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چكيده
پرسش اصلي در این مقاله آن است که چگونه مي توان از طریق برنامه درسي به ترویج و اعتالي 
فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس ابتدایي اقدام کرد؟ در این  ارتباط، نظریات متفاوتي مطرح است 
و اقدامات آموزشي مرسوم مدارس بر آنها استوار شده اند؛ که در میان آنها نظریات تحولي نگر داراي 
جایگاه برجسته اي هستند. این نظریات بر این باور تأکید مي کنند که آموزش امور انتزاعي در دوره 
کودکي مقدور و مؤثر نیست. مدعاي اصلي مقاله آن است که امور ارزشي را با آنکه اموري انتزاعي 
هستند، مي توان با رویکرد فرهنگي به شکلي مؤثر در دوره کودکي آموزش داد. این ادعا با تمرکز 
بر ظرفیت تخیلي کودکان و ظرفیت انتقال مفاهیم توسط اسطوره و داستان در دوره کودکي بنا شده 
است. برهمین اساس، تالش مي شود بر بنیادي نظري و در تالشي نظرورزانه، شواهد و طریقي براي 
این موضوع در حوزه برنامه درسي و آموزش ایثار ارائه گردد. ایثار در ارتباط با برنامه درسي از دو 
بعد قابل طرح است: 1( دستاورد و 2( فرایند. ایثار به عنوان دستاورد، واقعه و رخدادي را نشان 
مي  دهد که در جهان بیرون عینیت یافته است و البته مي توان انتظار وقوع آن را در آینده نیز داشت. 
ایثار به عنوان فرایند، عملي را نشان مي دهد که مقدمات، مراحل و دستاوردي دارد. این فرایند، 
نحوه اي از زیستن را نشان مي دهد که درآمیخته اي از آگاهي دردسترس و آگاهي قابل حصول است. 
چنین گونه اي از عمل، فرهنگ نامیده شده و داراي ویژگي هایي است که متأثر از برنامه هاي درسي 

و آموزش مدرسه اي است.
 واژگان كلیدی: ایثار، آموزش ارزش ها، آموزش کودکی، برنامه درسی، آموزش مدرسه اي.

1. نسخه اولیه این مقاله با عنوان »بررسي وضعیت مطلوب برنامه درسي دوره ابتدایي از منظر فرهنگ ایثار و شهادت« در 
همایش یک روزه علمي فرهنگي ایثار و شهادت در دانشگاه شیراز )1388( ارائه شده است. 
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مقدمه
مهرمحمدی )1388( از پنج رویکرد عمده آموزش ارزش ها سخن به میان آورده است که 

عبارت اند از: فرهنگی، تلفیقی، هنری، شناختی و کنش وری. 
تنفس  برای  موردنظر  ارزش  موافق  اتمسفری  و  فضا  تدارک  فرهنگی  خواهان  رویکرد 
دانش آموزان در آن فضاست. دستیابی متربیان به زیست ناشی از حاکمیت رفتارهای متناسب با 
ارزش در محیط، موردتوجه و تأکید این رویکرد است. جایگزین ساختن دریافت های تربیتی 
با ارزش ها، از مجموعه روابط و مناسبات حاکم بر محیط به طور طبیعی، به عوض  همسو 
دریافت محرکات و مشوق های رسمی و زبانی، بیان دیگری از پیام اصلی رویکرد فرهنگی در 
خصوص آموزش اثربخش ارزش هاست. از نگاه مهرمحمدی )1388(، اصل متناظر با رویکرد 
فرهنگی را می توان چنین بیان کرد: آن ارزشی که در رفتار دیگراِن مهم تجلی می یابد، به عنوان 

نمونه های عینی و عملی موردتوجه قرار گرفته و الگوبرداری می شود.
رویکرد تلفیقی در طراحی برنامه های درسی در برابر رویکرد سنتی و البته رایجی قرار 
می گیرد که به موضوع محوری1 یا موضوعات مجزا2 مشهور است. یکی از صور تلفیق، شکل و 
حالتی از تلفیق است که با عناوینی همچون کارکرد ثانویه،3 کارکرد تقویتی4 و فرابرنامه درسی5 
معرفی می شود. اتفاقی که در این شکل از تلفیق به وقوع می پیوندد، بسط دامنه کارکردی 
هریک از حوزه های یادگیری است که البته به شکل مجزا و مستقل از یکدیگر سامان یافته اند. 
بدین ترتیب که در طراحی هر ماده درسی، عالوه بر کارکرد اصلی6 آن، که معطوف به اهداف 
تربیت  مثاًل  نیز،  دیگری  اهداف  تحقق  به  است، کمک  آن درس  به  مربوط  یادگیری  ویژه 
اخالقی یا هنری، به عنوان کارکرد ثانوی یا کارکرد تقویتی مدنظر قرار می گیرد. در صورتی که 
مضامین یا مقوله هایی در تک  تک موضوعات یادگیری رسوخ کرده و در قالب کارکرد ثانوی 
آن دروس جلوه گری نماید، گفته می شود آن مقوله یا موضوع یا ارزش، نظر به اهمیتی که در 
نظر برنامه ریزان داشته است، جایگاهی را احراز نموده که البته محدود به هیچ یک از حوزه های 
یادگیری نبوده و اولویت آن به فراتر از یک حوزه یادگیری تسری یافته است. با التزام همه 

1. Subject Orientated
2. Separate Subjects
3. Secondary Function 
4. Reinforcing Function
5. Meta Curriculum
6. Primary function
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حوزه های یادگیری به این مهم، یعنی ایفای نقش در تثبیت یادگیری های خاصی، اصطالحاً گفته 
می شود که آن مقوله به جایگاه فرابرنامه درسی ارتقا یافته است. اصل متناظر با رویکرد تلفیقی 
را مهرمحمدی )1388( چنین بیان کرده است: »تداوم و تکرار آنچه مهم تشخیص داده شده در 

موقعیت های مناسب همراه با افزایش مسیرهای بازیابی یا تداعی آنها«.
رویکرد هنری، به استفاده از ظرفیت بی نظیر و در عین حال، مغفول هنر در آموزش اثربخش 
ارزش ها و نهادینه ساختن آنها را توجه می کند. هنر و زیباشناسی دارای آن چنان پتانسیلی است 
که می تواند آموزش تمام عرصه ها را در جهت برخورداری از اثربخشی افزون تر متحول ساخته 
و اساساً پارادایم متفاوتی را در عرصه تعلیم و تربیت حکم فرما سازد. اثر هنری طبق تعریف و بر 
اساس ویژگی ذاتی خود، حامل معانی معلق و منتظر کشف است. اثر هنری بدان جهت هنری 
شناخته می شود که معنا و مقصودی را صریح و مستقیم به بیننده یا خواننده منتقل نمی کند و 
مخاطب با تمسک به درنگ و ژرفانگری، یا به خدمت گرفتن هوش تأملی،1 به رمزگشایی از 
معانی نائل مي آید. این مهم را می توان به شکلی از ادراک ژرف نیز نسبت داد که مهرمحمدی 
)1388( از آن با عنوان ادراک متخیالنه2 نام برده و اصل متناظر با رویکرد هنری را چنین بیان 
کرده است: »جذابیت فرایند یادگیری و برانگیختگی عاطفی و احساسی دارای بیشترین تأثیر در 

