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مقدمه
یکی از ابعاد مهم و اساسی در فطرت انسان، بعد مذهبی و دینی 
است بدین معنی که در ذات و نهاد هر انسانی، یک گردش و 
میل معنوی و روحانی وجود داشته و دارد. در کشور ما غیر 
از اسالم اقلیت های مذهبی همچون زرتشتی، کلیمی، صابئی 
و مسیحی وجود دارند که بر اساس قانون اساسی به رسمیت 
شناخته شده اند. آیین زرتشتی یا مزدیسنا (Mazdisna) همچنان 
که از اسمش پیداست منسوب به شخصی است که اکثر مورخین 

معروف نام او را زرتشت ذکر کرده اند. زندگی زرتشت در 
شش هزار سال تاریخ نامکتوب شناور است و معلوم نیست 
که او در آغاز عصر تاریخی می زیسته یا در عصر تاریخی-
اساطیری و یا دورتر از این دو، هم عصر ارمیای نبی، بودا و 
کنفوسیوس بوده یا او را باید پیشاهنگ دانست )1( بر اساس 
تحقیقات یونانی، زمان زندگی زرتشت به شش هزار سال پیش 
از افالطون و به عصر نوسنگی بر می گردد. هینتس (Hints) با 
تکیه بر منابع و شواهد اسالمی زمان زندگی زرتشت را ۶3۰ 

چكيده
مقدمه: آگاهی از فرایند طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های دینی می تواند برای کنشگران عرصه دین و برنامه درسی 
آورده های راهبردی داشته باشد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تبیین چگونگی تربیت دینی در مدارس زرتشتی 

با محوریت مدرسه دین یاری انجام گردید.
روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی است. مطالعه در سال 1398 در مدرسه دین یاری شهر یزد انجام گرفت. از 
روش مصاحبه برای گردآوری داده ها استفاده شد و با هشت نفر مصاحبه انجام گردید. تحلیل مصاحبه ها با استفاده از 
روش تحلیل مضمون انجام شد. جهت اطمینان از دقت علمی و موثق بودن تحلیل ها از روش بازبینی مشارکت کنندگان 

استفاده شد.
یافته ها: بر اساس تحلیل محتوا، 5 تم اصلی شامل اهداف، محتوا، روش های یاددهی-یادگیری، فعالیت های دانش آموزان، 

روش های ارزشیابی به دست آمد و تم های فرعی زیر شاخه هر کدام قرار گرفت.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه، نکات مثبت و اختصاصی مدرسه دین یاری و استفاده از همیاری خانواده 

می تواند در تربیت دینی مدارس سایر ادیان و مذاهب مورد استفاده قرار بگیرد.
کلمات کلیدی: تربیت دینی، مدارس زرتشتی، مدرسه دین یاری یزد.
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سال پیش از میالد دانسته است )2(. در مورد زادگاه زرتشت 
نیز محققان و اندیشمندان اختالف نظر دارند. تعداد زیادی از 
تاریخ نویسان و جغرافی دانان اسالمی مانند ابن ُخردادبه، ابن 
الفقیه، مسعودی، حمزه اصفهانی، یاقوت حموی و قزوینی 
زرتشت را از آذربایجان بویژه ارومیه دانسته اند. طبری، ابن 
اثیر میرخواند محل تولد او را فلسطین می دانند و معتقدند 
که او از آن جا به آذربایجان مهاجرت کرده است )3(. کتاب 
اوستا پیام زرتشت است، کتابی است که از امید و وارستگی 
سخن می گوید، این کتاب مجموعًا دارای هزار فصل و 21 
کتاب بوده که اوستای هخامنشی 815 فصل آن را داشته و 
در زمان ساسانیان فقط 347 فصل آن گردآوری شد و امروزه 
حتی ربِع اوستای ساسانی در دست نیست. آمار جمعیت فعلی 
زرتشتیان ایران بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
سال 1395، 231۰9 نفر است که اغلب ساکن شهرهای یزد 

