربی و
مرتبـی اسـت .فعالیتهـا و اعمال مربی شـامل تبیین حقایـق ،بهدسـت دادن معیارهای تنظیـم فعالیتها و
معرفـی تکالیـف ،همـراه بـا کمـک و ترغیب نسـبت بـه انجام آنهاسـت .از سـوی دیگر ،فعالیتهـا و اعامل
مرتبـی شـامل شـناخنت حقایـق یادشـده ،گزیدن و ایمان آوردن بـه آنها و برگرفتن معیارها و عمـل کردن به
تکالیـف اسـت؛ بنابرایـن ،اگـر نقـش مربـی عمـده شـود ،تنهـا انتقـال مفاهیم ،مهـم تلقـی میگـردد و این با
قبـول دوسـویگی تربیـت در مفهـوم اسلامی در تعـارض اسـت؛ بهعبارتدیگـر ،قبـول دوسـویگی در مفهـوم
تربیـت اسلامی مسـتلزم آن اسـت کـه انگارههـای معلممحـوری و دانشآموزمحـوری هـر دو ناقـص و نامتـام
باشـند (هامن 1389 ،ب ،ص  )33در اینجا ممکن اسـت این سـؤال پیش آید که آیا میان اسـتقاللیابی شـاگرد
و اقتـدار قائـل شـدن برای معلـم تعارضی وجـود دارد؟
اقتــدار معلــم را میتــوان از حیــث مــروع و نامــروع بــودن بــه چهــار نــوع محتوایــی ،صــوری،
حقوقــی و وجــودی تقســیم کــرد .اقتــدار محتوایــی ناظــر بــه اعتبــار و حجیــت ســخن و عمــل معلــم بــه
پشــتوانهی برخورداریهــای وی از ویژگیهــای دانشــی و ارزشــی اســت .در مقابــل ،اقتــدار صــوری بیانگــر
اعتبــار و حجیــت یادشــده تنهــا برحســب جایــگاه رســمی معلــم اســت .اقتــدار حقوقــی ناظــر بــر موجــه
بــودن رای کســی در مشــخص کــردن راه و رســم حرکــت آدمــی اســت؛ بهعبارتدیگــر ،رأیــی کــه از اعتبــار
عقالنــی برخــوردار اســت .در مقابــل ،اقتــدار وجــودی بیانگــر برقـرار کــردن نفــوذ و حاکمیت وجودی نســبت
بــه دیگــری اســت ،بهطوریکــه ارادهی او را مغلــوب ســازد؛ درنتیجــه ،الگــوی اســتقاللیابی شــاگرد بــا
گونههــای مــروع اقتــدار معلــم یعنــی اقتــدار محتوایــی و اقتــدار حقوقــی مالزمــت دارد؛ زی ـرا اســتقالل
شــاگرد در گــرو عقالنیــت یافــن اســت؛ امــا بــا گونههــای نامــروع اقتــدار معلــم یعنــی اقتــدار وجــودی و
صــوری تعــارض دارد؛ زیـرا آشــکارا مســتلزم نفــی اراده و اختیــار هســتند (هــان) .اقتــدار نامــروع میتواند
منجــر بــه تلقیــن 1شــود.

رابطهی اقتدار و تلقینپذیری

در فرهنــگ لغــت ،تلقیــن یعنــی چیــزی را در ذهــن و فکــر کســی حقیقــت جلــوه دادن و کســی را بــه
چیــزی متقاعــد کــردن (دهخــدا ،1373 ،ذیــل واژهی اقتــدار) و نیــز بــه معنــی فهامنــدن و یــاد دادن کالمــی به
کســی ،مطلبــی را زبانــی بــه کســی گفــن و فهامنــدن ،کســی را وادار بــه گفــن کالمــی کــردن اســت (عمیــد،
 ،1369ذیــل واژهی اقتــدار) .در تعاریــف یادشــده ،بــه روش ارائــه اشــارهای نشــده اســت کــه میتوانــد موجــه
یــا ناموجــه (شستشــوی مغزی) باشــد.
1- indoctrination
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بهزعـم تیسـن 1تلقیـن جریـان ذهنی اسـت که نتیجـهاش پذیرش بـدون اسـتدالل عقاید و افکاری اسـت
کـه بهوسـیلهی دیگـری القـا میشـود (تیسـن .)1991 ،بهزعـم پاملـر 2تلقیـن بهمنزلـهی یـک رونـد ارتباطـی
تعریـف میگـردد کـه سـبب پذیـرش یـک پیشـنهاد از روی اعتقـاد میشـود ،بـدون آنکـه زمینـهی منطقـی
مناسـب بـرای چنیـن پذیرشـی وجود داشـته باشـد که بـه روشهـای گوناگونی نیز ممکن اسـت انجـام پذیرد.
بهطورکلـی ،تلقیـن بـه معنـی تحمیـل عقایـد و ارصار بـه اینکـه فـرد چیـزی را بپذیـرد ،بـدون اینکـه آن را
بشناسـد و علـت پذیـرش یـا رد آن را بدانـد (پاملـر ،1957 ،ص  .)78گاهـی تلقیـن بـه معنـای تکـرار اسـتعامل
میشـود؛ یعنـی عمـل یـا فراینـد باورانـدن چیـزی یـا پدیـدآوردن تصـوری از راه تکـرار؛ بـرای مثـال ،بـه افـراد
توصیـه میگـردد کـه تحـت تأثیـر گفتههـای دیگـران قـرار نگیرنـد یـا از مربیـان خواسـته میشـود کـه فلان
نکتـه را پیوسـته تلقیـن کننـد .بهزعـم تیسـن ( ،1984ص  )132تلقیـن میتوانـد چنـد حالـت داشـته باشـد:
مثلاً هنگامیکـه هـدف از آمـوزش و کاربـرد آن ،یادگیـری بـدون دلیل باشـد یـا هنگامیکه نتیجـه و محصول
آمـوزش ،ذهنهـای بسـته باشـد یـا یادگیـری محتواهـا و مسـائلی مانند دیـن ،اخالق و سیاسـت باشـد که باز
همان تلقیـن اسـت و یـا هنگامیکـه بگوییـم این مسـئله بـه شـیوههای غیرعقالنی ارائـه میشـود؛ بنابراین،
مجموعـهای از اینهـا بـه تلقیـن منجـر میگـردد .اگـر فـردی در فرایند آمـوزش قرار گیـرد ،انتظار مـیرود که
او بنـا بـه دالیـل منطقی ،عقایـدی را بپذیرد .هرقدر اسـتدالل و توانایی درک روابط میـان پدیدههای یادگیری
محکـم و اسـتوار باشـد ،امـر آمـوزش مؤثرتـر واقـع خواهـد شـد .حـال اگـر شـکل یافتن مفاهیـم با اسـتدالل
همـراه نباشـد و یـا حتـی بـا اسـتدالل یکطرفـه و نبـودن شـواهد و دالیـل کافی همـراه باشـد ،در این حالت
روش تلقینـی جایگزیـن آمـوزش میشـود؛ بنابرایـن در الگوی تلقینی ،انتقـال دانش و معلوماتی مطرح اسـت
کـه اسـتدالل در آن دخالـت نداشـته باشـد و مفیـد بـودن آن بـه ارائهکننـده (تلقینکننـده) مربـوط میگردد
(فتحـی آذر .)1382 ،از نظـر قـرآن ،متایـل بـه یـک عقیده و بـاور باید بر مبنای تعقل باشـد؛ نه گرایش عاطفی
(بقـره3)170 :؛ زیـرا اگـر بپذیرنـد که عقل و خرد مالک درسـتی و نادرسـتی باورها و اعتقادات اسـت و دیگران
نیـز مبنـای اعتقـادات و باورهـای خویش را اندیشـه و تعقـل قرار میدادنـد ،دیگر به تلقیـن در تربیت دینی
نیـازی نبـود .در قـرآن ،روحیـهی حقیقتجویـی یکـی از ویژگیهای فطری انسـان اسـت .تقویت نکـردن این
ویژگـی فطـری بـه ضعـف ،سسـتی و انحـراف فکـری ،رسسـپردگی بـه دیگـران ،شخصیتپرسـتی و گرایش به
اکرثیـت بدون اندیشـه کـردن منجر میشـود.