بروز رفتار هوشمندانه متناسب با ارزش است«.
اثربخش ارزش ها به دنبال زیرسؤال بردن تصورات ناظر به  رویکردشناختی در آموزش 
ظرفیت شناختی کودکان است که تحت تأثیر نظریه پرآوازه و بسیار اثرگذار مراحل شناخت ژان 
پیاژه در آموزش و یادگیری است. طرح این رویکرد و اطالق عنوان شناختی به آن، برای کمک 
به ایجاد تقابل در ذهن خواننده و شکستن انحصار درک ماهیت و ظرفیت شناخت بر اساس 
این نظریه را پیگیری می کند. مهرمحمدی )1388( اذعان می دارد که نظریه پیاژه در جای خود 
خدمات فوق العاده ارزشمندی را به تعلیم و تربیت عرضه نموده است، ولی خروج از انحصار را 
از آن جهت ضروری مي داند که بر مبنای دیدگاه های جدیدتر یا متفاوت در این حوزه، تبیین 
پیاژه ای با محدودیت هایی، به ویژه در زمینه آموزش مقوله ها و مفاهیم انتزاعی روبه روست و 
آموزش این مقوله ها را برای سنین کودکی ناموجه و یادگیری آنها را ناممکن معرفی می نماید. 
براین اساس، ایشان پیشنهاد می کند دست کم برای مدتی به پروژه تعلیم و تربیت منهای پیاژه 
1. Reflective intelligence
2. Imaginative perception
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توجه شود تا دیدگاه های بدیل، مجال عرض اندام و ارزیابی پیدا کنند. از نظر ایشان، اصل متناظر 
با رویکرد شناختی را می توان چنین بیان کرد: شناخت نظری و اقناع ذهنی متکی به ظرفیت 

تخیل در تثبیت یادگیری نقش اساسی دارد.
رویکرد کنش وری، فراهم کردن فرصت تجربه مستقیم عمل مطابق ارزش اخالقی موردنظر 
را در کانون توجه دارد. به دیگر سخن، محیط آموزشی باید آگاهانه در صدد تدارک فرصت هایی 
باشد که فضیلت یا ارزش به منصه ظهور رسیده و دانش آموز این تجربه عملی مغتنم را نیز به 
اندوخته های خود از نظام آموزشی بیفزاید. رویکرد کنش ورانه، از جهاتی با رویکرد فرهنگی، 
هم پوشانی و از جهاتی افتراق دارد. هم پوشانی زمانی احراز و شناسایی می شود که اتفاقات 
ذیل رویکرد کنش ورانه نیز جزئی از فرهنگ حاکم بر مدرسه تلقی گردد. آنچه تفاوت میان 
دو رویکرد و در نتیجه جداسازی آنها را توجیه پذیر می نماید، این است که رویکرد فرهنگی 
ناظر به بخشی از فضا یا فرهنگ حاکم بر محیط آموزشی است که در کنش های دیگران تبلور 
و تجلی دارد و رویکرد کنش ورانه به بخش دیگری مربوط است که تحت تأثیر رفتار مستقیم 
دانش آموزان قرار مي گیرد. افتراق را از این زاویه نیز می توان نگریست که رویکرد فرهنگی 
در آموزش ارزش ها به برنامه درسی صریح و تدابیر از پیش اندیشیده شده نظر ندارد، لیکن 
اتفاقات ذیل رویکرد کنش ورانه در چارچوب برنامه درسی رسمی شکل می گیرد. اصل متناظر 
با رویکرد کنش وری را مهرمحمدی )1388( چنین بیان مي کند: فرصت انجام عمل متناسب با 

ارزش و تمرین رفتار هدف در محیط آموزشی و خارج از آن.

مبانی نظری و تعاریف
کیرن ایگان،1 دانشمند کانادایی حوزه تعلیم و تربیت، یکی از صاحب نظرانی است که متفاوت با 
برخی از ایده های منسوب به دانشمندان تحول گرا، مثل پیاژه2 و ویگوتسکی3، به طرح نظریه ای 
درباره آموزش کودکان اقدام کرده است. بر اساس نظریه ایگان، آموزش ارزش ها به عنوان 
مقوله ای انتزاعی در سنین کودکی امری مقدور است و کودکان با استفاده از ابزارهایی مانند 
داستان، که به تحریک قوه تخیل آنان می پردازند، به نیکویی از عهده درک و فهم مقوله های 
انتزاعی برمی آیند )ایگان، 1989(. نظریه ایگان در تناظر با نظریه های تحولی، دارای مراحلی 

1. Kieran Egan
2. Piaget
3. Vygotsky
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است. وی در نظریه خود به شرح تحوالت فهم1 اقدام و نظریه ذهن پرورش یافته2 خود را 
معرفی کرده است )ایگان، 1997(. در این نظریه، از پنج نوع فهم که دارای نسبت سلسله مراتبی 

هستند، سخن به میان آورده و آنها را بدین شرح معرفی کرده است: 
• فهم بدني )تني( یا ماقبل زباني3 که محصول کاربرد بدن و حواس و متعلق به سنین صفر 
تا حدود دو سالگي است. این فهم با لمس کردن و گاهی به دهان بردن، شکل می گیرد و بنیاد 

الزم برای زبان را پدید می آورد.
• فهم اسطوره اي4 که محصول کاربرد زبان شفاهي و اتکاء به داستان و شعر )وزن و قافیه( 
و متعلق به سنین دو تا حدود هشت سالگي است. در تمام فرهنگ ها، تحول این مرحله با اتکا 

به داستان ها، شعر، وزن، عواطف معنی دار و اتفاقات خوشایند دنبال می شود.
• فهم عاشقانه5 که محصول کاربرد زبان مکتوب و متعلق به سنین حدود هشت تا پانزده 

سالگي است. این مرحله، وابسته به فرهنگی است که کودک در آن زندگی می کند.
• فهم فلسفي6 که محصول اتکاء به انتزاعیات و نظریه و متعلق به سنین حدود پانزده سالگي 

به بعد است. این مرحله با فهم روان و فصیح نظریه ها ظهور می یابد.
• فهم منعطف و موقت7 که محصول اتکاء به انعطاف زباني براي اهداف ارتباطي پیچیده 

است. حدود سني خاصي براي نیل به این مرتبه مطرح نشده است )ایگان، 2010(.
طبق تعریف ارائه شده از هریک از سطوح، تخیل ظرفیت یا ابزار شناختي غالب در دوره هاي 
فهم اسطوره اي و فهم عاشقانه است و در دوره هاي بعد همراه با ظرفیت ها یا ابزارهایي مانند 
منطق و استدالل حضور خود را در ذهن تداوم مي بخشد. فهم در مرحله اسطوره ای است که 
موردنظر این مقاله در بحث آموزش ارزش هاست. چنانچه داستان و شعر از اشکال و قالب های 
هنری به حساب آورده شود، که بدون شک چنین است، الزم است از ارتباط این نوع نگاه در 

قالب رویکرد هنری سخن به میان آورد. 
وقتی سخن از فهم به میان می آید، دو وجه آن قابل تفکیک است: آنچه در فرد می گذرد 
)بعد درونی فهم( و آنچه از فرد ظهور می یابد )بعد بیرونی فهم(. بعد بیرونی فهم را می توان 