و کرمان هستند )4(.
تربیت دینی به منزله یک ترکیب می تواند بر دو معنا داللت کند. 
الف( تربیتی که منسوب به دین است. یعنی تربیتی که محتوای 
خود را از دین می گیرد؛ در مقابل تربیتی که محتوای خود را از 
غیر دین، مثاًل تجربه و عقل و علم بشری، می گیرد. ب( تربیتی 
که هدفش پرورش بعد دینی انسان است. منظور از تربیت 
دینی در شکل دوم مجموعه اعمال عمدی است که با هدِف 
آموزش گزاره های اعتقادی یک دین و پرورش ایمان و التزام 
عملی به آن آموزه ها صورت می گیرد. در این معنا بعد دینی 
انسان هم عرِض ابعاد دیگر او مانند بعد عقلی، بعد عاطفی، 
بعد اجتماعی، بعد جنسی و دیگر ابعاد است. بنابراین همان 
طور که می توان در بارة بعد عقلی انسان و چگونگی تربیت 
این بعد سخن گفت، تربیت بعد دینی او نیز به عنوان فرایندی 

عملی قابل بررسی و مطالعة علمی است )5(.
تاکنون پژوهش هایی در زمینه تربیت به طور عام و تربیت 
دینی به گونه ای خاص انجام شده که اساس آن ها دین زرتشت 
می باشد. این پژوهش ها را می توان در قالب سه دسته کلی 

بیان کرد. دسته اول »آموزه های تربیتی دین زرتشت« را برسی 
کرده اند. پژوهش اول، مبانی هستی شناختی، جهان شناختی 
و انسان شناختی آئین زرتشت را مورد برسی قرار داده و 
آموزه های تربیتی را از درون این مبانی استخراج کرده است 
)۶(. هدف اصلی پژوهش بعدی بررسی اندیشه های تربیتی 
آیین زرتشت بر اساس متن گات ها ذکر شده است. پژوهشگران 
این تحقیق نخست به معرفی زرتشت پرداختند، سپس مبانی 
فلسفی این آئین در چهارچوب انسان کامل ویژگی های آن را 
بیان نمودند نتایج حاصل از تحقیق ایشان حاکی از آن است 
که انسان کامل دارای ویژگی هایی مانند قرب به اهورا، پیروی 
از َآشا یا راستی، منش نیک، برخورداری از دانش و ارشاد 
است )7(. آخرین پژوهش در دسته اول نتیجه خود را این 
گونه بیان می کند که اگر چه زرتشت یک نظریه پرداز تربیتی 
نیست، اما از آموزه های وی می توان داللت هایی را برای نظام 
تعلیم و تربیت استخراج نمود )8(. دسته دوم در پی بررسی 
تاریخی در زمینه مدارس زرتشتی بوده است. پژوهشی که در 
این زمینه وجود دارد سعی کرده با رویکرد تحقیقی و تحلیلی 
تأثیرات مدارس در پیشرفت فرهنگی و اجتماعی زرتشتیان 
ایران را بررسی کند و نشان دهد که این مدارس زمینه را برای 
حضور زرتشیان در عرصه اجتماعی ایران فراهم می ساختند 
)9(. و دسته سوم به طور تخصصی مبانی فلسفی و به ویژه 
انسان شناسی زرتشت و جایگاه آن را در تربیت کاویده اند. 
این دسته شامل دو پژوهش می شود، در پژوهش اول ابتدا 
به زندگی زرتشت، جهان شناسی و انسان شناسی در مکتب 
وی پرداخته شده و سپس هدف های تربیتی این آیین معرفی 
گردیده، آنگاه اصول تعلیم و تربیت زرتشت بر اساس یسنا 
در قالب 11 اصل ذکر شده است )1۰(. دومین پژوهش هم 
اقدام به بررسی نگرش زرتشت به انسان و ابعاد وجودی او و 
داللت های تربیتی برخواسته از آن در قالب مقوله های چهارگانه 
اهداف تربیتی، روش های تربیتی، ویژگی های معلم و متربی 

کرده است )11(.
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و  برنامه ریزی ها  نیز مهجوریت  و  به مطالب فوق  توجه  با 
فعالیت های تربیتی مدارس زرتشتی این پژوهش بر آن است 
که »چگونگی تربیت دینی در مدارس زرتشتی با محوریت 

مدرسه دین یاری شهر یزد« را بررسی کند.