پیامدهای تلقین ناشی از اقتدار نامرشوع معلم

درواقع ،تربیت فراهمسازی رشایطی است که طی آن ،فراگیران توانایی بروز استعدادهای بالقوهی خود
را به بهرتین شکل ممکن داشته باشند و بتوانند در زندگی شخصی خویش بهصورتی مستقل و عقالنی عمل
کنند .این در حالی است که کاربرد تلقین بهعنوان یک روش در تعلیم و تربیت که بر عنرص «هیبت» افراد

قیل لَ ُه ُم ات َّ ِب ُعوا ما أَنْ َز َل اللَّ ُه قالُوا بَ ْل نَتَّ ِب ُع ما أَلْ َفیْنا َعلَیْ ِه آبا َءنا أَ َو لَ ْو کا َن آبا ُؤ ُه ْم ال یَ ْع ِقلُو َن شَ یْئاً َو ال یَ ْهتَدُونَ.
َ -3و إِذا َ

1- Thissen
2- palmer
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تلقینکننده استوار است ،بههیچروی باعث پرورش این تواناییهای فطری انسان منیشود .هنگامیکه فردی
سخنی را نه بهسبب استواری و معقولیت آن ،بلکه بهسبب هیبت گویندهی آن میپذیرد ،به تلقین روی
آورده است (باقری ،1389 ،ص )56؛ بنابراین ،طبیعی است که کاربرد این روش پیامدهای شخصیتی ،فرهنگی
و اخالقی فراوانی میتواند داشته باشد .از نظر فریره و فاندز ،1985( 1ص  ،)178آموزش تلقینی یکی از
خطرناکترین اشکال محیطی است که روند ستمپذیری را رواج میدهد و تقویت میکند .مهمترین ویژگی
این آموزش برخورداری از لحن و زبان جذاب و ناتوانی در ایجاد و تغییر است .نقش شاگرد در این نوع از
آموزش رصفاً به حفظ ،یادآوری و بازگویی جملههایی محدود میشود که میشنود ،بدون آنکه محتوای آن را
درک و تحلیل کند .هدف آموزش تلقینی چیزی نیست جز عادت دادن فراگیران به روش یادآوری مکانیکی
محتوا و تبدیل آن به ظرف خالی تا مربی سخنان خود را در آن بریزد .هرچه مربی در انجام این نقش تواناتر
باشد ،از موفقیت بیشرتی برخوردار است و ظرف پرتر ،دلیل بر درخشندگی شاگرد است (فریره ،1363 ،ص
 .)42بهاینترتیب ،آموزش بهنوعی رسمایهگذاری تبدیل میشود که در جریان آن ،فراگیران نقش بانکها و
مربیان نقش سپردهگذاران را ایفا میکنند .این هامن مفهوم بانکی آموزش است که نقش شاگرد در آن بهعنوان
دریافتکنندهی معلومات طبقهبندیشده است؛ دریافتکنندهای که بدون آگاهی ،مغز خود را انباشته از این
معلومات کرده است .در چنین رشایطی حقیقت این است که عقل انسان از نوآوری محروم میشود؛ زیرا نه
سؤال میکند و نه وارد عمل میگردد .بهاینترتیب ،بعید نیست که کاربرد این شیوهی آموزش انسانهایی
سازگار با محیط ،مطیع و فرمانبر تحویل جامعه دهد و یا باعث شکلگیری ذهن بسته 2و ایجاد خصوصیاتی
همچون تسلیم و رسسپردگی در برابر رشایط موجود و رغبت نداشنت نسبت به یادگیری و مشارکت با دیگران
در حل مشکالت اجتامعی شود (کالباخ ،2007 ،ص  .)152دراینباره آموزشوپرورش پیشرو 3ارصار م یورزد
که دانشآموز را باید از تربیت سنتی که بر یادگیری مکانیکی تأکید مینهد ،رهایی بخشند و معلامن باید
راهنامیان یادگیری باشند ،نه انتقالدهندگان اطالعات( .گوتک ،1380 ،ص  .)256روسو 4معتقد است اقتدار
نامرشوع معلم دانشآموزان را مطیع بار میآورد و باعث یادگیری طوطیوار میشود؛ بنابراین ،اقتدار خشک
معلم را مردود میانگارد و معتقد است مؤثرترین یادگیری هنگامی تحقق مییابد که از عالیق و نیازهای
دانشآموزان پیروی کند .اگر ما بخواهیم چیزهایی را که بیرون از عالیق و توانایی آنان است ،به آنان بیاموزیم،
نهتنها چیزی به آنان نیاموختهایم ،بلکه فهم آنان را از تحول بازداشتهایم؛ زیرا وادارشان کردهایم سخنانی را
که منیفهمند ،تکرار کنند و بهجای اینکه خودشان بیندیشند ،اندیشههای دیگران را بازگو منایند .روسو بر
آن است که معلم خوب کسی نیست که در کمرتین زمان بیشرتین چیزها را میآموزد ،بلکه کسی است که
شوق به آموخنت و فهمیدن را در دانشآموزان برمیانگیزد (گوتک ،1380 ،ص  .)152اسوگ ،1991( 5ص )126
معتقد است که سبک رهربی معلم چیزی نیست جز روشهایی که او برای اعامل اقتدار انتخاب کرده است
1- Freire & faundes
2- closed mind
3- progressive Education
4- jean-jacques Rousseau
5- savage
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و بهکار میبندد .سبک رهربی معلم بر رفتار دانشآموزان و میزان مشارکت آنان تأثیر میگذارد .بسیاری از
رفتارهای نامطلوب دانشآموزان در حقیقت عکسالعملی نسبت به نحوهی بهکارگیری اقتدار از سوی معلم
است .نیاز به قدرت یکی از نیازهای دانشآموزان است که بایستی در کالس برآورده شود .اگر آنان تصور کنند
تواناییهایی که این نیازهایشان را برآورده میکند ،از سوی معلم تهدید میگردد ،ممکن است اقتدار معلم
را به مبارزه بطلبند .آنچنانکه در قرآن نیز آمده است که انسان موجودی جدال پیشه است .1دیوئی 2بر آن
است که بهرتین روش آموزش بهکار بردن روش پژوهش علمی از سوی خود دانشآموز است که در آن ،اقتدار
معلم بسیار بیرنگ است؛ هامن روشی که یک پژوهنده یا دانشمند برای رسیدن به پاسخ یک مسئله در پیش
میگیرد .کار معلم بیش از هر چیزی ،راهنامیی دانشآموزان و یاری آنان در پژوهش است .دیوئی بر آن است
که معلم باید تا آنجا که میتواند از بیان اندیشهها بهصورت قطعی و جزمی خودداری کند؛ زیرا این کار سبب
خواهد شد تا دانشآموزان همهی مسائل مهم را از پیش حلشده بپندارد (گوتک ،1380 ،ص .)123