1 .Understanding
2. Educated Mind
3 .Somatic Understanding
4. Mythic Understanding
5 .Romantic Understanding
6. Philosophic Understanding
7. Ironic Understanding
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تابعی از بعد درونی قلمداد کرد، اما تبیین دقیق این تابعیت روشن نیست. می توان شواهدی 
در رفتار مشاهده کرد که از معنایی درونی حکایت دارند، اما به واقع ممکن است چنان معنایی 
در درون فرد عامل، موجود نباشد. تنها می توان تأکید کرد که کیفیت بعد درونی فهم، بر ظهور 
آثاری از فهم اثر می کند. باوجوداین، در فرایند آموزش، پرسِش محوري مربوط به چگونگِی 
متأثرکردِن هریک از ابعاد فهم است. مربیان با این پرسش مواجه اند که چگونه می توان فهم را 

متأثر ساخت و البته در جهت موردنظر هدایت کرد؟
در پاسخ به این پرسش دو رویکرد متعارض شکل گرفته است که هریک از آنها دارای 
بنیادها، شواهد و دستاوردهای مؤید خود هستند. رویکرد اول را می توان رویکرد مهندسی 
محور  در  باور  این  مهندسی،  رویکرد  در  نامید.  تربیتی  رویکرد  می توان  را  دوم  رویکرد  و 
فعالیت ها قرار گرفته است که دست کاری فهم با برنامه ریزی درست امکان پذیر است. تاکید 
برنامه ریزی چندسطحی فعالیت ها، اجرای  با شناخت جامع شرایط،  بیرون  از  اثرگذاری  بر 
متعهدانه برنامه ها و ارزیابی دقیق دستاوردها همراه می شود و این اقدامات، در چرخه ای قرار 
می گیرند که با محوریت عقل، حرکتی رو به پیش )صعودی( را رقم می زنند. در این تعبیر از 
آموزش، دست نیافتن به مطلوب موردنظر، ناشی از خطا در طی مراحل مذکور قلمداد مي شود. 
بنابراین، ارزشیابی این امکان را می دهد تا از دلیل خطا پرده برداشت و تجربه اي کسب کرد 
و فعالیت های بعدی درست تر از قبلی ها تنظیم شود. این پیوند برنامه ریزي ـ ارزشیابي، پیوند 

اعتالبخش فعالیت هاي بشري است و زمینه انباشت تجربه را ایجاد مي کند.
در رویکرد تربیتی، این باور در محور فعالیت ها قرار گرفته است که فهم آدمیان توسط 
که خود می طلبند،  به گونه ای  آنها می گذرد،  بر  آنچه  از  آنان  خودشان دست کاری می شود. 
برمی گزینند و فهم خود را شکل می دهند )مي سازند(. بنابراین، هرگونه تالشی که در بیرون از 
شخص به عمل می آید، فقط احتمال دارد در دستگاه فهم شخص وارد شود و اگر وارد شد، 
فقط احتمال دارد که منطبق با خواست عمل کننده بیرونی باشد. باوجوداین، دستاورد آنچه در 
فهم وارد و معنا می شود نیز ممکن است مطلوب ناظر بیرونی باشد یا نباشد. پس، تدارک شرایط 
را می توان با امید به )آرزوی( تحقق دستاورد موردنظر دنبال کرد و البته از آنچه رخ می دهد 
)دستاورد(، تجربه آموخت؛ هرچند که این تجربه دارای خاصیت انباشتی نیست و بنیادی 

مطمئن برای برنامه ریزی اعمال آینده فراهم نمی کند.  
در رویکرد تربیتی، مفهوم فرهنگ دارای نقش مهمی است. فرهنگ به مجموعه اي پویا از 
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باورها، نگرش ها، عالیق و ترجیحات اطالق می شود که نظامي داراي ضوابط و قواعد خاص 
را براي عمل شکل مي دهند. فرهنگ که دارای کارکرد سیستم های انسان ـ  ساخت است، یعنی 
می تواند حرکت اعتالیی داشته باشد، به صورت بستر و زمینه عمِل تربیتی ایفای نقش می کند. 
رویکرد تربیتی چنان با فرهنگ آمیختگی دارد که می توان آن را رویکرد فرهنگی نام نهاد و 
قواعد شکل گیری فرهنگ را بر آن حاکم دانست. در تحلیلی برای پیگیری اهداف این مقاله، 
تعبیری از فرایند شکل گیري فرهنگ مبنا قرار می گیرد که این فرایند را با چهار مرحلة مواجهه، 
مشاهده، مقابله و مراوده معرفي مي کند. بر اساس این نگاه به فرهنگ، وصف زیر از مراحل 

مذکور قابل ارائه است: 
- در مواجهه، فرد با موضوع به طور واقعی1 یا تخیلی2 روبه رو مي شود )ارتباط برقرار مي کند(.

- در مشاهده، فرد چگونگي عمل دیگری را مي بیند یا آن را تخیل می کند.
- در مقابله، فرد از تشّخص ناشي از آن عمل در واقعیت یا در تخیل خود اطالع پیدا مي کند.

- در مراوده، فرد از عمل خود در جهان واقع یا در تخیالت خود پاداش و حیثیت کسب 
مي کند.

هرگاه عملی مشاهده می شود که با استمراری همراه است، می توان از عوامل مؤید آن پرسش 
کرد. اعمال فرهنگی نیز با همین پرسش مواجه اند. آنچه اعمال فرهنگی را قوام می بخشد، 
عواطف مربوط به اعمال فرهنگی است. در عمل فرهنگی، چند احساس مقّوم وجود دارد که 

می توان آنها را بدین شکل معرفی کرد:
- احساس مشابهت با دیگری؛

- احساس آزادي در عمل؛
- احساس خوشایندي عمل؛

- احساس توانایي اقدام.
بر پایه تحلیل ارائه شده می توان آموزش مبتني بر رویکرد فرهنگی را واجد ویژگی هایی به 

شرح زیر قلمداد کرد:
- آموزش غیرمستقیم؛

1. واقعیت: واقع بودن، حقیقت داشتن، مجموع اوضاع و شرایطی که به وسیله جهان خارج در فعالیت موجود زنده تأثیر 
و نفوذ می کند )مشیری، 1369(.

2. تخیل: خیال کردن، پنداشتن، فرایند یا عمل آفریدن اشیا یا حوادث بدون استفاده از داده های حسی )مشیری، 1369(.
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- آموزش بدون وابستگي به برنامه ریزی قبلی؛
- آموزش مبتنی بر عمل و ارائه نمونه؛

- آموزش مستمر و فراگیر؛
- آموزش توأم با ارزش گذاری؛

- آموزش فارغ از استدالل؛ 
- آموزش با تسامح؛ 

- آموزش بدون الزام و اجبار؛
- آموزش فارغ از اشباع.                                                                                                                                                                                                                   

مفهوم ایثار و شهادت
در تالش برای آموزش »ایثار و شهادت« به عنوان یک مفهوم، عنایت به دو بعد این مفهوم قابل 

توجه است:
- به عنوان دستاورد: وقتی از ایثار و شهادت به عنوان دستاورد یاد می شود، آنچه حاصل 
می آید و عینیت می یابد، موردنظر قرار می گیرد. وجه دستاوردی به پدیده ای مشخص ارجاع 
می دهد که ظهور یافته و در جهان بیرون قابل بازشناسي است. ممکن است کسی از آن بهره مند 

