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چکيده
هدف :هدف از نگارش این مقاله ،احصا و تشریح ویژگیهای شناختی و رفتاری مؤثر بر عملکرد اساتید گروههای
معارف اسالمی در دانشگاهها با الهام از آرای آیتاهلل مصباح یزدی است .روش :این پژوهش از حیث گردآوری
اطالعات ،کتابخانهای و تجربیات شخصی و از نظر شیوۀ پردازش اطالعات ،تحلیلی -استنتاجی است .یافتهها :اَهمّ
ویژگیهای شناختی عبارتند از :آشنایی با پدیدۀ دین ،به خصوص کلّیات دین اسالم؛ آشنایی با کلّیات علوم اسالمی؛
آشنایی با کلّیات تاریخ اسالم؛ ،آشنایی با یک دوره تفسیر فشردۀ قرآن؛ آشنایی با فِرَق اسالمی با تأکید بر فرقههای
زنده و تأثیرگذار؛ آشنایی با نظام حقوقی اسالم؛ آشنایی با مسائل مبتالبه فقهی خود و دانشجویان؛ آشنایی با شُبهات
جدید دینی؛ آشنایی با ادیان جهان و جنبشهای نوپدید دینی؛ آشنایی با مسائل روز؛ آشنایی با مؤلّفههای دنیای جدید و
پیامدهایشان؛ تسلّط به دو زبان عربی و انگلیسی؛ تسلّط کامل به متن درسی؛ شناسایی منابع تکمیلیِ معتبرِ متون درسی و
آشنایی با رشتههای مختلف دانشگاهی .اَهمّ ویژگیهای رفتاری(اخالقی) عبارتند از :صداقت ،عدالت ،تواضع ،سعۀ
صدر و خیرخواهی .بحث و نتيجه گيری :تربیت اساتیدی با ویژگیهای احصا شده ،با همۀ دشواریهایش،
ضروری و ممکن است و این مهم باید به طور مستمر از دورۀ کارشناسی آغاز و در به کارگیری اساتید حقالتدریسی
بازنگری شود.
واژگان کليدی  :باور دینی ،تحوّل اخالقی ،ویژگیهای شناختی ،ویژگیهای رفتاری ،اساتید معارف اسالمی.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 دريافت مقاله 00/01/19 :؛ تصويب نهايی. 00/04/10 :
 .1دکتری فلسفه؛ استاديار گروه معارف اسالمی ،دانشكده الهيات و معارف اسالمی ،دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان .تبريز ،ايران(نويسنده
مسئول) /نشانی :استان آذربايجان شرقی ،تبريز 35 ،کيلومتری جاده تبريز -مراغه ،دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان نمابر/04134327500 :
Email:kazemkhani@yahoo.com
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الف) مقدمه
در پی وقوع انقالب اسالمی مردم ایران در بهمن  1357شمسی و استقرار حکومت اسالمی ،بسترهای مساعد
و امکانات و ابزارهای مناسب برای ایجاد ،تصحیح و ارتقای هر چه بهتر و بیشتر سطح معرفت دینی عموم
مردم ،به ویژه قشر جوان و فرهیخته فراهم شد .از این رو ،در کنار فعالیتهای دینی حوزههای علمیّه و
مساجد ،مؤسسات و نهادهای تعلیمی و تربیتی و تبلیغی عدیدهای بنیان نهاده شدند تا با بهرهگیری از ابزارها
و شیوههای نوین آموزشی و تربیتی ،تحقق این مهم را در سطوح مختلف به عهده بگیرند که گرفتند؛ فارغ
از اینکه در این راه تا کجا موفق شدهاند که اکنون محل بحث نیست.
یکی از ارکان اساسی رشد و پیشرفت همهجانبه و در عین حال آسیبپذیر هر جامعهای ،قشر
دانشجوست .این قشر با ورود به دانشگاه و تحصیل در رشتههای مختلف تخصصی و نیز آشنایی با
فرهنگهای متنوّع در پرتوِ مراودات با اساتید و دانشجویان از سراسر کشور و نیز آگاهی از مکاتب فکری
گوناگون در سایۀ مطالعه و تحقیق و تعامالت بینالمللی و نظایر آن ،همزمان با رشد دانایی و تواناییشان،
در معرض آسیب و تهدید جدّی فکری و عقیدتی قرار میگیرند .از این رو ،با بازگشایی دانشگاهها پس از
تعطیلی موقّت ،متصدّیان فرهنگی ناگزیر باید چارهاندیشی میکردند .در همین راستا ،شورای عالی انقالب
فرهنگی(ستاد انقالب فرهنگی سابق) به عنوان مرکز مهندسی فرهنگی کشور ،در راستای تغییر برنامههای
آموزشی دانشگاهها ،ضمن ایجاد گروه معارف اسالمی ،دروس اعتقادی و دینی را در قالب دروس عمومی
معارف اسالمی به ارزش  14واحد درسی به عهدۀ آن گذاشت(دبیرخانه شورای انقالب فرهنگی .)459-458 :1397 ،از
آن پس ،رسالت عظیم ایجاد بینش دینی و پاسخ به سؤاالت و رفع شبهات در حوزههای مختلف فرهنگ و
معارف اسالمی و نیز ایجاد تعهّد و انگیزه نسبت به رعایت اصول و ارزشهای اسالمی ،همواره بر عهدۀ گروه
مذکور بوده است.
گروه معارف اسالمی که فعالیت در آن به دلیل عمومی و مطابق روال بودن دروس آن ،در بادی نظر
بسیار آسان مینماید ،ولی در عمل به غایت دشوار و حساس است و با توجه به رسالت خطیری که بر عهده
دارد ،به طور قطع از جهات مختلفی با سایر گروههای موجود در دانشگاهها تفاوتهایی بنیادین دارد .درست
است که این گروه همانند هر گروه آموزشی دیگر دو رکن رکین؛ یعنی اساتید و محتوای درسی دارد و
بدون سامان یافتن آن دو نباید چندان امیدی به تحقق رسالتش داشت؛ ولی در این میان ،نقش و اهمیت
اساتید این گروه با توجه به رسالت فرهنگسازی و شأن تربیتیشان ،مضاعف است و برای داشتن عملکرد
مؤثر باید از یک سری ویژگیهای شناختی و رفتاری خاص برخوردار باشند.
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نگارنده در این مقاله میکوشد با بضاعت مزجاتی که طی قریب به دو دهه تدریس و فعالیت در آن
گروه آموخته و اندوخته است ،پارهای از ویژگیهای شناختی و رفتاری اساسی اساتید این گروه را به امید
رساندن فایده و تأثیرگذاری بیشتر به شاغالن به این شغل خطیر و ظریف به بحث بگذارد .گرچه گمان
میرود کسانی که از نزدیک با مسائل ،معضالت و اقتضائات این گروه آشنا نیستند و فقط از دور دستی بر
آتش دارند ،محتوای این نوشتار را قدری غریب و چه بسا اغراقآمیز و حتی آرمانگرایانه بیابند؛ ولی به نظر
راقم این سطور ،فهم و هضم و حتی تأیید آنها برای کسانی که در این فضا تنفس کردهاند و درد دین دارند
و تدریس در این گروه را صرفاً رفع تکلیف و جلب منافع نمیانگارند ،چندان دشوار نخواهد بود.