گونههای اقتدار نامرشوع در قرآن

در آموزههــای قرآنــی برخــی گونههــای اقتــدار در ردیــف ســلطهگری و دیکتاتــوری اســت کــه صفتــی
فرعونــی شمردهشــده و کام ـاً نفیشــده اســت .دو منونــه در جــدول ذیــل آوردهشــده اســت.
جدول شامرهی  .1اقتدار و سلطهگری در قرآن

أناَ َربُّ ُک ْم األ ْعلی (نازعات.)79 :
ف َْاستَخ ََّف قَ ْو َم ُه فَأَطا ُعو ُه (زخرف.)54 :

فرعون :من پروردگار بلندمرتبهی شام هستم.
پس قومش را کوچک و خوار کرد تا از او تبعیت کنند.

در برخــی آیــات قــرآن نیــز از نفــی اجبــار در هدایــت ســخن بهمیــان آمــده اســت و ازای ـنرو ،اقتــدار
معلــم بایــد بــا نفــی اجبــار قابلجمــع باشــد.
جدول شامرهی  .2نفی اجبار و اقتدار معلم

َما أَن َْت َعلَیْهِم ِب َجبَّا ٍر (ق.)45 :
ل َْس َت َعلَیْ ِه ْم بِ ُ َصیْ ِط ٍر (غاشیه.)22 :
َو ما أَن َْت َعلَیْ ِه ْم ِب َوكِیلٍ (زمر.)41 :
َو ما َعلَیْنا إِ َّل الْبَال ُغ الْ ُمبِی ُن (یس.)17 :
السب َِیل إِ َّما شاكِرا ً َو إِ َّما كَفُورا ً (انسان.)3 :
إِنَّا َه َدیْنا ُه َّ

تو مجبورکننده نیستی.
تو بر آنان سیطره نداری.
تو وکیل آنان نیستی.
و ما وظیفهای نداریم جز اینکه ابالغکننده باشیم.
هامنـا مـا راه را نشـان دادیم؛ خواه شـکرگزار باشـند یا کفران
پیشه.

در برخــی آموزههــای قرآنــی نیــز بــر اســتداللورزی تأکیــد ویــژهای شــده اســت و ازایـنرو ،اقتــدار معلــم
بایــد بــا اســتداللورزی شــاگردان قابلجمــع باشــد.
َ -1و كا َن ْ ِ
النْسا ُن أَك َ َْث شَ ْی ٍء َج َدالً.

2- john dewey
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جدول شامرهی  .3استداللورزی و اقتدار معلم

بگو :دلیل بیاورید ،اگر راست میگویید.
ق ُْل َهاتُوا بُ ْر َهانَ ُك ْم إِ ْن كُ ْنتُ ْم َصا ِد ِقی َن (بقره.)11 :
با بصیرت مردم را بهسوی خدا دعوت کن.
أَ ْد ُعو إِ َل اللَّ ِه َع َل بَ ِصی َر ٍة (یوسف.)108 :
الصـ ُّم الْبُكْـ ُم ال َِّذیـ َن ال یَ ْع ِقلُـو َن هامنـا بدتریـن جانـداران نـزد خـدا کـر و کورانی هسـتند که
اب ِع ْنـ َد اللَّـ ِه ُّ
ش الـ َّد َو ِّ
ان إِ َّن َ َّ
منیاندیشـند.
(انفـال.)22 :
اما میخواهم قلبم آرام گیرد.
َولَ ِك ْن لِیَطْ َم ِ َّئ قَلْبِی (بقره.)260 :
اد ُع إِىل َسبیلِ َربِّ َك ب ِ
ِالحك َم ِة َوامل َو ِعظَ ِة ال َح َس َن ِة (نحل .)125 :دیگـران را بـا حکمـت و موعظهی حسـنه به راه پـروردگارت
دعـوت کن.
آیا (دربارهی قوم لوط) با ما مجادله میکنی؟
ق ُْل أَت ُ َحا ُّجونَ َنا ِفی اللَّ ِه (بقره.)139 :

در برخــی آیــات نیــز تبعیــت محــض و کورکورانــه نکوهــش شــده اســت و اینگونــه از تبعیــت در زمــره
اقتــدار نامــروع قـرار میگیــرد.
جدول شامرهی  .4تبعیت کورکورانه و اقتدار