روشها
پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از روش مصاحبه 
در سال 1398 در مدرسه دین یاری شهر یزد انجام گرفت. 
مدرسه ابتدایی دین یاری در سال 129۰ تأسیس شده و در ناحیه 
2 آموزش وپرورش شهر یزد واقع گردیده است. این مدرسه 
در تاریخ 12 شهریور 138۰ با شماره ثبت 38۰9 به  عنوان 
یکی ازآثار ملی ایران به ثبت رسیده است. مدرسه دین یاری 
ویژه زرتشتیان بوده و تمام کادر آن زرتشتی می باشند. بیشتر 
خانواده های زرتشتی یزد در دوره ابتدایی فرزندان خود را به 
دین یاری می سپارند تا پس از کسب دانش و آموزش  دبستان 
فرهنگی واخالقی به مدارس مارکار و یا مدارس دیگر یزد 
رهسپار شوند. در حال حاضر در این دبستان 78 دانش آموز 
مشغول به تحصیل هستند. این دبستان دارای شش معلم می باشد 
که در پایه های اول تا ششم مشغول به خدمت هستند. در این 
مدیر،  نفر شامل  پژوهش، هشت  مشارکت کنندگان  مطالعه 
معلمان و نیز یک نفر متخصص دینی بودند. در میان مدیر و 
معلمان، به دلیل محدودیت جمعیتی از نمونه گیری صرف نظر 
 (Targeted شد اما متخصص دینی از طریق نمونه گیری هدفمند
با  مصاحبه ها  گرفت.  قرار  پژوهش  فرایند  در   Sampling)

دریافت مجوز از دانشگاه قم و نیز اداره کل آموزش و پرورش 
استان یزد و با تعیین وقت قبلی انجام گردید. بدین ترتیب 
پس از هماهنگی های الزمه، مصاحبه  با مدیر و معلمان در 
مدرسه و مصاحبه با متخصص دینی از طریق شبکه اجتماعی 
تلگرام انجام شد. سؤال اصلی مصاحبه عبارت بود از این که 
»تربیت دینی )اهداف، محتوا، روش های یاددهی-یادگیری، 
دانش آموزان  ارزشیابی(  و روش های  یادگیری  فعالیت های 

در مدرسه دین یاری چگونه انجام می شود؟«. مدت زمان هر 
مصاحبه بر حسب شرایط از ۶۰ تا 9۰ دقیقه به طول  انجامید. 
البته چون محدودیت در تعداد مشارکت کنندگان مسلط به 
موضوع داشتیم، سعی کردیم با تکرار مصاحبه ها به اشباع 
یافت که دیگر  ادامه  آنقدر  یعنی مصاحبه ها  برسیم،  نظری 

پاسخی جدید از طرف مشارکت کنندگان ارائه نشد.
قبل از شروع هر مصاحبه در مورد اهداف پژوهش، علت ضبط 
مصاحبه، مشارکت آزادانه، محرمانه بودن اطالعات و هویت 
اشخاص مصاحبه شونده توضیح داده شد و از شرکت کنندگان 
اجازه ضبط صدا و انتشار متن مبتنی بر آن اخذ گردید. از روش 
تحلیل مضمون (Thematic Analysis) برای تحلیل داده های 
ناشی از مصاحبه ها استفاده شد. تحلیل مضمون، روشی برای 
شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده های کیفی 
است. این روش فرایندی برای تحلیل داده های متنی است و 
داده های پراکنده و متنوع را به داده هایی غنی و تفصیلی تبدیل 
می کند )12(. تحلیل مضمون در پژوهش حاضر بدین صورت 
بود که بعد از انجام مصاحبه، مطالب ضبط شده پیاده سازی 
می شد. در مرحله دوم سطر به سطر داده ها مورد بررسی قرار 
گرفت و جمالت معنی دار مرتبط با موضوع اصلی پژوهش 
کدگذاری شد. پس از بازخوانی مکرر کدها مفاهیم احصاء شده 
درون خوشه های موضوعی )اهداف، محتوا، روش های یاددهی-
یادگیری، فعالیت های دانش آموزان، روش های ارزشیابی( قرار 
داده شد و چارچوب اصلی به دست آمد. جهت اطمینان از دقت 
علمی و موثق بودن خروجی ها از روش بازخورد و بازبینی 
توسط مشارکت کنندگان (Review by Contributors) استفاده 
شد. دقت علمی در مطالعات کیفی، شامل تمامی فعالیت هایی 
می باشد که احتمال خروجی های معتبر را افزایش می دهد )13(. 
فرایند بازبینی بدین گونه بود که کلیه داده های احصا شده در 
اختیار مشارکت کنندگان قرار گرفت و آن ها پس از یک مرحله 
رفت و برگشت و انجام اصالحات از سوی محققان اعتبار 