ب) روش تحقيق
روش تحقیق در پژوهش حاضر با توجه به نوع مسئلۀ تحقیق ،روش کیفی پدیدارشناسی است؛ یعنی نگارنده
با مطالعۀ کتابها ،مقاالت و سخنرانیهای صاحبنظران ،به ویژه آیتاهلل مصباح یزدی ،در باب موضوع
تحقیق و نیز تجربۀ زیستۀ خود(به مثابه بازنمایی از تجربیات و انتخابهای شخص معین و دانش برآمده از آن
تجربیات و انتخابها در تحقیقات پدیدارشناختی کیفی) ،کوشیده است با تعلیق پیشداوریها،
نظریهپردازیها و پیشفرضها و تعمّق در آنچه از مجرای سالها افت و خیز با دانشجویان ،اساتید و متون
معارف اسالمی در آگاهی خود یافته است ،به داوری بنشیند و به تحلیل و استنتاج بپردازد؛ زیرا روش
پدیدارشناسی بدون توجه به تجربۀ زیستۀ محقق و افرادی که در تحقیق حضور دارند ،قابل درک نیست.

ج) پيشينۀ تحقيق
در اینکه دربارۀ وضعیت موجود و مطلوب گروههای معارف اسالمی در حوزۀ جایگاه استاد ،محتوای
درسی ،شیوۀ تدریس و نظایر آن تحقیقات میدانی فراوانی صورت گرفته است ،شکی

نیست(از جمله :فیروزی،

173-151 :1394؛ غالمی گنجوی و شمسایی)415-428 :1398 ،؛ ولی در خصوص جنبه و روشی که نگارنده بدان پرداخته
است ،بر حسب تفحّص و اطالع ،تاکنون مطالعه و پژوهش درخور و نظاممندی انجام نشده است .البته در
ضمن برخی مصاحبهها و سخنرانیها و مقاالت ،به برخی بایدها و نبایدها ،اولویتها و ضرورتها ،کمبودها و
نیازهای اساتید معارف ،فهرستوار اشاراتی شده

است(موسوی مقدم37 :1392 ،؛ مظاهری8 :1389 ،؛ عباسی62 :1391 ،؛

محسنپور48 :1393 ،؛ مصباح یزدی .)27 :1378 ،یکی از کسانی که به تربیت اساتید معارف اسالمی با سه ویژگی
ضروریِ داشتن معلومات دینی(دینشناس بودن) ،تخلّق به اخالق و تقوا و آگاهی به زمانه(زمانهشناس
بودن) ،تأکید مؤکد کرده و آن سه را مکمّل یکدیگر دانسته ،مرحوم آیتاهلل مصباح یزدی است(همان) .از
آنجا که بیان ایشان در این زمینه مجمل است و تشریح و نحوۀ کسب آنها را به دیگران توصیه کردهاند،
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نگارنده در مقالۀ حاضر میکوشد آن سه توصیه را با عنوان «ویژگیهای شناختی و رفتاری مؤثر بر عملکرد
اساتید گروه معارف اسالمی» شرح و تفصیل دهد ،هرچند این احصا به معنای استقرای تام و تمام آن
ویژگیها نیست.

د) ویژگيهای شناختي و روشي مؤثر بر عملکرد اساتيد گروه معارف اسالمي
ویژگی بارز هر استادی ،از جمله اساتید گروه معارف اسالمی ،توانایی شناختی و روشی اوست؛ یعنی هم
باید دانش و تخصص الزم و کافی را در حوزه و رشتۀ تدریساش داشته باشد و هم توان انتقال آن دانش و
معلومات را به مخاطبانش به نحو اَحسن از دو طریق «بیان» و «ابزار»(محدثی)178 :1377 ،؛ بدین شرح که اساتید
این گروه افزون بر آشنایی و بهرهگیری از ابزارها و اتخاذ شیوههای مؤثرتر و نوین آموزشی و داشتن بیان
قوی و دلنشین(که فعالً محل بحث نیست) ،باید از جامعیت نسبی علمی ویژهای نیز برخوردار باشند .یعنی
اوالً ،باید از ابعاد گوناگون دین اسالم ،اعم از عقیدتی ،اخالقی ،حقوقی ،تجربی ،اجتماعی ،تاریخی و مانند
آن آگاه باشند ،صرف نظر از اینکه در کدام گرایش تدریس میکنند(دینشناسی)؛ ثانیاً ،نسبت به مسائل و
پدیدههای اجتماعی ،به خصوص مسائلی که آموزههای دینی را به انحای مختلف به چالش میکشند ،مثل
ادیان زندۀ جهان ،جنبشهای نوین دینی ،مسئلۀ شُرور طبیعی و اخالقی و نیز سایر رقبای دینی ،وقوف داشته
باشند(زمانهشناسی) .بنابر این ،بخشی از ویژگیهای شناختی مربوط به معلومات دینی این اساتید است و
برخی دیگر مربوط به آگاهی از اوضاع و احوال سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و مسائل و حوادثی که به
نحوی با دین ارتباط و تقابل پیدا میکنند .اهمّ ویژگیهای شناختی این اساتید ،اعم از دینی و عمومی
عبارتند از:
 .1آشنایي با پدیدة دین ،به خصوص کلّيات دین اسالم
نخستین چیزی که استاد معارف باید در درجۀ اول خودش داشته باشد و سپس آن را در اختیار دانشجو قرار
دهد ،نگاه ماکتوارانه یا نگاه از باال نسبت به پدیدۀ دین و ابعاد گوناگون آن ،به ویژه دین اسالم است؛
یعنی هم باید شناخت اجمالی و کلی از پدیدۀ دین و نسبت آن با پدیدههای مشابهی چون جریانها و
جنبشهای معنویتگرا برای جلوگیری از خلط آنها با یکدیگر داشته باشد و هم دیدی کلی از اسکلت و
اجزای تشکیلدهندۀ دین اسالم حاصل کند و سپس وارد جزییات آن شود و به مسائل آن ،شناخت دقیقتر
و شفافتر پیدا کند .خیلی مهم است که دانشجو ابتدا این دید کلی را پیدا کند که مجموع تعالیم دین اسالم
از سه بخش اصلی اعتقادات ،اخالقیات و احکام(عمل) تشکیل یافته و اینکه هر یک از این بخشها شامل چه
سنخ مسائلی است و نقش هر یک از آن مسائل در زندگی انسان چیست و آن سه بخش چه ربط و نسبتی با
یکدیگر دارند .به اجمال میتوان گفت که بخش اعتقادات شامل مسائلی چون :توحید ،صفات خدا ،نبوّت
عامه و خاصه ،معاد و برخی مسائل دیگر است .این بخش دین ،پاسخگوی سؤاالت انسان دربارۀ جهان
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هستی و جایگاه انسان در آن است .بخش اخالقیات شامل مسائلی از قبیل تقوا ،شجاعت ،عفت ،صداقت،
خوشخلقی ،ایثار ،خیرخواهی و غیره است .در واقع؛ بخش اخالقیات دین اسالم شامل مسائل «چگونه
بودن» انسان از حیث صفات روحی و خصلتهای معنوی است .بخش احکام نیز مربوط به کار و اعمالی مانند
نماز ،روزه ،حج ،جهاد ،امر