ما از بزرگامنان اطاعت کردیم؛ پس گمراه شدیم.
السب َِیل (احزاب.)67 :
ِإنَّا أَطَ ْعنا سا َدتَنا َو ك َُبا َءنا فَأَضَ لُّونَا َّ
صر َو الْفُؤا َد از آنچـه دربـارهی آن دانشـی نـداری ،تبعیـت نکـن .هامنـا
َو ال تَق ُ
ـس ل ََـك ِب ِه ِعلْـ ٌم إِ َّن َّ
ْـف مـا لَیْ َ
السـ ْم َع َو الْبَ َ َ
گـوش و چشـم و قلـب بایـد پاسـخگو باشـند.
ك ُُّل أُول ِئ َـك كا َن َع ْن ُه َم ْسـ ُؤلً (ارسا.)36 :
ـس ل ََـك بِـ ِه ِعلْـ ٌم ف ََلا و اگـر تـو را وادارنـد تـا دربارهی چیزی که تو را به آن دانشـی
َوإِ ْن َجا َهـد ََاك َع َلى أَ ْن ت ْ
ُشر َِك بِـی َمـا لَ ْی َ
نیسـت ،به مـن رشکورزی ،از آنان فرمان مرب.
ت ُِط ْع ُه َما (لقمان.)15 :
هامنـا روحانیـان دیـن خـود را بـه جـای خـدا اختیـار کـرده
اتَّ َخذُوا أَ ْحبا َر ُه ْم َو ُر ْهبانَ ُه ْم أَ ْرباباً ِم ْن ُدونِ اللَّ ِه (توبه.)31 :
بودنـد.

نکتـهی دیگــر اینکــه شــأن انســانی و بــری پیامــر اســام در آموزههــای قرآنــی مانــع اســتفاده از اقتــدار
نامــروع در تربیــت دینــی اســت؛ ازجملــه در آیــات ذیــل بــه ایــن جنبــه اشارهشــده اســت.
جدول شامرهی  .5شأن انسانی و برشی پیامرب مانع اقتدار ناموجه

ق ُْل إِنَّ ا أَنَا بَ َش ِمثْلُ ُک ْم یوحی إلَی (کهف.)111 :
َع َب َس َوت َ َو َّل (عبس.)1 :
َعفَا اللَّ ُه َع ْن َك لِ َم أَ ِذن َْت لَ ُه ْم (توبه.)43 :
ف ََس ِّب ْح ِب َح ْم ِد َربِّ َك َو ْاستَ ْغ ِف ْر ُه (نرص.)3 :

من هم برشی چون شام هستم؛ اما به من وحی میشود.
ترشروی گشت و روی برگرداند.
خدا از تو درگذرد ،چرا به آنان اجازه دادی.
پس ستایش پروردگارت را کن و طلب آمرزش منای.

همچنیــن رفتــار انســانی و کریامنـهی پیامــر در قــرآن بــا اقتــدار نامــروع همخوانــی نــدارد؛ از جملــه
در آیــات ذیــل بــه ایــن نکتــه اشارهشــده اســت.
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جدول شامرهی  .6رفتار انسانی و کریامنهی پیامرب مانع اقتدار ناموجه

پـس بهسـبب رحمـت الهـی اسـت کـه چنیـن نـرم خـوی
نت لَ ُهم (آلعمران.)159 :
فَبِام َرح َم ٍة ِم َن اللَّ ِه لِ َ
شـدهای.
ـی أَ ْح َسـ ُن نیکـی و بـدی یکسـان نیسـت؛ پـس بـدی را به بهرتین شـیوه
َو ال ت َْسـتَوِی الْ َح َسـ َن ُة َو َل َّ
السـیِّئَ ُة ا ْدفَـ ْع بِالَّ ِتـی ِه َ
دفـع کن.
(فصلـت.)34 :
احسان منای ،آنچنانکه خدا بر تو احسان کرده است.
أ ْح ِس ْن ك ََم أَ ْح َس َن اللَّ ُه إِلَ ْی َك (قصص.)77 :
هامنا فرزندان آدم را گرامی داشتیم.
َولَ َق ْد كَ َّر ْم َنا بَ ِنی آ َد َم (ارسا.)17 :

از آنچـه در جـداول بـاال آمـده اسـت ،چنیـن برمیآیـد که در متون اسلامی ،بـه نفی گونههـای نامرشوع
اقتـدار معلمان ،در عیـن پذیـرش گونههـای مشروع اقتـدار آنـان اشارهشـده اسـت .در اینجـا از میـان آیـات
اشارهشـده در جـداول بـه ذکـر چنـد منونـه اکتفـا میکنیـم« .و اگـر تـو را وادارنـد تا دربـارهی چیزی کـه تو را
بـه آن دانشـی نیسـت ،بـه مـن رشکورزی ،از آنـان فرمـان مبر؛ امـا در دنیـا بهخوبـی بـا آنان معـارشت کن»
(لقمان .1)15 :ایـن مـورد دربـارهی والدیـن اسـت کـه اولیـن مربیان محسـوب میشـوند .دراینباره ذکرشـده
اسـت کـه اگـر والدیـن خواسـتند فرزند خود را به قهـر و جرب (اقتدار وجـودی) ،به راه و رسـمی فراخوانند که
بـه دور از علـم و مبتنـی بـر امـور موهـوم اسـت ،در این صـورت ،فرزند بایـد از فرمان آنان رسپیچـی کند؛ اما
در عیـن رسپیچـی از سـخن والدیـن ،معارشتی موجه با آنان داشـته باشـد؛ زیرا در متون اسلامی ،پاس داشتن
حرمـت والدیـن و مربیـان رضورتـی اجتنابناپذیـر اسـت (باقـری ،1389 ،ص  .)56در جـای دیگـر چنین آمده
اسـت« :بگـو اگـر راسـت میگوییـد دلیل خـود را بیاورید» (بقـره .2)111 :در ایـن مورد نیز میتـوان به آیهای
دیگـر اشـاره کـرد ،آنجـا کـه میگویـد« :بـه دنبـال چیـزی کـه بـه آن علم نـداری نرو کـه هامنا گوش و چشـم
و دل همـه دربـارهی آن مـورد بازخواسـت واقـع میشـوند» (ارساء3)36 :؛ بنابرایـن ،از چیـزی کـه بـدان علم و
یقیـن نـداری (چـه اعتقـاد غیرعلمـی باشـد و چه عمـل غیرعلمی) ،پیـروی نکن و ایـن امری فطری اسـت که
هـر انسـانی در مسـیر زندگـیاش ،چـه در مرحلـهی اعتقـاد و چـه در مرحلـهی عمـل ،هدفـی جز رسـیدن به
واقـع نـدارد و میخواهـد اعتقـاد و عملـی را برگزیند که عین واقع و حق باشـد و این مسـئله تنها با پیروی از
علـم و یقیـن محقـق میشـود و گمان و شـک و وهم چنین نتیجهای را نخواهد داشـت؛ یعنی امر موردشـک
و گمان را منیتـوان عیـن واقـع دانسـت ،آنـگاه بـه گـوش و چشـم و قلـب اشـاره میکنـد کـه اینهـا وسـایل
تحصیـل علـم هسـتند .علاوه بـر آیـات باال میتـوان به آیـهی دیگری اسـتناد کـرد که ایـن محتـوا را دارد« :و
گفتنـد پـروردگارا :مـا بزرگان و سـالخوردگان خود را اطاعت کردیـم و آنها ما را گمراه کردنـد» (احزاب.4)67 :