شده باشد یا رخدادي باشد که آثار خود را بعداً آشکار نماید.
- به عنوان فرایند: وقتی از ایثار و شهادت به عنوان فرایند یاد می شود، فعالیتی موردنظر 
است که در زمان جریان دارد و با اعمال متعددِ متوالي در ارتباط است. این وجه از مفهوم، 
کاری و اقدامی را آشکار می کند. ایثارگری و شهادت طلبی برای نشان دادن این بعد مناسب تر 
است. در اینجا، نوعی از بودن مطرح است و ویژگی شخصیتی محسوب می شود. این ویژگي، 
پایان ناپذیری1 را با خود دارد و جوشان و پویاست. در کار دائمی است و این گونه از بودن است 

که دستاوردهایی را با خود به همراه دارد.
با وجوداین، ایثار« و »شهادت« به عنوان دو مفهوم مجزا هم قابل طرح مي باشند. از این منظر، 
نسبت ایثار و شهادت حائز توجه است؛ که نسبت آنها طولي است. ایثار، از حیث موضوعی دارای 
انواعی و از حیث مراتب دارای سطوحی است. ایثار دارای مواردي متنوع است، اما شهادت از 
یگانگی برخوردار است. شهادت، مرتبه عالی ایثار است، ولی از طرق )به دالیل( مختلفي حاصل 
مي شود. با این نوع نگاه به ایثار و شهادت، می توان گفت که در بطن واژه ایثار، بیشتر مفهوم 

1. این پایا ن ناپذیري در گستره وجودي عامل مطرح است، نه در گستره هستي.
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فرایندی و در بطن واژه شهادت، بیشتر مفهوم دستاوردی دیده می شود. به عبارت دیگر، با آنکه 
ایثار و شهادت هم وجه دستاوردی و هم وجه فرایندی را با خود دارند، اما در نگاه اول و در 
کاربردهای عمومی، هریک از وجوه مزبور با یکی از واژه های مذکور ارتباط نزدیک تری دارند. 

شکل 1: نسبت ایثار و شهادت به عنوان دو مفهوم متمایز

مفهوم ایثار و شهادت به عنوان فرایند را می توان چنین تعریف کرد: فرایند آگاهانه اهدای 
دارایی ارزشمند خویش به )برای( دیگری بدون توقع دستاورد متقابل )این جهانی یا آن جهانی(.1 
پس این فرایند با آگاهی، احترام و اهدا آمیخته است. تبیین مفهومي این سه پدیدة فرایند ایثار 

و شهادت چنین است:
- آگاهی: در آگاهی، شناخت موضوع و انتخابی عقالني مطرح است. 

- احترام )ارزشمندی(: در احترام، درک ارزش و احساس تعلق به دارایی خود مطرح است.
- اهدا: در اهدا، در اختیار نهادِنِ دارایي خود بدون چشم داشت مطرح است. 

بر بنیاد این تحلیل، الزم به تأکید است که مفاهیم دارای ارزش ویژه هستند و این ارزش ها 
طی زمان حاصل شده اند. برخی مفاهیم در تاریخ حیات خود معنایی انحصاری کسب کرده اند 
که این معنا را باید سرمایه فرهنگی قلمداد کرد و در تبادالت زبانی برای حفظ و افزایش این 
سرمایه کوشید. به عبارت دیگر، مفاهیم ذخایر و میراث یک ملت محسوب می شوند و حفظ 
آنها حفظ آن میراث است. مفهوم شهادت دارای بار ارزشی ویژه ای است که با خود یگانه بودن، 
1. حضرت علی )ع( مي فرمایند: »ان قوما عبدوا اهلل رغبة، فتلک عبادة التجار، و ان قوما عبدوا اهلل رهبة، فتلک عبادة العبید، و 
ان قوما عبدوا اهلل شکرا فتلک عبادة االحرار« )نهج البالغه، حکمت 237(. همچنین، حضرت صادق )ع( مي فرمایند: »ان العباد 
ثالثة: قوم عبدوا اهلل عز و جل خوفا، فتلک عبادة العبید، و قوم عبدوا اهلل تبارک و تعالی طلب الثواب، فتلک عبادة االجراء، و 
قوم عبدوا اهلل عزو جل حبا له فتلک عبادة االحرار، فهی افضل العبادة« )اصول کافی ، طبع حیدری، ج 2، باب العبادة، ص 84(.

 

 شهادت

 ايثار،ايثار

 ايثار،ايثار،ايثار

 نسبت ایثار و شهادت



فصلنامه علمی -پژوهشی

دوره پنجم
شماره 3
پاییز 1391

112

برخوردار  ارزش واالیی  از چنان  را نشان می دهد. شهادت  )تعالی(  )اوج( و رشد  قداست 
است که بر هر عملی نمي توان آن را اطالق کرد. به همین دلیل، باید یادآور شد که به کارگیری 
ترکیب فرهنگ ایثار و شهادت، از جمله تبادالت زبانی سرمایه سوز است، هرچند که در جامعه 
کنونی رواج زیادی یافته است. مفهوم فرهنگ با ویژگی های همگانی بودن، غیرارادی بودن و 
غیراستداللی بودن معرفی می گردد، در حالی که مفهوم ایثار و شهادت با خاص بودن، آگاهانه بودن 

و استداللی بودن تعریف می شود )جدول1(.
جدول1. مقایسه ویژگی های عمده در مفاهیم فرهنگ و ایثار و شهادت

فرهنگ ایثار و شهادت
فرهنگ ایثار و شهادت

همگانی خاص
غیرارادی آگاهانه

با مولفه های متعارض سازگاری شناختی
غیراستداللی استداللی

وقتی که از ایثار سخن به میان می آید، می توان بر اساس دو جنبه آن، یعنی مخاطب و سطح، به 
تشریح دقیق تر موضوع اقدام کرد. ایثار حکایت از عملی دارد که در ارتباط با مخاطبی ظهور می یابد. 
این مخاطب از حیث فاصله واقعی و ذهنی می تواند نزدیک یا دور باشد. منظور از مخاطِب نزدیک، 
مخاطب واقعی و عینی است. ایثار برای اشخاصی از خانواده، در این گروه قرار می گیرد. منظور از 

مخاطِب دور، مخاطبی است که انتزاعی است. ایثار برای خداوند از این نوع است )شکل2(.

شکل2. مخاطب هاي ایثار و فاصله آنها از ایثارگر

 مخاطب )موضوعات( ایثار 

درارتباطباخويشان:خانواده،اقوام،
 گروههايعضويت

درارتباطباخلقت:انسان،موجودات،
 طبيعت

 درارتباطخداوند:حق(دين)

 خلقت

 خدا خويشان

 ايثار
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ایثار از حیث سطح نیز دارای مراتبی است. در باالترین سطح ایثار، شهادت قرار می گیرد 
که با اهدای هستی شخصي معنی می یابد. این سطح عالی دربردارنده سطوح دیگر است. 
سطوح دیگر ایثار را می توان با توسل به دو جنبه دارایی )مادی و معنوی( و دو جنبه جایگزینی 

)زودهنگام و دیرهنگام( در چهار عنوان معرفی کرد )شکل3(:
اهدای دارایی مادی قابل جایگزینی زودهنگام )اهدای مادی سطح1(؛- 
اهدای دارایی مادی قابل جایگزینی دیرهنگام )اهدای مادی سطح2(؛- 
اهدای دارایی معنوی قابل جایگزینی زودهنگام )اهدای مادی سطح3(؛- 
اهدای دارایی معنوی قابل جایگزینی دیرهنگام )اهدای مادی سطح4(؛- 
اهدای هستی خویش )اهدای جان سطح5(.- 