به معروف و نهی از منکر ،بیع ،اجاره ،نکاح و غیره است(طباطبایی ،بیتا4-6 :؛ مطهری،

 .)16-15 :1374پس از این شناخت کلی ،دانشجو درخواهد یافت که در هر یک از دروس ارائهشده با کدام
بخش دین سروکار دارد و کدام بخشها در این دروس مطرح نشده است.
 .2آشنایي با کلّيات علوم اسالمي
در اینکه مقصود از علوم اسالمی چه علومی است ،تعریفهای گوناگونی ارائه شده است(مطهری.)15-18 :1374 ،
ولی در اینجا مراد از علوم اسالمی ،علومی است که در فرهنگ و تمدن اسالمی سابقۀ طوالنی دارند و به
نحوی در تبیین و تعمیق تعلیمات دینی به کار میآیند؛ مانند منطق ،فلسفه ،کالم ،عرفان ،اصول فقه ،فقه و...
 .اساتید معارف در این زمینه باید الاقل در حدّ کتاب سه جلدی «آشنایی با علوم اسالمی» اثر استاد مطهری
معلومات داشته باشد .وجه دیگر ضرورت آشنایی با این علوم این است که کالسهای گروه معارف
یکدست نیستند و از گروههای مختلف اعم از انسانی و غیر انسانی در کالس درس حضور دارند و گاهی
دانشجویان یا دربارۀ خود این علوم سؤال دارند یا سؤاالتشان به گونهای است که به کمک این علوم
میتوان پاسخ داد.
 .3آشنایي با کلّيات تاریخ اسالم
مسلّماً ،آشنایی با تاریخ یک دین ،کمک شایانی به فهم آن دین میکند و دین اسالم نیز از این قاعده مستثنا
نیست .برای مثال ،آگاهی از شأن نزول آیات قرآن ،در فهم معانی و مفاهیم آن نقش اساسی دارد .عالوه بر
این ،رفتار و گفتار پیشوایان دینی و در رأس آنها پیامبر اسالم(ص) که به عنوان الگو و اسوۀ حسنه برای
مسلمانان معرّفی شدهاند ،در تاریخ اسالم ثبت و ضبط شده است .افزون بر این ،آشنایی با تاریخ دین اسالم،
به خصوص از آغاز تا پایان خالفت خلفای چهارگانه ،به سبب اختالفاتی که میان امّت اسالمی بر سر
جانشینی پیامبر اسالم(ص) پیش آمد ،ضرورت دارد .برای این منظور میتوان کتابی را مثالً در حدّ و سبک
و سیاق کتاب «تاریخ تحلیلی اسالم»(شهیدی ،)1382 ،با تأکید بر مسائل اختالفی پیشنهاد کرد تا اساتید این گروه
مطالعه کنند؛ فارغ از اینکه در کدام یک از گرایشهای دروس معارف اسالمی تدریس میکنند.
 .4آشنایي با یک دوره تفسير فشردة قرآن
قرآن کریم اساس و مبنای باورهای دینی و به تعبیر دیگر؛ ،سنگ بنای تمدّن اسالمی و محک صدق و
صحّت احادیث منقول از پیامبر(ص) و ائمۀ معصومین(ع) و سرچشمۀ اغلب علوم و معارف اسالمی است .از
سوی دیگر ،مطالبی که در گرایشهای مختلف گروه معارف اسالمی در دانشگاهها تدریس میشود ،ریشۀ
قرآنی دارند .بنابر این ،آشنایی با یک دوره تفسیر قرآن ،دست کم در حدّ «برگزیدۀ تفسیر

نمونه»(مکارم

شیرازی )1376 ،برای هر مسلمان فرهیختهای ،به خصوص اساتید گروه معارف اسالمی ،ضرورت دارد.
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 .5آشنایي با فِرَق اسالمي با تأکيد بر فرقههای زنده و تأثيرگذار
بدون شک ،از زمان رحلت پیامبر اسالم(ص) تاکنون ،گروههای مختلفی با ادعای حقانیت گروه خود ،در
جهان اسالم ظهورکردهاند و هر از چند گاهی سبب نزاعهای خانمانسوز در میان امت اسالمی شدهاند .گرچه
برخی از این گروهها در طول تاریخ به دالیل متعددی از میان رفتهاند ،ولی برخی دیگر در حال حاضر
زندهاند و طرفداران و احیاناً قدرت سیاسی به دست آوردهاند و هم اینک در فرهنگ اسالمی نقش ایفا
میکنند .گذشته از دو گروه عمدۀ اهل تسنّن و تشیّع ،سه گروه وهابیت ،بابیت و بهائیت ،و اهل حق ،اغلب
از ناحیۀ دانشجویان مورد سؤال قرار میگیرند .بنابر این ،ضروری است استادان این گروه ،با تاریخچه و
عقاید آنها آشنا باشند تا از عهدۀ پاسخگویی به پرسشهای دانشجویان در این باب برآیند و از حقانیت
مذهب خود دفاع کنند .خوشبختانه کتابهای خوبی در این زمینه نگاشته شده که مهمترین آنها «فرهنگ فرق
اسالمی» است(.مشکور)1384 ،