َداك َعىل أَ ْن ت ُْش َِك بِی ما لَیْ َس ل ََك ِب ِه ِعلْ ٌم فَال ت ُِط ْع ُهام َو ِ
َ -1و إِ ْن جاه َ
صاحبْ ُهام ِفی ال ُّدنْیا َم ْع ُروفاً.
 -2ق ُْل هات ُوا بُ ْرهانَ ُك ْم إِ ْن كُ ْنتُ ْم صا ِدقی َن.
ص َو الْفُؤا َد ك ُُّل أُول ِئ َك كا َن َع ْن ُه َم ْسئُوالً.
َ -3و التَق ُْف ما لَیْ َس ل ََك ِب ِه ِعلْ ٌم إِ َّن َّ
الس ْم َع َو الْبَ َ َ
السبیالَ.
َ -4و قالُوا َربَّنا إِنَّا أَطَ ْعنا سا َدت َنا َو ك َُبا َءنا فَأَضَ لُّونَا َّ
تبیین و نقد جایگاه اقتدار معلم در تربیت دینی با نظر به آموزههای قرآنی
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در حــوزهی تربیــت دینــی ،بهکارگیــری روش تلقیــن بــا اهــداف شــناختی ،عاطفــی و اجتامعــی آن تعارض
دارد؛ ب ـرای مثــال ،در رشیعــت اســام ،بــاور کــردن اصــول دیــن تنهــا بــا بهرهگیــری از شــیوهی اســتداللی و
تحقیقــی پذیرفتنــی اســت؛ نــه تلقینــی و تحمیلــی .پذیــرش مفاهیــم و اندیشــهها بهصــورت تلقینــی و
غیراســتداللی در نظــام تعلیــم و تربیــت دینــی همــواره نکوهــش شــده اســت ،همچنانکــه قــرآن دراینبــاره
کســانی را مثــال میزنــد کــه تنهــا بــه پذیــرش غیراســتداللی برخــی از آموزههــای دینــی اکتفــا کردهانــد
و ایــن نــوع پذیــرش باعــث منیشــود کــه آنــان در ردیــف اف ـراد مؤمــن و دینبــاور ق ـرار گیرنــد .در قــرآن
آمــده اســت کــه« :عربهــای بادیهنشــین ادعــا میکننــد کــه مــا ایــان آوردهایــم ،بــه آنــان بگــو شــا بــه
مرتب ـهی ایــان نرســیدهاید؛ امــا بگوییــد :مــا اســام آوردهایــم و هنــوز ایــان در دلهــای شــا وارد نشــده
اســت» (حج ـرات.1)14 :
الزمــهی تربیــت دینــی آن اســت کــه منطــق و ماهیــت تغییــرات مدنظــر بــرای فراگیــران روشــن
شــود .تربیــت «چراییبــردار» اســت و ایــن چرایــی ،نــه بهصــورت انفعالــی ،بلکــه بایــد بــه شــکل فعــال
انجــام گــردد (باقــری ،1379 ،ص )132؛ بهعبارتدیگــر ،تربیــت دینــی فراهــم کــردن فرصتهــای طبیعــی و
درونیــاب اســت تــا افـراد بــا تجربـهی شــخصی و الهــام از فطــرت خویــش ،بارقـهی تعالیبخــش دین را کشــف
کننــد .از نظــر چائــوب ،2اگــر بخواهیــم تربیــت دینــی فایــدهای داشــته باشــد ،بایــد توجــه داشــت کــه تجربــه و
آگاهــی دینــی امــری قلبــی اســت و منیتــوان آن را بــه کســی تلقیــن و تحمیــل کــرد؛ ازای ـنرو ،بایــد بهجــای
شخصیتپرســتی ،محیــط آموزشــی را بهگون ـهای طراحــی کــرد کــه خــود فراگی ـران بــا نوعــی تحــرک از درون
بهســوی تجربــه کــردن امــور دینــی روی بیاورنــد .عــاوه بــر ایــن ،بایــد توجــه داشــت کــه اعتقــاد کورکورانــه
و دیــد محــدود از ذهــن فراگی ـران دور گــردد .آنــان بایــد در رویارویــی بــا اســتداللهای علمــی و دینــی آزاد
گذاشــته شــوند .در ایــن صــورت اســت کــه میتواننــد بــا فراگرفــن دیــدگاه منطقــی ،نگاهــی مقبــول بــه امــور
داشــته باشــند (مشــایخ یراد .)1380 ،محقــق نراقــی و فاضــل نراقــی بســیاری از رفتارهــای نابهنجــار ،غیراخالقی
و غیردینــی را ناشــی از نداشــن بینــش و شــناخت کامــل در کــردار ،رفتــار ،انگیزههــا ،آثــار و عــوارض آنهــا
میداننــد و معتقدنــد کــه بــا دادن بینــش و شــناخت صحیــح میتــوان مرتبــی را تربیــت کــرد و اخــاق وی را
اصــاح منــود و از وقــوع مشــکالت روانــی و رفتارهــای زشــت و رسنوشــتی ناخواســته پیشگیــری کــرد؛ ازایـنرو،
ایــن دو مربــی و متفکــر دینــی در همـهی جنبههــای تربیتــی ،بهویــژه تربیــت دینــی و اخالقــی ،بــر روش ایجاد
بینــش صحیــح تأکیــد میکنــد؛ نــه تلقیــن و تحمیــل (بهشــتی و همــکاران)1380 ،
درواقـع ،در الگـوی تلقینـی پذیـرش کورکورانـهی نظریـات مطـرح اسـت و یادگیرنـده حالـت غیرفعـال و
دریافتکننـده و یـا ضبطکننـده دارد .او مجبـور اسـت مطالـب را بیکموکاسـت ضبـط و طوطـیوار قبـول
و حفـظ کنـد .تلقیـن هـم رشـد فـرد را متوقـف میمنایـد و هـم او را متعصـب بـار مـیآورد .فـرد تلقینپذیر
نهتنهـا آنچـه را کـه پذیرفتـه ،درک منیکنـد ،بلکـه از درک چیزهـای جدیـد نیز ناتوان اسـت و نسـبت به آنچه
اب آ َم َّنا ق ُْل لَ ْم ت ُ ْؤ ِم ُنوا َو ل ِك ْن قُولُوا أَ ْسلَ ْمنا َو لَمَّ یَ ْدخُلِ ْالیام ُن فی قُلُو ِب ُك ْم.
 -1ال َِت الْ َ ْعر ُ
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فراگرفتـه اسـت ،تعصـب دارد .او حـارض بـه بحـث و بررسـی دربـارهی آنچـه پذیرفتـه نیسـت و منیخواهـد
آنچـه بـه او تلقیـن شـده ،ارزیابـی کند؛ چـون افکار او پایهی شـخصیتش را تشـکیل میدهـد و ارزیابی آنها
موجـب تزلـزل وی خواهـد شـد .از آثـار دیگر تلقین ،دشـمنی با کسـانی اسـت که عقایـد فـرد را موردتردید و
سـؤال قـرار میدهنـد .ایـن در حالـی اسـت یکـی از ویژگـی تربیتشـدگان از نظـر قرآن ،برای کسـانی اسـت
کـه همـواره قولهـا را میشـنوند و بـه بهرتیـن آن عمـل میکننـد (زمـر .1)18 -17 :هامنگونه که اشـاره شـد،
فـرد متعصـب بـدون درک صحیـح و دلیـل قانعکننده ،نظریـهای را میپذیـرد؛ بنابراین ،برایـش تجدیدنظر در
افکار مشـکل اسـت.
بهطورکلــی ،بایــد اق ـرار کــرد کــه منیتــوان بهصــورت مطلــق بــه طــرد و نامطلوبــی روش تلقیــن حکــم