 

 اهداجان

 اهداماديومعنوي

 اهدامعنوي

 اهدامادي

 سطح بندي ایثار

شکل3. سطح بندي ایثار بر اساس جنبه هاي دارایي و جایگزیني

آموزش ایثار با ادراک عمیق و دقیق ابعاد دو متغیر مخاطب و سطوح، امکان پذیر 
می شود. در فهم ابعاد این دو متغیر از یک جدول دوبعدی استفاده مي شود که در هر بعد 
آن، اجزای یکی از متغیرها قرار داده شده است. این جدول راهنما نشان می دهد که پانزده 

گونه عمده از ایثار قابل شناسایی است )جدول2(.
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جدول2. گونه هاي ایثار بر اساس انواع مخاطب و سطوح ایثار

ماتریس مخاطب و سطوح ایثار
خداوندخلقتخویشان

اهدای مادی 1
اهدای مادی 2

اهدای معنوی 1
اهدای معنوی 2

اهدا جان

توضیح این مطلب الزم است که حرکت از سطح اول ایثار به طرف سطح آخر با افزایش 
هزینه ظاهري )و در مقابل افزایش سرمایه حقیقي( همراه است و به همین دلیل، از ارزشمندی 
و  است  آمیخته  عینی  ادراک  با  پایین  سطوح  ایثار  در عین حال،  است.  برخوردار  بیشتری 
از این جهت، اقدام بدان سهل تر است.1 همین وضعیت بر طیف مخاطبان نیز حاکم است. طیف 
مخاطبان از گروه دردسترسی آغاز می شود که نه تنها دارای ویژگی عینیت است که در تعامل 
واقعی نیز قرار دارد و عرصه تعامالت آن محدود است. در حالی که در انتهای طیف مخاطبان، 
خداوند قرار می گیرد که از سویی دارای حضوری گسترده و از سویی نیازمند ادراکی انتزاعی 
است. پس در میان مخاطبان، خویشان عینی اند، اما در گستره حضور اندک ولی خداوند انتزاعی 

است و در گستره حضور بی نهایت )شکل4(.

شکل4. دسترسي به طیف مخاطبان ایثار

1. ضرب المثل ایرانی: »عقل مردم به چشمشان است« را می توان گواهی بر سهولت این نوع از ایثار قلمداد کرد، زیرا ادراک 
عمل خود دارای نقش مشوق برای اقدام بدان عمل است.

 دسترسي به طيف مخاطبان 

 خداوند
 خلقت

 خويشان
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برنامه درسی و اجزای آن
تنوع در تعاریف برنامه درسی چنان زیاد است که نمی توان تعریفی را مبنای کار قرار داد. 
در عین حال، بدون تعریف برنامه درسی نیز نمی توان به معرفی برنامه ای برای آموزش ایثار و 
شهادت اقدام کرد. در اینجا با عنایت به تعاریف مختلف، برنامه درسی به عنوان محصول هر 
آنچه امکان آموختن را فراهم می کند، تعریف می شود. بر این اساس، در تدارک امور مدیریت 

آموختن )فرایند یاددهی ـ یادگیری( دو وضعیت ظهور می یابد )جدول3(:
- آنچه برای آموختِن مخاطبی در زمان و مکان خاص اختصاص می یابد: برنامه درسی 

منتخب )آشکار(؛
- آنچه برای آموختِن مخاطبی در زمان و مکان خاص اختصاص نمی یابد: برنامه درسی مغفول؛
اما از حیث آثار بر مخاطب نیز دو نوع دیگر از برنامه درسی حائز توجه است )جدول3(:

- آنچه در زمان و مکان خاص تجربه می شود که منشأ آن ممکن است برنامه درسی منتخب 
باشد یا برنامه درسی مغفول؛

- آنچه در زمان و مکان خاص تجربه نمی شود که منشأ آن ممکن است برنامه درسی 
منتخب باشد یا برنامه درسی مغفول. 

جدول3. انواع برنامه درسی

آنچه امکان آموختن ایجاد می کند
برنامه درسی مغفولبرنامه درسی منتخب

آنچه با مخاطب 

مرتبط است

برنامه درسی پنهانبرنامه درسی مؤثربرنامه درسی تجربه شده

برنامه درسی نامرئیبرنامه درسی ناموفقبرنامه درسی تجربه نشده

در فرایندهای یاددهی ـ یادگیری به تدارک برنامه درسی منتخب اقدام می شود و این برنامه با 
قصد قبلی در فرایند وارد می گردد. برنامه ریزان درسی معموالً وقتی سخن از برنامه ریزی درسی 
به میان می آورند، به این نوع از برنامه عنایت دارند؛ زیرا این برنامه قابل تدبیر است. در اینجا 

نیز چگونگی تولید برنامه منتخب )قصدشده( موردنظر است. 
ورود به مقوله تولید برنامه درسی با پرسش هایی همراه است که پرسش از منابع کسب 
داده های تصمیم گیری و اجزای سازنده برنامه درسی در حوزه طراحی و پرسش از مراحل 
اقدام به تهیه برنامه و مشارکت کنندگان در تهیه برنامه در حوزه تدوین برنامه درسی طبقه بندی 
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می شوند. پاسخ به همه این پرسش ها الزم است، اما بحث کنونی به شرحی درباره عناصر 
سازنده برنامه درسی محدود می شود. البته در مقوله عناصر سازنده برنامه درسی نیز تفاوت آرا 
دیده می شود. باوجوداین، در اینجا برنامه درسی به عنوان راهنمای اقدامات مشارکت کنندگان 

در فرایند یاددهی ـ یادگیری آموزشگاهی، متشکل از پنج عنصر قلمداد می گردد:
دیدگاه )منطق(؛
اهداف )مقصد(؛

فرصت های آموختن )محتوا(؛
چگونگی دراختیارنهادن )مبادله(؛

چگونگی مطلع شدن از آثار )ماحصل، متحّقق(؛

چهارچوب برنامه درسی آموزش ایثار و شهادت در دوره ابتدایي
1. منطق برنامه درسی ایثار و شهادت

در دیدگاه برنامه درسی ایثار و شهادت بر دو وجه اساسی آموزش دوران کودکی، یعنی 
و  ایثار  آموزش  امور جدایی ناپذیر  دو،  این  توجه می شود.  متوازن  به طور   واقعیت  و  تخیل 
شهادت و به طور کلی ارزش ها هستند. تمرکز بر واقعیت با سطحی شدن و تمرکز بر تخیل با 

خیاالتی بودن به مخاطره می افتد )شکل5(.

شکل5. مؤلفه هاي دیدگاه )منطق( برنامه  درسي

 



 برنامهدرسي

 تخيل

 واقعيت

 دیدگاه )منطق( برنامه درسي
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در منطق برنامه درسی ایثار و شهادت، اصول زیر بر تصمیم گیری های برنامه ریز درسی 
حاکم است:

- آموزش غیرمستقیم؛
- ارائه نمونه های حیرت انگیز؛

- ارائه نمونه های متنوع قومی   فرهنگی؛
- ارائه نمونه های مرتبط؛

- تدارک فرصت های متنوع؛
- پرهیز از تجمع فرصت ها در ماده درسی )توزیع فرصت ها(؛

- حرکت از تخیل به واقعیت؛
- انتظار و بردباری در عمل.