 .6آشنایي با نظام حقوقي اسالم
از جمله موضوعات بحثبرانگیز در کالسهای معارف اسالمی ،نظام حقوقی اسالم ،به خصوص نظام حقوق زن
در اسالم ،مانند ارث زن ،دیه زن ،شهادت زن ،طالق زن ،قصاص و غیره است(جوان آراسته .)200-207 :1384 ،به نظر
میرسد طرح این قبیل مسائل در کالسهای معارف ،بیشتر متأثر از جریانهای فمینیستی و مسئلۀ حقوق بشر است .بر
این اساس ،بیان و تبیین این قبیل حقوق در دین اسالم به عهدۀ مدرّسان و مبلّغان دین اسالم است و این نیز مستلزم
آشنایی متصدیان امر با نظام حقوقی اسالم است؛ به خصوص در مواردی که محل نزاع موافقان و مخالفان است.
 .7آشنایي با مسائل مبتالبه فقهي خود و دانشجویان
یکی از بخشهای مجموع تعلیمات اسالمی که در کنار اخالق ،جلوۀ بیرونی دین تلقی میشود ،بخش احکام
است؛ «یعنی مسائل مربوط به کار و عمل ،که چه کارهایی و چگونه باید انجام شود؛ از قبیل نماز ،روزه ،جهاد
و(»...مطهری .)16-15 :1374 ،آشنایی به مقدار مورد نیاز از این احکام؛ یعنی مسائل مبتالبه و عمل به آنها برای هر استاد
معارفی دست کم از دو حیث ضروری است؛ زیرا اوالً ،استاد معارف از آن حیث که مسلمان است ،باید این قبیل
مسائل را یاد بگیرد و عمل کند و ثانیاً ،دانشجو به حق یا ناحق انتظار دارد استاد معارفش با مسائل فقهی آشنا و به
آنها عامل باشد و به سؤاالت فقهی مورد ابتالی آنان دست کم در حدّ کتاب «رسالۀ دانشجویی»(حسینی )1384 ،پاسخ
دهد .وقتی چنین انتظاری برآورده نشود ،اعتماد دانشجویان نسبت به این اساتید سلب میشود .بنابر این ،بخشی از
برنامههای تربیت اساتید معارف باید به آموزش احکام فقهی اختصاص یابد.
 .8آشنایي با شُبهات جدید دیني
هر دینی در سیر تاریخی خود ،به اقتضای اوضاع و شرایط جدید ،همواره از ناحیۀ کسانی با اغراض گوناگون ،با
سؤاالت و شبهات عدیدهای مواجه میشود که باید در اسرع وقت به رفع آن شبهات بپردازد؛ وگرنه به تدریج
سبب تضعیف آن دین و مذهب خواهد شد و اعتبار آن در نزد پیروانش خدشهدار میشود .از این رو ،کسانی که
کارشان تدریس متون دینی است ،باید با اقسام شبهات جدید دینی آشنا باشند« .شبهات دینی را میتوان به صورت
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پراکنده ذکر کرد و آنها را نام برد ،اما برای اینکه معلوم شود هر دسته از شبهات را باید در چه حیطهای از مطالعات
دینپژوهانه بررسی کرد ،تقسیمبندی شبهاتی که دربارۀ دین پدیدآمدهاند ،مهم است»(ملکیان .)217 :1394 ،بنابر این،
الزم است اَهمّ شبهات مطرح در کتابها یا رسانهها را در یک مجموعه گردآوری و دستهبندی کرد و پاسخهای
درخور را برای مخاطب امروزی با زبان امروزی فراهم آورد و در اختیار مدرسان معارف اسالمی قرار داد تا
کمبود وقت ،بهانهای برای شانه خالی کردن از این وظیفۀ مهم نشود.
 .9آشنایي با ادیان جهان و جنبشهای نوپدید دیني
امروزه وجود ادیان تاریخی متعدّد و نیز ظهور و رشد شبهدینها یا جنبشهای نوپدید دینی ،واقعیتی نازدودنی
است و آشنایی عموم مردم ،به خصوص دانشجویان با آنها به مدد رسانههای گروهی و وسایل ارتباط جمعی
امری سهل شده است .از سویی ،پیروان یک دین در مواجهه با این ادیان ممکن است از خود بپرسند که :از
میان این ادیان واقعاً کدام یک حق است و کدام یک باطل؛ یا اینکه هیچ کدام حق نیستند یا اینکه همۀ آنها
حقاند(پرسشهای معرفتشناسانه)؟ آدمی با عمل به آموزههای کدام یک از ادیان زندۀ جهان رستگار
میشود(پرسش کالمی)؟ و اینکه اگر پیروان هر یک از ادیان بر حقانیت دین خود اصرار بورزند و از طرف
دیگر مجبور شوند در یک محیط زندگی کنند ،با یکدیگر چگونه رفتار کنند(پرسش