داد .حقیقــت ایــن اســت کــه روش آمــوزش در هــر دوره از رشــد انســان ،بــر مبانــی و اصــول مشــخصی مبتنــی
اســت کــه امــکان و اجــازهی کاربــرد آن روش را فراهــم میکنــد؛ بنابرایــن ،بایــد یــادآور شــد کــه زمانــی امــکان
خــرده گرفــن بــر روش تلقیــن وجــود دارد کــه هــدف از آمــوزش و کاربــرد آن ،یادگیــری مفاهیــم ،نظریــه و
آموزههــا ،بــدون اســتدالل و دلیــل باشــد یــا هنگامیکــه نتیجــه و محصــول آمــوزش باعــث ایجــاد ذهنهــای
بســته شــود .ممکــن اســت در اینجــا ســؤالی مطــرح گــردد و آن ایــن اســت کــه تــا زمانــی کــه فراگیـران از میزان
رشــد عقالنــی الزم ب ـرای درک معــارف دینــی برخــوردار نشــده اســت ،چگونــه میتــوان بــه آمــوزش عقالنــی
و مســتدل آموزههــای دینــی پرداخــت؟ بهاحتاملبســیار پاســخ ایــن اســت کــه تــا زمانــی کــه درک شــناختی
فراگی ـران بــه حــد الزم نرســیده اســت ،نبایــد از آنــان انتظــار داشــت کــه اســتداللها و توجیههــای منطقــی
دربــارهی آموزههــای دینــی را بفهمنــد ،چــه رســد بــه اینکــه آنهــا را قبــول کننــد و مطابــق آنهــا عمــل مناینــد.
نکتــه اینجاســت کــه برخــاف روش تلقیــن ،روش تعقلــی و آمــوزش دیــن بــر مبنــای اندیشــه ،برهان و اســتدالل
بــا تأخیــر در رونــد تربیــت دینــی وارد میشــود .بــه همیــن ســبب اســت کــه در آمــوزش دیــن بــه کــودکان ،از
توصیههــای رفتــاری و تلقینــی بیشــر اســتفاده میکننــد ،همچنانکــه صاحبنظـران تربیــت دینــی ،ازجملــه
محقــق نراقــی ،کاربــرد روشــی ماننــد تلقیــن در تربیــت دینــی را در دورهای جایــز میدانــد کــه مرتبــی بــه رشــد
بــاالی شــناختی نرســیده اســت و معتقــد اســت کــه طــی ایــن دوره میتوان بــا عرضــه و تلقین مســائل اعتقادی
بهصورتــی ســاده ،کــودک را بــا الفــاظ و جمــات اعتقــادی مربــوط بــه دیــن آشــنا کــرد و ســپس مفاهیــم و
آموزههــای اعتقــادی را بــه او تفهیــم منــود (بهشــتی و همــکاران ،1380 ،ص )79؛ بنابرایــن ،اگر اســتفاده از روش
تلقیــن در تعلیــم و تربیــت بهصــورت منفــی و تحمیلــی نباشــد ،بلکــه بهصــورت «مثبــت»« ،آگاهانــه» و
آزادانــه انجــام گیــرد ،بســیار مطلــوب و مؤثــر خواهــد بــود .تکـرار  31بــار آیـهی « َف ِبـأَ ِّی آال ِء َر ِّبكُــا تُكَ ِّذبــانِ »
(الرحمــن) 10 ،بــار آیـهی « َویْـ ٌـل یَ ْو َم ِئـ ٍذ لِلْ ُمكَ ِّذبِیـنَ» (مرســات) و  8بــار آیـهی «فَاتَّ ُقــوا اللَّــهَ َو أَ ِطی ُعــونِ »،
نشــان از اهمیــت بهکارگیــری روش تلقیــن دارد .حــرت علــی(ع) نیــز ایــن روش را موردتوجــه ق ـرار داده
اســت و میفرمایــد« :اگــر بردبــار نیســتی ،خــود را هامننــد بردبــاران منــا؛ زیـرا بســیار انــدک هســتند کســانی
کــه خــود را گروهــی هامننــد میکننــد و یکــی از آنــان منیشــوند» (نهجالبالغــه ،حکمــت .2)207
ش ِعبَا ِد ال َِّذی َن یَ ْستَ ِم ُعو َن الْ َق ْو َل فَیَتَّ ِب ُعو َن أَ ْح َس َنهُ.
 -1فَبَ ِّ ْ
 -2إِ ْن لَ ْم ت َ ُك ْن َحلِیامً فَتَ َحلَّ ْم ،فَ ِإنَّ ُه ق ََّل َم ْن ت َشَ بَّ َه ِب َق ْومٍ إِلَّ أَ ْوشَ َك أَ ْن یَكُو َن ِم ْن ُه ْم.
تبیین و نقد جایگاه اقتدار معلم در تربیت دینی با نظر به آموزههای قرآنی
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بـا توجـه بـه مفهـوم تربیـت دینـی ،یعنی جریـان ربوبی شـدن و ربوبی سـاخنت آدمـی ،بایـد پذیرفت که
دورهی آغازیـن کودکـی کـه بیـرون از منت اصلی تربیت اسـت ،بهمنزلهی دورهی متهیـد و مقدماتی برای ورود
بـه تربیـت دینـی اسـت و درواقـع ،بایـد در ایـن مقطع ،به آمادهسـازی کـودک بـرای ورود به قلمـروی اصلی
تربیـت دینـی پرداخـت .در ایـن دوره اسـت که بنا به دالیلی که گفته شـد ،همچون بحث عقـل و خردورزی،
میتـوان پـارهای از روشهـای آموزشـی خـاص ایـن دوره ،همچـون تلقیـن را بـهکار گرفـت؛ بـرای مثـال ،بایـد
ظواهـر کـودک را بـه سـوی گفتارهـا و رفتارهـای مطلـوب هدایت کـرد و از انـواع روشهای تلقینی اسـتفاده
منـود .در تلقیـن قولـی میتـوان بـه کـودک کمـک کـرد تـا سـخنانی را بـر زبـان جـاری کنـد و در برابـر حالت
مطلـوب قـرار گیـرد .در تلقیـن فعلـی میتـوان بـه کـودک کمـک منود تـا در برابـر عملی قـرار گیرد کـه از آن
طریـق ،حـاالت درونـی مطلوبـی در او ایجاد شـود (باقـری ،1382 ،ص .)43
بدیهــی اســت کــه تلقیــن بــه خــود میتوانــد بــا عاملیــت آدمــی قابلجمــع باشــد؛ ازایـنرو ،میــان تلقیــن
بــه خــود (خودپیشــنهادی) و تلقیــن دیگــری (شستشــوی مغــزی) تفــاوت وجــود دارد .تلقیــن زمانــی ناپســند
اســت کــه متوجــه دیگــری و بــه روشــی غیراســتداللی اســت؛ بنابرایــن ،رشوع تربیــت دینــی بــا پشــتوانهی
عقــل و اســتدالل ،بهویــژه در دوران کودکــی مســائل خــاص خــود را دارد .حتــی بــا تأمــل در روش تربیتــی
پیامــر اســام(ص) متوجــه میشــویم کــه ایشــان بهجــای تکیـهی رصف بــر برهــان و اســتدالل ،ابتــدا بــر عمــل
تأکیــد میکــرد و بــا مهربانــی و لطافــت کالم ،دیگ ـران را قلب ـاً بــه دیــن متامیــل میمنــود و پیــش از بحــث
کــردن و گفتوگــو دربــارهی دیــن و غیــره ،بــه اقامـهی منــاز دعــوت میکــرد و ســپس بــاب بحــث و مباحثــه
را میگشــود (ســعیدی و کیانینــژاد  ،1382ص .)75