2. مقاصد برنامه درسی ایثار و شهادت

اهداف و مقاصدی که در برنامه درسی ایثار و شهادت دنبال می شود، متعدد هستند؛ اما در این 
برنامه درسی برای آموزش در دوره کودکی، مقاصد زیر پیشنهاد می شود:

آشنایی با موضوع ایثار و شهادت به عنوان دستاورد و فرایند؛
شناسایی عمل کنندگان در موضوعات و سطوح متعدد؛

گرایش به عمل ایثار و شهادت )ایثارگري و شهادت طلبي(؛
مهارت تشخیص موارد عمل ایثارگري و شهادت طلبي؛

اقدام و عمل )ایثار و شهادت(؛
3. محتوای برنامه درسی ایثار و شهادت

دو نوع فرصت آموختن در برنامه درسی آموزش ایثار و شهادت قابل استفاده است:
- فرصت های عملی برای آموختن: زمینه سازی برای عمل و تجربه؛

- فرصت های نظری برای آموختن: بحث درباره موضوع و معرفی نمونه ها.
فرصت های عملی برای آموختن شامل چیزهایی است که اقدامی را شکل می دهد که تجربه 
ایثار و شهادت را پدید می آورد. مثاًل دادن مداد پاک کن به شخصی که ناشناس است، ولي خود 

شخص در جلسه امتحان پیش رو به مداد پاک کن نیاز دارد یا بازدید از مقبره یک شهید.
فرصت های نظری برای آموختن شامل چیزهایی است که دانش و آگاهی فرد را در ارتباط با ایثار 

و شهادت افزایش می دهد. مثالً بیان اسطوره ای عمل یک قهرمان یا معرفی زندگی شخص ایثارگر.
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جدول4. نمونه هایی از فرصت های نظري قابل استفاده برای آموزش ایثار

نمونه2نمونه1
شبی سی و چند کس از درویشان و جوانمردان نزد 
ابوالحسن انطاکی جمع شدند و او را گرده ای دو سه 
نان بود؛ چندان که پنج مرد را دشوار بس بود. نان ها 
همه پاره کردند و چراغ بکشتند و بر سفره نشستند 
تا نان خورند و هریکی دهان می جنبانید تا دیگران 
پندارند که همی خورد. چون سفره برداشتند، نان 
بر حال خود بود و هیچ یک نخورده بودند جهت 

ایثار به دیگران.
تحفة االخوان عبدالرزاق کاشانی   

تو چرا می جنگی؟
پسرم می پرسد:

***
من تفنگم در مشت

کوله بارم بر پشت
بند پوتینم را محکم می بندم

مادرم
آب و آیینه و قرآن در دست

روشنی در دل من می بارد
***

پسرم بار دگر می پرسد:
ـ تو چرا می جنگی؟

با تمام دل خود می گویم:
ـ تا چراغ از تو نگیرد دشمن

محمدرضا عبدالملکیان

مأخذ: کتاب هاي درسي دوره دبیرستان

4. چگونگی دراختيارنهادن )مبادله( برنامه درسی ایثار و شهادت
فرصت های یادگیری در دو گروه دارای ماهیت متفاوت قرار می گیرند: عملی و نظری. چگونگی 
دراختیارنهادن فرصت های یادگیری منتاسب با ماهیت عملی و نظری آنها تعیین می شود و این 
موضوع، با چهار جنبه مهم در ارتباط است: اول، نحوه استفاده از نمادهای ارتباطی برای ارائه 
محتوا که در این ارتباط، استفاده از نمادهای مکتوب )کاغذی یا مجازی( و شفاهی قابل بحث 
است و هر شکل آن دارای آثار متفاوتی بر مخاطب است که با نام فعال و غیرفعال معرفی شده اند 
)موسی پور، 1390(. دوم، ترتیب )سازمان دهی( فرصت های آموختن که ترتیب قرار گرفتن و 
ارتباط بین اجزای سازنده فرصت های آموختن را از حیث موضوعات و زمان مطرح می کند. 
سوم، زمان ارائه فرصت های آموختن است که کل زمان، زمان ارائه، جایگاه و زمان تجربه های 
خاص را شامل می شود )موسی پور، 1386(. چهارم، فضای ارائه فرصت های آموختن است که 
هم جو فرهنگی و هم محیط فیزیکی را در بر می گیرد. در این مقاله درباره این ابعاد به تشریح 

بحث نمی شود، اما درباره انواع و ترتیب )سازمان دهی(، شرح بیشتری ارائه می گردد.
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ترتیب فرصت های عملی ایثار: فرصت هایی که برای تجربه کردن ایثار می توان تنظیم کرد، 
متعدد هستند و با توجه به طیف مخاطبان و هزینه اقدام از اولویت های گوناگونی برخوردارند. از 

حیث طیف مخاطبان، می توان سه گروه را در نظر گرفت: خویشان، خلقت و خداوند. 
برای تمرکز بر تفاوت های سه گروه مخاطبان ایثار، دو متغیر مهم عینیت و انتزاع مهم 
عینیت،  از حیث  است.  مرتبط  دوربودن  با  انتزاع  و  دردسترس بودن  با  عینیت  زیرا  هستند، 
خویشان مقدم اند و از حیث تعداد، آنان معدود هستند. در مقابل، خداوند انتزاعی و بی نهایت 
است.1 در حد فاصل این دو، خلقت قرار می گیرد و هم از حیث عینیت و هم از حیث تعداد 

وضع میانه را دارد )شکل6(. 

 ویژگي طيف مخاطب 

 ذهنيت عينيت

 خداوند خلقت خويشان

شکل6. ویژگي هاي طیف مخاطبان

خویشان، شامل افرادی است که شخص توسط آنها احاطه شده است. بنابراین، آنان از 
بپردازند، وجود دارد.  اقدام مشابهی  اینکه در مواقع دیگر به  عینیت برخوردارند و احتمال 
همچنین، آنان با خاطره این گونه رفتارها آمیخته اند. آنان را می توان به خاطر آورد که در اقدامات 
مشابهی نقش داشته اند. باید اضافه کرد که این گروه به طور معمول دارای حجم اندکی هستند و 

در تجربه هر فردی نیز بیش از سایر موارد، مواردی از این اعمال را می توان یافت. 
خلقت دربردارنده حجم نسبتاً وسیعی از نظر تعداد و تنوع است. اشیا، موجودات و انسان ها، 
اجزای سازنده خلقت هستند. گستردگی خلقت سبب می شود در هر جایی با آن مواجه شد و 
این امر ممکن است عادی بودن را به ذهن متبادر کند و در عین حال فراوانی، ممکن است تصور 
ناتوانی را در شخص زنده نماید. باوجوداین، هر انسانی نوعی پیوند را با خلقت اداراک می کند2 
و بر همین اساس، خلقت در موارد گوناگونی امکان ایثار را پدید می آورد؛ به خصوص زمانی که 
هم نوعان و بعد از آن وقتی که موجودات زنده مطرح هستند. در عین حال، در مواجهه با خلقت 

1. توجه به تعداد از جهت تأثیر بر انگیزه اقدام الزم است. وقتی با تعداد اندک مواجه ایم، خود را بیشتر قادر به اقدام می بینیم.
2. وحدت با هستی بنیاد ایثار است. حقیقت زندگی به تعبیر شوپنهاور درک همین یگانگی است
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)در مقایسه با خویشان( امکان بیشتری برای بروز رفتار ایثارگرانه وجود دارد، زیرا در این سطح، 
بازگشت ناپذیر بودن اهدا بیشتر قابل ادراک است.