اخالقی)؟(پترسون و

همکاران .)401 :1379 ،مسلماً اگر افراد پاسخ مناسبی به این پرسشها پیدا نکنند ،ممکن است در حقانیت دین
موروثی خود دچار شک و تردید شوند و چه بسا از آن دست بکشند و به دین دیگر بگروند یا به کلی دین
را برای همیشه کنار بگذارند .بنابر این ،مدرّسان و مبلّغان یک دین باید با یک دورۀ تاریخ ادیان با تأکید بر
ادیان ابراهیمی(یهودیت ،مسیحیت و اسالم) آشنایی داشته باشند تا اوالً ،به حکم قاعدۀ «تعرف االشیاء
بأضدادها او بأغیارها»(هر چیزی با ضدّ خود یا با غیر خود شناخته میشود) بتوانند دین و مذهب خودشان را
بیش از پیش بشناسند؛ ثانیاً ،در صورت لزوم ،موضعگیری صحیح در قبال سایر ادیان داشته باشند؛ ثالثاً،
بتوانند به سؤاالت مخاطبان خود که ذهنشان به سبب آشنایی با آموزههای آنها مشوّش شده است ،پاسخ
عالمانه و محققانه دهند .از سوی دیگر ،مدتی است کیشها ،مسلکها و نحلههای عرفانی نوظهور سر
برآوردهاند و بنیانگذاران آن اغلب با استفاده از ادبیات لطیف و جذّاب ،آموزههای برگرفته از ادیان تاریخی
را با چاشنی علم روز و با قالبها و مدلهای مختلف و جذّاب عرضه میکنند و داعیۀ حل بحرانهای اخالقی،
روحی و معنوی عصر جدید را دارند(فعالی .)13-14 :1387 ،چنانچه با این جریانهای مدعی معنویت مقابله نشود،
آسیبهای جدّی به باورهای دینی افراد خواهد زد .حاصل آنکه استاد معارف بیخبر از این ادیان ،مسلکها و
مرامها ،در کار تبلیغ و ترویج باورهای دینی خود راهی به دهی نخواهد برد.
 .10آشنایي با حوادث و مسائل روز
همه روزه حوادث بیشماری در زمینههای مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،دینی و غیره در اقصی نقاط
جهان رخ میدهد و به واسطۀ وسایل ارتباط جمعی نظیر مطبوعات ،ماهواره ،اینترنت ،تلویزیون و مانند آنها،
به سرعت در سراسر جهان پخش میشود و افکار عمومی را تحت تأثیر خود قرار میدهد و خیلی وقتها
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برخی عقاید دینی را به چالش میکشد .برای مثال ،وقوع زلزله ،سیل و جنگهای ویرانگر و امثال آن باعث
ایجاد «مسئلۀ خدا و شر» شده است .از این رو ،دستاندرکاران تعلیم و تربیت دینی ،بدون توجه به این
تأثیرات و تأثّرات و ناتوانی در تبیین نسبت این قبیل حوادث با باورهای دینی ،عمالً نمیتوانند موفقیت
چشمگیری درکارشان داشته باشند .در دانشگاهها خواه ناخواه استادان گروه معارف در خط مقدم
پاسخگویی به این قبیل مسائلاند.
 .11آشنایي با مؤلّفههای دنيای جدید و پيامدهایشان
دنیای جدید ،وصف دورهای از تاریخ است که تقریباً از پانصد سال پیش بدین سو در اروپای غربی و
آمریکای شمالی آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد .به عبارت دقیقتر؛ ،در این دوره از تاریخ ،انسانها و به
اعتبار آنها جوامع و تمدّنها ،واجد ویژگیهایی شدهاند که آنها را از انسانها ،جوامع و تمدّنهای قدیم متمایز
میسازند که اهمّ آنها عبارتند از :توجه روزافزون و انحصاری به علم تجربی ،رشد فنّاوری ،ظهور صنعت،
افزایش رفاه مادی ،سرمایهداری و بازار آزاد(کاپیتالیسم) ،فرهنگ عمدتاً دنیوی و اینجهانی(سکوالر)،
انسانمحوری ،فردگرایی ،عقلگرایی و روی کار آمدن حکومت لیبرال -دموکراسی(بیات .)529-538 :1381 ،هر
کدام از این ویژگیها ،حاکی از بُعدی از ابعاد دنیای جدید است .دنیای جدید با این ویژگیها ،به خصوص
توجه روزافزون و انحصاریاش به علم تجربی(علم نوین) ،دستاوردها و پیامدهایی برای اخالقیات ،فلسفه و
به ویژه دین داشته که نیاز به موضعگیریهای خردمندانه دارد .یقیناً یکی از مهمترین پیامدهای منفی رشد و
پیشرفت علم نوین برای دین« ،شکگرایی دینی» است؛ یعنی در پی کشفیات علمی ،برخی یا تمام اعتقادات
و اعمال دینی و در رأس آنها اعتقاد به وجود خدا ،به خصوص در قرن هفدهم و هجدهم زیر سؤال رفت.
هر چند بین آن دو هیچ رابطه و گذر منطقی برقرار

نباشد و صرفاً حاصل گذرهای روانشناختی باشد(استیس،

 .)142-141 :1381از این رو ،آشنایی با مؤلّفههای دنیای جدید و آگاهی از ربط و نسبت دین با آن مؤلفهها و
پیامدهای آنها برای متولّیان فرهنگ دینی ،به ویژه استادان گروه معارف اسالمی ضرورت دارد.
 .12تسلّط کامل به متن درسي
تسلّط و اشراف به متن آموزشی ،شرط اساسی تدریس آن متن است .برای رسیدن به این هدف ،باید متن
درسی را پیش از تدریس به طور دقیق مطالعه کرد و نکات کلیدی ،لغات دشوار ،اصطالحات فنّی به کار
رفته در آن و جمالت و عبارات نارسا و مانند آن را شناسایی کرد و با رجوع به منابع معتبر دیگر ،ابهامات
موجود در متن را (در صورتی که ابهامی در کار باشد) رفع کرد تا با آمادگی و اعتماد به نفس بیشتری به
تدریس پرداخت و پاسخگوی سؤاالت دانشجویان دربارۀ متن مدّ نظر بود .در این صورت است که هم
دانشجو از تدریس استاد بهرهمند میشود و هم اعتمادشان به او جلب میشود.
 .13شناسایي منابع تکميليِ معتبرِ متون درسي
بیشک ،طرح چندین موضوع مختلف در یک متن درسی و پرداختن به جزییات آن در زمان اندک ،مثالً
در یک نیمسال دانشگاهی ،عمالً ناممکن است .مدرّس یک متن درسی عالوه بر تسلّط به متن درسی ،باید با
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منابع موجود و معتبر در باب موضوعات مطرحشده در متون آموزشی آشنا باشد تا بتواند هم اشکاالت و
شبهات مطرح دربارۀ سرفصلهای کتاب درسی را رفع کند و هم در صورت نیاز دانشجویان را به آنها ارجاع
دهد .تدوین این قبیل منابع معتبر در گرایشهای مختلف بر عهدۀ متولیان و دستاندرکاران امر از جمله نهاد
رهبری است .یعنی عالوه بر تهیه متن معتبر برای هر یک از گرایشها ،با ویژگیهایی که پیشتر ذکر شد ،باید
منابع معتبر تکمیلی برای هر درس تهیه و در اختیار اساتید قرار گیرد و هر از چندگاهی مثال موقع صدور یا
تمدید مجوز تدریس تسلط آنان بر آن متون مورد سنجش مستمر قرار گیرد.
 .14تسلّط به زبان عربي و انگليسي
اساتید معارف به اقتضای دروسی که تدریس میکنند و دنیایی که در آن زندگی میکنند ،به ناچار باید
عالوه بر زبان فارسی ،به دو زبان عربی و انگلیسی مسلّط باشند؛ زیرا زبان عربی ،زبان دین اسالم است و
منابع اصلی دین مانند قرآن ،نهجالبالغه و احادیث منقول از پیامبر اسالم(ص) و ائمه معصومین(ع) و نیز
عمدۀ تفاسیر و شرحهایی که برای آن منابع نوشته شده ،به زبان عربی است .از طرفی ،زبان انگلیسی ،زبان
بینالمللی است و برای ارتباطات بینالمللی و استفاده از منابع علمی برای آموزش و پژوهش و ترویج عقاید
دینی در سطح جهانی ،برای اساتید گروه معارف ضروری است.
 .15آشنایي با رشتههای مختلف دانشگاهي
واقعیت این است که دانشجویانی که در کالسهای دروس معارف اسالمی حاضر میشوند در حال فراگیری
علوم مختلفیاند که عمدتاً به لحاظ موضوع ،روش و غایت ،با دروس معارف اسالمی متفاوتاند .برای
اینکه اساتید معارف در انتقال معلومات دینی مؤثر عمل کنند و اعتماد دانشجویان را برای تأثیرگذاری جلب
کنند ،باید با موضوعاتی مثل مسائل ،روشها و در یک کالم با حدود و ثغور رشتههای مختلف دانشگاهی ،به
خصوص با رشتههایی چون روانشناسی ،فلسفه ،جامعهشناسی ،زیستشناسی ،فیزیک و ...که برخی نظریات
و یافتههایشان با آموزههای دینی تعارض دارند ،آشنا باشند .اگر دانشجو گمان کند استاد معارف فقط به
دروسی که تدریس میکند آگاهی دارد و به اصطالح تخصصیزده است و با دانشجو هیچگونه همزبانی
ندارد و از طرفی آنچه در دروس تخصصی یاد میگیرد ،با آنچه دین میگوید تعارض دارد ،به خصوص
اگر دانشجو به دالیل مختلفی به علمگرایی(ساینتیسم) گرایش داشته باشد ،برقراری ارتباط اثربخش با استاد
معارف و محتوای دروس معارف دشوار خواهد شد.