خروجی ها را تأیید کردند.
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یافتهها
مصاحبه شوندگان در این مطالعه شامل شش نفر معلم، یک نفر 
مدیر مدرسه و یک نفر متخصص دینی بودند. از این تعداد، 
7 نفر زن و 1 نفر مرد بودند. رده سنی مشارکت کنندگان بین 

35 تا ۶۶ سال بود.
نتایج تحلیل مصاحبه ها نشان دادند اهداف تربیت دینی مورد 
نظر مدرسه دین یاری شهر یزد را می توان در دو وجه مقدماتی 
و اصلی تقسیم بندی نمود. در جدول 1 اهداف تربیت دینی بر 

اساس تحلیل مصاحبه ها آورده شده است.
در این راستا مصاحبه شونده شماره )3(: »به دلیل این که متن 
اوستا در 5 وعده نماز خونده میشه لذا باید صحیح خواندن 
آن را در کالس یاد دهیم........ ما خطی داریم به اسم خط دین 
دبیره و از زمان پیامبرمان زرتشت بوده قباًل هرکس می خواست 
می رفت و یاد می گرفت االن اوضاع خیلی بهتر شده دانش آموزان 
از پایه اول در کتاب های دینی خود با این خط آشنا می شوند«.
مصاحبه شونده شماره )2(: »از مهم ترین اهداف تربیت دینی 
ارائه آموزه های دینی زرتشتی ها هست، اصلش که توحید و 

معاد و نبوت که توی همه ی دین های الهی هست«.
مصاحبه شونده شماره )5(: »بیشتر به نماز خوندن و اوستا 
خوندن تأکید می کنیم، مثاًل یکی از شرایط اینه که باید رو به 
نور باشد و تن و بدن پاک باشد وگرنه نمازی که میخونن 

خیلی مورد قبول قرار نمی گیره«.

مصاحبه شونده شماره )1(: »اگر بخوایم اهداف دینی رو در نظر 
بگیریم اینکه دانش آموزان بتونن خصیصه های نیک اهورایی 
وخداوندی رو یاد بگیرند ودر زندگی به کار ببندند........ هدف 
دیگه ای که از درس دینی دنبال میشه این هستش که بچها 
بتونن با اصول روش های زندگی بهتر آشنا بشن با بعضی از 

ویژگی ها و خصیصه های صحیح اخالقی آشنا بشن«.
مصاحبه شونده شماره )4(: »هر ماه ما جشن ماهیانه داریم 
و هدفمان این است که دانش آموزان با آن آشنا شوند، خیلی 
مفصله جشن های ما یعنی اگر بخوام توضیح بدم ما هر روزمون 
یک اسم داره و ماه ها هم که اسم هاش معلومه، اسم روز و ماه 
که برابر میشه، میشه جشن ماهیانه؛ مثاًل ماه آبان و روز آبان 
که ترکیب میشه، میشه جشن آبانگان، خب هرکدام از اینها 
دوباره یک فلسفه داره، مهر دوباره روز مهر و ماه مهر میشه 
جشن مهرگان و جشن سده هست که میشه روز بهمن و ماه 

بهمن که بهش میگن جشن سده«.
بر اساس نتایج تحلیل مصاحبه ها که در جدول 2 قابل مشاهده 

 جزئیات هدف  ع هدفنو 

 مقدماتی
 اوستا صحیح مطالعه

 دبیره  دین خط آموزش

 اصلی 

 توحید، نبوت و معاد :محوریت با  زرتشت اعتقادی  هایآموزه معرفی اعتقادی 
 نماز  صحیح  خواندن  آموزش عبادی 