آسیبشناسی اقتدار نامرشوع

دربــارهی رابط ـهی معلــم و شــاگرد بــه یــک نــوع آسیبشناســی میتــوان اشــاره کــرد کــه درنتیج ـهی
مــورد بدفهمــی قـرار گرفــن معیارهــا و مفاهیــم دینــی بــه وجــود آمــده اســت .اقتــدار نامــروع کــه شــامل
اقتــدار وجــودی و صــوری اســت ،میتوانــد فراینــد تعلیــم و تربیــت را بــا اختــال همـراه کنــد .در ایــن نــوع
اقتــدار ،معلــم نــه بهواســطهی بهرههــای دانشــی و ارزشــی و قــدرت اقناعکنندگــی ،بلکــه تأکیــد بــر نوعــی
تلقینگرایــی مبتنــی بــر ابهــت معلــم ،ســبب تغییراتــی در مرتبــی میگــردد؛ بــه عبــارت دیگــر ،اقتــدار
نامــروع ســبب احاطــهی یــک نــوع معلممحــوری بــر تعلیــم و تربیــت میشــود کــه جریــان تعاملــی
میــان مرتبــی و مربــی را دچــار فروکاهیدگــی میکنــد و آن را بــه یــک رابط ـهی یــک طرفــه و از بــاال بــه
پاییــن تبدیــل میمنایــد و ازای ـنرو ،تربیــت را بــه شــبهتربیت تبدیــل میکنــد .گاهــی نیــز ایــن فراینــد بــا
نوعــی دلدادگــی عاطفــی انجــام میشــود کــه در ایــن صــورت ،هــان مفهــوم مریدپــروری اســت .منظــور
از مریدپــروری رابط ـهای اســت میــان مربــی و مرتبــی کــه در آن نظــر بــر ایــن اســت کــه هرچــه مربــی
میگویــد و انجــام میدهــد درســت اســت؛ نــه آنکــه هرچــه درســت اســت ،مربــی میگویــد و انجــام
میدهــد .وقتــی تصــور بــر ایــن اســت کــه هرچــه مربــی میگویــد و انجــام میدهــد ،درســت اســت ،مربــی
در ورای هــر نــوع پرســش اســتقرار مییابــد ،درحالیکــه ایــن حالــت تنهــا درخــور مقــام ربوبــی خداونــد
اســت؛ زیـرا تنهــا اوســت کــه نهتنهــا حــق اســت ،بلکــه منشــأ حــق نیــز اســت و هرکــه جــز او در معــرض
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پرســش ق ـرار دارد؛ امــا وقتــی نظــر بــر ایــن اســت کــه هرچــه درســت اســت ،مربــی میگویــد و انجــام
میدهــد ،امــکان پرســش از اقــوال و افعــال وی برقـرار خواهــد بــود و بـرای ایــن پرســش ،جــواب هــم وجــود
خواهــد داشــت ،مبنــی بــر اینکــه اقــوال و افعــال وی منطبــق بــا معیارهــای معینی اســت .مریدپــروری مربی
را از معــرض پرســش خــارج میســازد و مرتبــی را خلــع ســؤال میکنــد و ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری
از مربیــان بــه درجــات مختلــف مرتکــب خطــا میشــوند (باقــری ،1380 ،ص .)49
حالتــی دیگــر از اقتــدار نامــروع زمانــی اســت کــه مربــی بــدون توجــه بــه قابلیتهــای روانشــناختی
و عاطفــی مرتبــی ،همچــون عالیــق و نیازهــای او ،خــود بــر بــرج عــاج نشســته اســت و برنامهریــزی میکنــد
و تصمیــم میگیــرد؛ بهعبارتدیگــر ،برنامهریــزی مربــی بــر اســاس شــناخت او از مرتبــی و نیازمندیهــا
و عالیــق او نیســت؛ ازایـنرو ،امــکان برقـراری ارتبــاط ضعیــف میشــود و یــا در شــکل افراطــی آن از بیــن
مـیرود؛ بنابرایــن ،ایــن اقتــدار نامــروع ســبب گسســتگی رابطـهی مربــی و مرتبــی میگــردد.
اگــر بپذیریــم کــه اندیشـهورزی ،اســتقالل نظــر و اســتواری شــخصیت از معیارهــای نســبتاً مســتقل در
تربیــت محســوب میشــوند؛ بنابرایــن ،در اقتــدار نامــروع (وجــودی و صــوری) مرتبــی اهــل اندیشـهورزی
نیســت؛ یعنــی مطــرح کــردن چراییهــا از منظــر او اولویــت نــدارد ،بلکــه پذیــرش دیدگاههــای ارائهشــده
بــه او ارزش برتــر اســت؛ بهعبارتدیگــر ،فــرد وقتــی صاحبنظــر و رای اســت کــه تبعیــت کورکورانــه
نداشــته باشــد و بتوانــد بــا نظــر بــه شــواهد و مــدارک و مســتندات ،اندیشـهای مســتقل و نه وابســته داشــته
باشــد؛ بنابرایــن ،ایــن شــخص بــا هــر رای و نظــر بیپایـهای دچــار تغییـرات نوســانی منیگــردد و شــخصیتی
مســتقل و اســتوار خواهــد داشــت؛ بــه ایــن معنــا کــه نظــرش تنهــا بــر اســاس شــواهد قابلاعتنــا و عقالنــی
نقــد و بهبــود مییابــد.