هـ) ویژگيهای رفتاری مؤثر بر عملکرد اساتيد گروه معارف اسالمي
یکی از تفاوتهای مهم گروه معارف اسالمی با سایر گروههای موجود در دانشگاهها ،دست کم بنا به ادّعا و
توقعی که دارد ،جنبۀ تربیت دینی و نقش فرهنگسازی این گروه است؛ یعنی اساتید این گروه فقط وظیفه
ندارند که انبان ذهن دانشجو را پر از معلومات دینی کنند ،بلکه وظیفۀ مهم و اساسی دیگر آنان این است که
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عالوه بر جدّ و جهد برای انتقال صحیح آگاهیهای دینی ،که شرط الزم و نه کافی دینداری است ،کاری
کنند که موجبات تحوّل اخالقی دانشجویان را هر چه بیشتر فراهم سازند تا افزون بر تعمیق و تصحیح
باورهای دینیشان ،متخلّق به اخالق حسنه باشند؛ زیرا دینداری افراد در درجۀ اول ،در اخالقی بودن پیروان
آن دین تبلور پیدا میکند؛ یعنی اعتقادات و عبادیات دینی باید در رفتار و گفتار افراد ظهور و بروز عینی
پیدا کند؛ چنانکه قرآن کریم میفرماید« :نماز را برپا دار ،که نماز از ناشایستی و زشتکاری
بازمیدارد»(عنکبوت .)45 :نماز ،عملی عبادی است؛ ولی دوری از فحشا و منکر ،یک عمل اخالقی است؛ یعنی
عبادیات در نهایت باید به اخالق منجر بشوند .بنابر این ،یکی از ویژگیهایی مؤثر در عملکرد اساتید
معارف ،ویژگی رفتاری و به تعبیر دقیقتر ،اخالقی بودن و صالح بودن آنان است .اخالقی بودن آنان در
درجۀ نخست برای خودشان مطلوب است و در درجۀ دوم ،در تربیت اخالقی دانشجویان و نیز در بهبود
روابط میان استاد و دانشجو مؤثر خواهد بود که در عین حال از اهداف و رسالت گروه معارف اسالمی
است .منظور از تربیت اخالقی« ،فرایندی است برای شکوفاسازی و فراهم کردن زمینۀ پرورش فضایل
اخالقی در فرد و واقعیت یافتن نیکی طبیعت انسان تا با تکیه بر درونمایههای فطری خویش ،آنچه خیر و
فضیلت است کشف کند و از آنچه شر و بدی است بپرهیزد»(اخوی .)56 :1390 ،اما سؤال مهم این است که با
چه روشها و شیوههایی میتوان در تربیت اخالقی دانشجویان بویژه به نحو غیر مستقیم موفق بود؟
امروزه رویکردها ،روشها و شیوههای مختلفی در تربیت اخالقی مطرح است؛ از جمله :روش اعطای
بینش ،روش مطالعه و تفکر ،روش تلقین ،روش ترغیب ،روش پاداشدهی ،روش تغافل ،روش روبهرو
شدن با نتایج اعمال و نظایر آن(سجادی160-165 :1379 ،؛ اخوی .)57-80 :1390 ،در این میان ،یکی از مؤثرترین روشها
در تربیت اخالقی ،روش الگویی یا ارائۀ اسوههاست؛ زیرا الگو بودن برای متربیان و معرفی الگوهای
متناسب با متربیان ،کوتاهترین راه تغییر اخالق و رفتار انسانهاست(.همان .)79 :از مهمترین ویژگیهای این
روش ،تأثیرگذاری عمیق در یادگیری ،سرعت در یادگیری ،کاهش میزان اشتباهات ،میزان سنجش رفتار و
برجستهترین مبانی آن ،تأثیرپذیری انسان از محیط ،تقلیدپذیری انسان ،کمالطلبی انسان ،قهرمانجویی
انسان و نیاز روانی انسان به الگو است .همچنین اصول حاکم بر روش الگویی ،ممتاز و نمونه بودن الگو،
هماهنگی و همراهی بین الگو و پیرو ،عینی و در دسترس بودن الگو ،همدرد بودن الگو با الگوپذیر است و
از آفات آن میتوان به مریدپروی ،الگوبرداری تام و تمام و ...اشاره کرد(.بنکدار)83-96 :1385 ،

این روش از جمله روشهایی است که با استناد به آیات و روایات متعددی تأیید شده است .قرآن ضمن
هشدار دربارۀ تبعیت از سرمشهای غیر اخالقی(مائده ،)104 :همواره الگوهای الهی و کامل را به پیروانش
میشناساند و به اقتدا و پیروی از آنان تأکید میورزد« :به راستی که برای شما در پیامبر خدا سرمشق نیکویی
هست»(احزاب)21 :؛ یا به تعبیر امام صادق(ع) ،مردم را باید به غیر زبان؛ یعنی با رفتار خود دعوت به خیر و
نیکی کرد(کلینی ،1365 ،ج  )78 :2و نیز امام علی(ع) در این باره میفرمایند« :کسی که خود را رهبر مردم قرار
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داد ،باید پیش از آنکه به تعلیم دیگران پردازد ،خود را بسازد و پیش از آنکه به گفتار تربیت کند ،با کردار
تعلیم دهد؛ زیرا آن کس که خود را تعلیم دهد و ادب کند ،سزاوارتر به تعظیم است از آن که دیگری را
تعلیم دهد و ادب بیاموزد»(.نهجالبالغه ،حکمت )73