خداوند را طرف ایثار قلمداد کردن، موضوعی انتزاعی است. خداوند در بی نیازی مطلق و 
دارای قدرت بی حد است. او قادر به هر امری است. در اعتقادات دین داران، اوست که منشأ هر 
گونه عمل اشخاص محسوب می شود.1 هرچه در جهان هستی است، از اوست و روان به سوی 
اوست. پس چگونه می توان به او ایثار کرد؟ شاید ایثار به او را بتوان وجه نمادین قلمداد کرد، 
اما در فرایند آموزش باید این مفهوم دارای معنا باشد. ایثار به خداوند دارای وجه انتزاعی است. 
خداوند را در جهان یافتن و او را مخاطب ساختن و برای او از دارایی ارزشمند خود اهداکردن، 
بسیار سخت، اما ممکن است.2 خداوند در کل هستی جریان دارد و آنچه هستی را ساخته، تبلور 
حضور اوست. پس می توان در سطح انتزاع او را یافت. اما در دنیای عینیات چه می شود؟ شاید 
این قدرت بی چون خداوند، فرصتی را برای اطمینان از بازگشت اهدا فراهم کند3 و شخص را 

بیشتر بدان امر ترغیب نماید، اما مشروط به آنکه خود او )خداوند( به چشم آید و فهم گردد. 
بر پایه تحلیل فوق، می توان فرصت های عملی برای آموختن را دارای ترتیب از خویشان 

به خلقت و از خلقت به خداوند قلمداد کرد )شکل7(.

شکل7. ترتیب مخاطبان در تنظیم فرصت هاي عملي در آموزش ایثار

1. و ما رمیت اذ رمیت ولکّن اهلل رمی )انفال، 17(.
2. ان اهلل بما یعملون محیط )آل عمران، 120(.

3. وان اهلل ال یضیع اجر المومنین )آل عمران، 171(.

 ترتيب فرصتهاي عملي براي آموختن براساس 
  ترتيب دسترسي به طيف مخاطبان

 خداوند
 خلقت

 خويشان
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ایثار از طریق مشارکت در اهدای دارایی ارزشمند خویش  فرصت های عملی آموختن 
حاصل می شود. اهدای دارایی ارزشمند با هزینه هایی همراه است و بر این اساس، فرصت های 
عملی برای آموختن ایثار از حیث هزینه اقدام دارای ترتیب هستند. این ترتیب با عنایت به 
موضوع ایثار )مادی، معنوی و جانی( و قابلیت جایگزینی )زودهنگام و دیرهنگام( در پنج مرتبه 

قرار مي گیرد. ترتیب از مادی به جانی و از زودهنگام به دیرهنگام بدین شرح است:
اهدای دارایی مادی قابل جایگزینی زودهنگام؛
اهدای دارایی مادی قابل جایگزینی دیرهنگام؛

اهدای دارایی معنوی قابل جایگزینی زودهنگام؛
اهدای دارایی معنوی قابل جایگزینی دیرهنگام؛

اهدای هستی )جان( خویش.
اگر بر اساس ترکیب دو متغیر مذکور )نوع اهدا و مخاطب اهدا(، به این موضوع عنایت 
شود، ترتیب فرصت های عملی برای ایثار با عنایت به دو ویژگی ناشی از متغیرهای مذکور 
)هزینه ایثار و دسترسی به مخاطب(، در قالب یک ماتریس به تصویر کشیده مي شود )شکل8(. 
در این ماتریس، هزینه در سطرها قرار گرفته و به ترتیب از کم به زیاد استمرار می یابد و 
دسترسی به مخاطب در ستون ها قرار گرفته و از دسترسی حداکثری تا دسترسی حداقلی تنظیم 

شده است )شکل8(.

ماتریس ترتیب فرصتهای عملی برای آموختن براساس دسترسی و هزینه ایثار
خداوندخلقتخویشان

اهدای مادی 1
اهدای مادی 2

اهدای معنوی 1
اهدای معنوی 2

اهدا جان

شکل8. ترتیب فرصت هاي عملي در آموزش ایثار
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اما ترتیب فرصت های نظری آموختن متفاوت با فرصت های عملی است. در فرصت های 
نظری، وقتی که متغیر مخاطب مطرح می شود، باید به اصل عظمت عنایت داشت. هرچه 
مخاطب دارای عظمت بیشتری باشد، پذیرش ایثار برای او سهل تر است. در طیف مخاطبان، 
خداوند دارای حداکثر عظمت است. به همین دلیل، در ترتیب فرصت های نظری، خداوند دارای 

اولویت است و بعد از او، خلقت و خویشان قرار می گیرند )شکل9(.
 

شکل9. ترتیب مخاطب در تنظیم فرصت هاي نظري آموزش ایثار

در تعیین ترتیب فرصت های نظری برای آموختن ایثار، اصل دوم، اصل تحسین برانگیزی 
اقدام است. بدین معنا که هرچه ایثار با هزینه بیشتر و دستاورد کمتر باشد، تحسین بیشتری را 

ایجاد می کند. بر اساس این اصل، ترتیب فرصت های آموختن به شرح زیر خواهد بود:
اهدای هستی )جان( خویش؛

اهدای دارایی معنوی قابل جایگزینی دیرهنگام؛
اهدای دارایی معنوی قابل جایگزینی زودهنگام؛

اهدای دارایی مادی قابل جایگزینی دیرهنگام؛
اهدای دارایی مادی قابل جایگزینی زودهنگام.

با عنایت به این اصول، فرصت های نظری به شکل معکوس فرصت های عملی تنظیم و 
سازمان دهی می شوند. در اینجا، ایثار از خداوند و با اهدای جان آغاز می شود و به خویشان و 

اهدای مادی قابل جایگزینی زودهنگام ختم می شود )شکل10(.  

ترتيب فرصتهاي نظري براي آموختن براساس  
  عظمت طيف مخاطبان

 خداوند
 خلقت

 خويشان
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ماتریس ترتیب فرصتهای عملی برای آموختن براساس دسترسی و هزینه ایثار
خداوندخلقتخویشان

اهدای مادی 1
اهدای مادی 2

اهدای معنوی 1
اهدای معنوی 2

اهدا جان

 

شکل10. ترتیب فرصت هاي نظري در آموزش ایثار

دو گونه متفاوت سازمان دهی فرصت های آموختن ایثار، بر این بنیاد نظری استوارند که 
فرصت های آموختن مورداستفاده در برنامه درسی از جنس واقعیت و تخیل هستند )شکل11(. 
در تدارک فرصت های عملی از واقعیت آغاز و به تخیل ختم مي شود، اما در تدارک فرصت های 
نظری از تخیل شروع و به واقعیت ختم مي گردد. الزم به تأکید است که فرصت های آموختن 
باید واجد هر دو وجه واقعی و خیالی باشند و در عمل یکی از آنها مقدم بر دیگری قرار 
می گیرد. در اینجا درباره میزان استفاده هریک از آنها بحث نمی شود، اما تعادل در بهره گیری 

جزء شرایط انتخاب مؤثر فرصت های آموختن است.