نتیجهگیری

چنیـن برمیآیـد کـه تکیـه بـر اقتدار نامشروع در تربیت آدمـی با عاملیـت او تقابـل دارد و خطر ورود
بـه عرصـهی شـبهتربیت را تقویـت میکنـد .در متـون دینـی ،بـا نظـر بـه مفاهیمـی همچـون عقـل و تقـوی
ِ
مسـئولیت تغییـر درنهایـت بـه عهـدهی خـود فـرد اسـت و تربیـت باید بـا نظر بـه معیارها
(خویشتنبانی)،
صـورت گیـرد تـا بـه شخصیتپرسـتی و اقتـدار نامشروع (نامطلـوب) فروکاسـته نشـود .بهطورکلـی میتـوان
گفـت ،دیـن حقیقتـی معنـوی و گوهـری روحانی اسـت که با دلوجـان آدمـی رسوکار دارد .اگـر تربیت دینی
همـراه بـا پذیـرش قلبی نباشـد ،رفتار ،کردار و سـلوک دینی عـاری از هویت حقیقی دین خواهـد بود .تربیت
دینـی چیـزی نیسـت کـه بـا القـا و اکـراه یـا تلقین شـکل گیـرد؛ زیرا ایمان و بـاور دینـی چیزی جـز دلدادگی
و پیونـد قلـب بـا دیـن نیسـت ،هامنگونـه که امـام علـی(ع) میفرماید« :ایمان معرفتی قلبـی ،اقـرار زبانی و
عمـل کـردن بـه اعضـا و جـوارح اسـت»1؛ بنابراین ،روشـن میشـود کـه تربیت دینی امری اسـت که نخسـت،
بهصـورت فراینـدی اسـت؛ یعنی یک جریان مسـتمر ،تدریجی و زمانمند اسـت؛ دوم ،ماننـد تلقین یکجانبه
نیسـت ،بلکـه دوسـویه و تعاملی اسـت؛ سـوم ،تحمیـل در آن راه ندارد.

ِیم ُن َم ْع ِرفَ ٌة بِالْ َقل ِْبَ ،و إِقْ َرا ٌر بِالل َِّسانِ َ ،و َع َم ٌل بِالْ َ ْركَانِ (نهجالبالغه ،حكمت .)227
ْ -1ل َ
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بــر اســاس آموزههــای قرآنــی ،مربــی هیــچگاه در ورای پرســش نیســت و جایــگاه او نبایــد مقــدس
و معصــوم تلقــی شــود و ازایــنرو ،اقتــدار صــوری و وجــودی موردتأییــد نیســت .اقتــدار معلــم اگرچــه
پذیرفتنــی اســت ،امــا بایــد بــر اســاس ویژگیهــای دانشــی و اســتداللی او باشــد و نــه برگرفتــه از جایــگاه او.
با توجه به مقالهی حارض به ارائهی چند پیشنهاد کاربردی میپردازیم:
 .1تربیــت دینــی چراییبــردار اســت و ایــن چرایــی نبایــد بهصــورت انفعالــی باشــد ،بلکــه بایــد بــه
شــکل فعــال انجــام شــود .اعتبــار ســخن مربــی بــه قــوت اســتداللهایش اســت؛ ازای ـنرو ،نبایــد جایــگاه
مربــی را ورای پرســش دانســت.
 .2کتابهــای درســی بهگونـهای طراحــی شــوند کــه اعتقــاد و اطاعــت کورکورانــه از مربــی را از ذهــن
دانشآمــوزان دور کننــد.
 .3معلــان در بهکارگیــری روشهــای ناصحیــح اعــال اقتــدار کــه بــا معیارهــای عقالنــی و منطقــی
منافــات دارد ،دقــت الزم را داشــته باشــند.
 .4معلــان از هرگونــه آموزشــی اجتنــاب کننــد کــه باعث بســته شــدن ذهــن و توانایــی عقالنــی فراگیران
میشــود.
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