حاصل آنکه ،الگوی اخالقی بودن اساتید گروه معارف اسالمی ،یکی از روشهای مؤثر در تربیت
اخالقی دانشجوست؛ مشروط بر اینکه ابتدا چنین اساتیدی تربیت شده باشند .اما از آنجا که هیچ کس
نمیتواند جامع جمیع فضایل اخالقی باشد و از سویی ،در اینجا اصول اخالقی اسالمی بین فردی و به
عبارتی ،اخالق اجتماعی مدّ نظر است؛ بنابر این ،اهمّ اخالقیاتی را ذکر میکنیم که ناظر به رابطۀ استاد با
دانشجوست یا دست کم دانشجویان انتظار دارند اساتید گروه معارف واجد آن اوصاف اخالقی باشند.
توضیح مطلب آن است که اخالقپژوهان معاصر ،به اعتبارهای مختلف ،صورتبندیهای گوناگونی از
اخالق ارائه دادهاند .در یک تقسیمبندی ،اخالق تقسیم میشود به :اخالق بندگی(ناظر به رابطۀ انسان با خدا و از
مصادیق آن :ایمان ،اخالص ،پرستش و)...؛ اخالق فردی(ناظر به رابطۀ انسان با خود و از مصادیق آن :صبر ،عزّت
نفس ،حکمت و)...؛ اخالق اجتماعی(ناظر به رابطۀ انسان با همنوعان و از مصادیق آن :عدل ،تواضع ،صداقت
و)...؛ و اخالق زیستمحیطی (ناظر به رابطۀ انسان با طبیعت و از مصادیق آن :حفاظت از محیط زیست ،جلوگیری
از آلودگی ،مصرف بهینه و()...فالح114 :1397 ،؛ فغفور مغربی .)12 :1388 ،در اینجا از چهار نوع اخالق مذکور ،اخالق
اجتماعی مطمح نظر است .از اَهمِّ مصادیق اخالق ناظر به مناسبات استاد با دانشجو عبارتند از:
 .1صداقت
بیشک ،صداقت و راستگویی در مقابل دروغگویی ،از اصول مسلّم اخالق اسالمی و به تعبیر برخی علمای
اخالق« ،اشرف صفات نفسانیه و رئیس اخالق ملکیه» است(نراقی .)445 :1374 ،صداقت مراتبی دارد و آن
عبارت است از :صدق در سخن و گفتار ،صدق در کردار و اخالق و صدق در مقامات دین(همان.)446 :
صداقت و درستکاری استاد معارف ،دست کم در دو قلمرو برای دانشجو حایز اهمیت است .1 :حوزۀ
کاری؛  .2حوزۀ دینی؛ بدین معنا که اوالً ،استاد در آنچه دربارۀ مسائل درس و بحث مطرح میکند ،صادق
باشد؛ ثانیاً ،آثار آنچه دربارۀ اخالق و دین ،مانند راستگویی ،صبر ،زهد ،خوف از خدا و ...میگوید ،توصیه
میکند یا به خود نسبت میدهد ،در عمل دیده شود؛ در غیر این صورت ،دانشجو هم اعتمادش را به استاد
از دست میدهد و هم در باورهای دینی خود ،ولو با یک گذر روانشناختی دچار شک و تردید میشود.
بنابر این ،اولین صفت اخالقی استاد معارف ،صدق در گفتار ،کردار و مقامات دین است.
 .2عدالت
یکی دیگر از ارزشهای اخالق اسالمی اجتماعی که با همۀ دشواریهایش از اصول بسیار مهم اخالق
حرفهای در مناسبات استاد با دانشجوست ،رعایت عدالت و انصاف است .از مهمترین مصادیق رعایت اصل
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عدالت و انصاف در ارتباط با دانشجو میتوان به رعایت عدالت در تعامل با دانشجو ،آموزش و ارزشیابی
اشاره کرد؛ یعنی استاد در برخورد با دانشجویان ،ویژگیهای فردی آنها را در نظر بگیرد؛ تشویق و تنبیهاش
بجا و متناسب باشد؛ در وضع قوانین و مقررات برای مدیریت کالس منصف باشد؛ بدون هیچ تبعیضی همۀ
دانشجویان را در فرایند یادگیری مشارکت دهد؛ به همۀ دانشجویان به طور مساوی حق اظهار نظر و سؤال
دهد؛ در آموزش ،توانایی و آمادگی همۀ دانشجویان ،اعم از ضعیف ،متوسط و قوی را لحاظ کند؛ به هنگام
ارزشیابی ،حبّ و بغض خود را دخالت ندهد؛ قواعد مشخصی را برای ارزشیابی وضع کند؛ ارزشیابیاش
مستمر باشد؛ فعالیتهای دانشجویان را بر اساس توانایی آنان ارزشیابی کند و...

(.صفایی مقدم و همکاران-40 :1395 ،

)38

 .3تواضع
از دیگر فضایل اخالقی مهم در ارتباط استاد با دانشجو ،صفت تواضع و فروتنی است که حد وسط تکبّر و
تذلّل است و آن «عبارت است از شکستهنفسی که نگذارد آدمی خود را باالتر از دیگری

ببیند»(نراقی:1374 ،

 .)227صفتی که خداوند آن را به بندگان خاص خود نسبت داده است و میفرماید« :و بندگان خدای رحمان
کسانیاند که روی زمین فروتنانه راه میروند»(فرقان .)63 :داشتن تواضع و فروتنی از این نظر برای استاد
ضرورت دارد که وی از جهات مختلفی مانند سن و سال ،تواناییها و مهارتهای حرفهای ،برتر از
دانشجویانش قرار دارد و این امر میتواند او را دچار کبر و غرور کند و این نیز به نوبۀ خود ممکن است
باعث تحقیر و تخفیف دانشجویانش شود .از این رو ،استاد با سبقت گرفتن در سالم دادن و احوالپرسی ،به
رخ نکشاندن مقام و موقعیت و سطح تحصیالت خود ،اغراق نکردن در بیان تواناییها و شایستگیهایش،
گوش دادن به سؤاالت و نظرات دانشجویان ولو در شرایط سخت و نظایر آن میتواند تواضع و فروتنی
خود را به شرط عدم ریاکاری ،برای دانشجویانش نشان دهد و در نتیجه ،به تنظیم روابط سالم با زیردستانش
یاری رساند(.صفایی مقدم و همکاران)34-35 :1395 ،

 .4سعۀ صدر
سعۀ صدر(شرح صدر ،گشودگی اخالقی ،بردباری اخالق) از جمله فضایل اخالقی اجتماعی است که نقش
مؤثری در تعمیق و توسعۀ تحوالت مطلوب در مُتربّی ایفا میکند .سعۀ صدر؛ یعنی «ظرفیت و قدرت فکری
و روحی در مواجهه با مسائل و موقعیتهای نامطلوب و ناخواسته»(شرفی)132-133 :1387 ،؛ یا به تعبیر استاد مطهری ،شرح
صدر یعنی «ظرفیت روحی بسیار وسیع و تحمل فوقالعاده زیاد»(مطهری .)119 :1377 ،داللتهای قرآنی و روایی متقن و
مکفی برای این فضیلت پسندیدۀ اخالقی وجود دارد .قرآن در حکایتی از قول حضرت موسی(ع) میفرماید:
«قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِی»(طه)25 :؛ گفت :پروردگارا! دل مرا برایم گشاده دار.