شکل11. مؤلفه هاي پایه براي فرصت هاي آموزش ایثار

 



 برنامهدرسي

 تخيل

 واقعيت

 فرصتهاي عملي به سمت واقعيت و فرصتهاي نظري به سمت تخيل گرایش دارند
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نمونه هایی از فرصت های نظری برای آموختن بر اساس دو اصل عظمت و تحسین برانگیزی 
ایثار را می توان در اسطوره ها، تمثیل ها و داستان ها مشاهده کرد. در اسطوره ها به معرفی قهرمانانی 
اقدام می شود که با همه عظمت و تحسین برانگیزی خود، جایی در دنیای واقعیات ندارند. شاید 
بتوان گفت که اسطوره ها،1 تنها یک واقعیت را آشکار می کنند و آن، آرزوهای حداکثری است. 
گرچه اسطوره ها را متعلق به گذشته می دانند، در جهان کنونی نیز اسطوره ساخته می شود و 
کارکرد خود را در افکار و اعمال آدمیان بر جای می گذارد. در مقابل، قصه قرار می گیرد که ردپای 
آن در واقعیت آشکار است. ممکن است در قصه ها تالش شود تا موضوعی آشکارتر و گاه 
بزرگ تر از آنچه بوده جلوه گر شود، اما واقعیت آن است که آن بوده است. تمثیل در حدفاصل 
این دو قرار می گیرد. تمثیل ها از سویی ریشه در واقعیت دارند و از سوی دیگر، چنان از ریشه 
خود دور شده اند که گویی مستقل از آن بوده اند. تمثیل ها دارای وجه بارز انتزاعی هستند و 

از این جهت، در میانه دو نوع دیگر قرار می گیرند.
5. چگونگی مطلع شدن از آثار )ماحصل و متحقق( برنامه درسی ایثار و شهادت

اطالع از آثار برنامه درسی ایثار از سویی، حائز ارزش زیادی است و از سوی دیگر، از حساسیت 
فراوانی برخوردار است. سنجش مقوله ای ارزشی و ایمانی که نسبت بین انسان و خالق را تعریف 
می کند، حتی با تردید در جواز نیز همراه است. اما در فرایند تربیتی، اطالع از دستاوردهاست که 
بر تصمیم گیری درباره اعمال بعدی تأثیر مستقیم دارد. آنچه در تالش برای مطلع شدن از آثار 

برنامه ایثار حائز توجه است، چند مطلب زیر است:
- آثار را باید اندازه گرفت تا از وجود آنها اطمینان یافت: یک عمل در موقعیت، یک 

احساس مثبت به بیان نمونه، یک گرایش به اقدام وغیره.
- آثار را باید در همه مشارکت کنندگان در امر تربیت جست وجو کرد: در پیام آوران بیش از 
مخاطبان و در معلمان بیش از شاگردان باید ایثار را دید. پس، پیش از تالش برای آموزش در 
مدرسه، باید متوجه تربیت معلم و تربیت مدرس بود و سایر کادر نیروی انسانی را تربیت کرد.
- فرصت ظهور گسترده الزم است. باید اجازه داد تا نمونه های عمل در هر جا که رخ 
داده اند، ظاهر شود، نه آنچه محدود به آموزشگاه است. اگر ایثار امری محترم است، باید آن را 

در سراسر زندگی جست وجو کرد و در هر جا ظهور یافت، باید آن را محترم شمرد.
- به ظهور دیرهنگام باید اطمینان کرد: آموزش ایثار به واقع مانند کاشتن درخت گردو 

1. اسطوره ها سرنخ هایی برای امکانات معنوی زندگی بشرند و دارای چهار کارکرد: 1( عرفانی که درک شگفتی جهان، انسان 
و تجربه حرمت در مقابل این راز است. 2( کیهان شناسی که علم به آن می پردازد؛ اما باز هم راز در آن بر جای می ماند. 3( 
جامعه شناختی که حمایت از نظم اجتماعی معین و اعتباربخشیدن به آن است. اینجاست که تفاوت های مکانی پدید می آید. 
4( تعلیم و تربیتی که به نحوه سپری  کردن زندگی انسانی تحت شرایط مختلف می پردازد؛ شرایطي که می تواند آموزنده باشد.
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است. این نوع از درختان مثل پیچک سر بر نمی آورند که با بهاری در همه جا خودنمایی کنند 
و با اندک گرمایی در تابستان رخ از جهان بربندند. کاشت درخت گردو کم کم قوی می شود و 

چون به بار آمد، در مقابل آسیب های فراوانی مقاومت می کند.

نتيجه گيری
آموزش ایثار و شهادت از لوازم حیات جمعی است. زندگی اجتماعی با ظهور ایثار از لطافت 
انسانی برخوردار می شود. این ویژگی انسانی از امور اکتسابی است که فرایندهای تربیتی بر 
تحقق آن تأثیر می نهند. شکل های گوناگونی از تربیت قابل شناسایی هستند، اما تربیت رسمی 

در جوامع امروزی دارای ارزش منحصر به فردی شناخته می شود.
در تربیت رسمی، تالش سازمان یافته ای برای اثرگذاری دیده می شود که بر انواع متفاوتی 
نظام رسمی  در  ارزش ها  آموزش  بر  رویکردهای حاکم  است.  بنا شده  تربیتی  از رویکردهای 
آموزش و پرورش ایران را می توان تحت دو عنوان رویکرد مهندسی و رویکرد تربیتی )فرهنگي( 
طبقه بندی کرد. رویکرد مهندسی به دلیل ویژگی منحصر به فرد نظام یافتگی، دارای شرایط مناسبی برای 
اغواگری است، اما به آنچه اصل الزم تربیت ارزشی است، یعنی عمل مبتنی بر اراده، بی توجه است. 

آموزش ایثار و شهادت به کودکان دوره ابتدایی، با عنایت به اصل عمل مبتنی بر اراده و بر 
بنیاد نظریه ایگان دنبال شد. این مبانی نظری به ارائه چهارچوب برنامه درسی ایثار و شهادت 
منجر گردید که با پنج عنصر معرفی شده است: منطق، مقاصد، محتوا، مبادله و ماحصل. در 
منطق برنامه درسی ایثار و شهادت، عنایت هم زمان به تخیل و واقعیت مطرح است. در مقاصد 
این برنامه، پیگیری فهم و ظهور عمل موردنظر است. در محتوای برنامه ایثار و شهادت استفاده 
از فرصت های عملی و نظری دنبال می شود. در مبادله )ارائه( برنامه به حرکت از نزدیک به 
دور برای فرصت های عملی و حرکت از دور به نزدیک در فرصت های عملی تأکید شده و 
در نهایت در بحث از ماحصل، ظهور دیرهنگام آثار برنامه ایثار و شهادت یادآوري شده است.
این چهارچوب، از سویی کلی است و به کارگیری آن در عرصه واقعی برنامه ریزی درسی 
آموزش ایثار و شهادت نیازمند تکمیل است و از سوی دیگر، تالشی نظری برای انسجام بخشی 
تجارب و دانشی است که هنوز به محک تجربه آزموده نشده اند. به همین دلیل، انتظار آن است 
که ابتدا این نظرورزی مقدماتی مورد لطف نقادان خیرخواه واقع شود تا کاستی های نظری آن 
آشکار گردد و بعد، به آزمون فعاالن عرصه آموزش ایثار و شهادت سپرده گردد تا با محک 

تجربه آنان از غش های آن اطالع حاصل شود.1
1. شاید این پیشنهاد با توسل به بیان حافظ بیشتر قابل ارائه باشد که می فرماید:

تا درخت دوستی بر کی دهد                      حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم
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