حبيباهلل کاظمخانی 

1089

استاد معارف با تحصیل این فضلیت اخالقی است که میتواند با گشادهرویی با دانشجویان برخورد
کند ،عیوبشان را نادیده بگیرد ،خشمش را فروخورد ،بدیهایشان را با خوبی پاسخ دهد ،آرامش و وقار
خود را حفظ کند ،انعطافپذیر و انتقادپذیر باشد ،از خطاها و اشتباهات آنان درگذرد و در عین حال
قاطعیت داشته باشد(.نظری)25-32 :1395 ،

 .5خيرخواهي
یکی دیگر از جلوههای اخالق اجتماعی اسالمی ،صفت خیرخواهی است که درست در نقطۀ مقابل حسادت قرار
دارد .خیرخواهی؛ یعنی خیر و خوبی دیگران را خواستن و به تعبیر دیگر؛ «خواستن نعمتی که به صالح برادر مسلم
[دیگران] باشد»(نراقی .)347 :1374 ،این فضیلت در دین اسالم از چنان جایگاهی برخوردار است که خدا در قرآن کریم از
خیرخواهی پیامبر(ص) چنین یاد میکند« :چه بسا تو جانت را میفرساییکه چرا [مشرکان] مؤمن نمیشوند»(شعرا .)3 :به
نظر میرسد مهمترین جنبۀ خیرخواهی استاد برای دانشجویانش این است که اندیشههای نیک و تجربیات ارزندهاش
را در زمینههای مختلف ،بدون هیچ شائبهای در اختیار آنان قرار دهد.
قطعاً استادی با این فضایل اخالقی برای دانشجویان ،جذّاب و تأثیرگذار و در یک کالم« ،الگو» خواهد
بود .هر چند باید پذیرفت که آراسته شدن به این فضایل اخالقی و به تعبیر دیگر ،اخالقی زیستن ،مشروط به
شرایطی از جمله :برآورده شدن نیازهای معیشتی اولیه ،استحکام مبانی فلسفی اخالق ،داشتن عزّت نفس و...
است که در صورت عدم حصول آن شرایط ،متّصف شدن بدانها بسیار بسیار دشوار

است(ملکیان-270 :1385 ،

 )264و جایی که استاد ،خود فاقد فضایل اخالقی باشد ،مسلماً نمیتواند دیگران را به فضایل اخالقی ترغیب
یا آراسته کند .نکتۀ آخر در این باره اینکه ،به سبب ضعف اخالقیای که هر انسانی از جمله اساتید گروه
معارف ممکن است داشته باشند و نیز عدم ارتباط مستمر آنان با دانشجویان به دلیل عمومی بودن دروس
معارف ،نباید انتظارات نامعقول و معجزهگونهای در این زمینه از گروه و اساتید آن داشت ،مگر اینکه
سازوکار جدیدی تعریف و تدبیری دیگر اندیشیده شود.

و) نتيجهگيری و پيشنهاد
از آنچه گفتیم برمیآید که امروزه برای تغییر و تصحیح باورهای دینی و دگرگونیهای مطلوب اخالقی
دانشجویان ،نیازمند اساتیدی با ویژگیهای مذکور در دو عرصۀ نظر و عمل هستیم؛ یعنی اوالً ،به لحاظ
معرفتی در دو جنبۀ دینشناسی و زمانهشناسی ،واجد معیارهای گفتهشده باشند که این امر با همه با
دشواریهایش ،ضروری و ممکن است .از این نظر دشوار است که اساتید این گروه در عین حال که یکی
از گرایشهای هفتگانۀ دروس معارف اسالمی را به صورت تخصصی مطالعه و تدریس میکنند ،باید از
محتوا و مسائل سایر گرایشها نیز آگاهی داشته باشند؛ چون محتوای آموزشی این گروه به گونهای به هم
وابسته و در هم تنیده است که بدون شناخت ابعاد و اضالع گوناگون دین اسالم ،نمیتوان از عهدۀ تدریس
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و تبیین یک بُعد آن به درستی برآمد .از سوی دیگر ،در عصری به سر میبریم که به واسطۀ ابزارها و وسایل
ارتباطی ،مرزهای جغرافیایی درنوردیده شده است و رقبای قَدَری ،از ادیان تاریخی گرفته تا مکاتب فکری
بشری ،پا به میدان گذاشتهاند که ادعای حقانیت و داعیۀ هدایت و راهنمایی انسانها به سعادت ،معنویت و
آرامش را دارند .بیشک بدون شناخت نقاط قوّت و ضعف آنها و تشخیص کمّ و کیف مناسباتشان با دین
اسالم ،نمیتوان در این عرصۀ رقابت نفسگیر ،از برتری دین اسالم و تعالیم نجاتبخش آن دم زد و دفاع
معقولی از آن داشت .ثانیاً ،به لحاظ سلوکی ،متخلّق به فضایل اخالقی باشند تا بتوانند با کردارشان بر
مخاطبان خویش تأثیر بگذارند و موجبات اصالح رفتار آنان را فراهم سازند.
خوشبختانه هماکنون وظیفۀ تربیت استادان توانمند و کارامد را «دانشگاه معارف اسالمی» و برخی
گروههای معارف اسالمی دانشگاهها بر عهده گرفتهاند و از دورۀ کارشناسی ارشد دانشجو میپذیرند .به
نظر نگارنده ،برای تربیت نیروهایی با ویژگیهای احصا شده ،اخذ دانشجو از دورۀ کارشناسی نتیجۀ بهتری
به دنبال دارد .تحصیالت پیوستۀ آنان تا مقطع دکتری برای آراسته ساختنشان به توانایی و فضائلی که بیان
شد ،ضروری به نظر میرسد .داللت ضمنی آنچه بیان شد ،این است که به کار گرفتن اساتید حقالتدریس،
به خصوص افرادی که حرفۀ اصلی آنان چیزی غیر از آموزش است ،بر خالف مطالبی است که در این
مقاله تحلیل و موشکافی شد .این افراد عموماً (و نه ضرورتاً) به دلیل قرار داشتن در فضایی کامالً متفاوت و
طی نکردن مراحل الزم ،فاقد ویژگیهایی خواهند بود که برای یک استاد کارامد معارف اسالمی ضروری
است .روشن است که اخذ آزمون به تنهایی نمیتواند آراسته بودنشان به ویژگیهای پیشگفته را تضمین
کند.
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