 اخالقی 
 نیک نیک، پندار محوریت: گفتار نیک، کردار با  اخالقی اصول به پایبندی و آموزش
 زندگی های و روش اصول

 آیینی شامل: سده، فروردینگان، مهرگان، آبانگان، آذرگان، بهمنگان، اسفندگان  هایجشن معرفی آیینی 

 

جدول1-اهدافتربیتدینیموردنظرمدرسهدینیاری

 نوع محتوا 
   اوستا کتاب موجود در دینی تعالیم و هانیایش
  های آسمانهدیه کتاب   در   اخالقی موجود   های آموزه   و  اعتقادی   اصول 
 ها و مراسمات آیینی معرفی شده در دین آموز جشن
 های دین زرتشت های غیردرسی مرتبط با آموزهکتاب

 

جدول2-محتوایتربیتدینیموردنظرمدرسهدینیاری
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است، محتوای تربیت دینی مورد نظر مدرسه دین یاری شهر یزد 
شامل متن اوستا، کتاب های درسی هدیه های آسمان، جشن ها و 
مراسمات آیینی معرفی شده در دین آموز و کتاب های غیردرسی 

مرتبط با آموزه های دین زرتشت می باشد.
اوستا  »متن   :)1( شماره  شونده  مصاحبه  نظر  اساس  بر 

اساسی ترین محتوای درسی می باشد«.
مصاحبه شونده شماره )3(: »هدیه های آسمان محتوای مشترکه 
که در اون اصول اعتقادی و آموزه های اخالقی رو آموزش میده«.
مصاحبه شونده شماره )2(: »یک کتاب داریم بنام دین آموز که 
مراسم سدره پوشی و آیین ها و مراسم ها رو به دانش آموزان 

یاد میده«.
توسط  غیردرسی  »کتاب های   :)8( شماره  شونده  مصاحبه 
اختیار  در  سال  هر  و  می شوند  چاپ  دینی  انجمن های 
دانش آموزان زرتشتی قرار می گیرند این کتاب ها هر چند سال 
یک بار توسط کمیسیون دینی که زیر مجموعه ی انجمن ها و به 
ویژه سازمان فروهر در تهران است مورد بازبینی قرار می گیرند«.
یاددهی- روش های  دادند  نشان  مصاحبه ها  تحلیل  نتایج 
 1 شکل  در  روش ها  این  جزئیات  هستند.  متنوع  یادگیری 

منعکس شده است:

مصاحبه شونده شماره )2(: »برخی از موارد از ایفای نقش 
استفاده می کنم به خصوص زمانی که می توانم برای تجسم 
عینی موضوعات و درس ها از نمایش نامه ها کمک بگیرم، به 
نظرم این نوع تدریس همدلی بین دانش آموزان با هم و نیز با 

معلم رو تقویت می کنه«.
مصاحبه شونده شماره )1(: »ما خودمان را الگو قرار می دهیم 
تا نسل درستی رو تربیت کنیم چون اجداد ما از ما خواسته اند 
که هرچه صاف وساده تر باشیم خودمان در زندگی راحت تر 
هستیم من به بچها میگم اگر شما نمازتان رو بخوانید با یکدیگر 
درست رفتار کنید خودتون متوجه می شوید که نیروهای خوب 
اهورایی بسمتتون میاد و هیچ وقت اجازه ندهید که نیروهای 
اهریمنی وارد زندگیتان بشه چون حقیقت دارد زندگی ما تقابل 

خوب و بد هست...... «.
مصاحبه شونده شماره )3(: »تا حاال نداشتم که دانش آموز چیزی 
رو یاد نگرفته باشه و اینکه حتمًا همراه با تشویق جایزه ویژه 
هست خیلی برام مهمه به بچها کارت میدم اینکه بدونم پدر 
و مادر تایید می کنن برام توی روزنگارشون که اوستاشون رو 
خواندند، پایبند بودن به نمازشان این یه مثبت بزرگ می زنم 
یه کارت بهشون میدم کارت ها رو جمع میکنن اینجا جایزه 

شکل1-روشهاییاددهی-یادگیریتربیتدینیموردنظرمدرسهدینیاری

روشهای
یاددهی
یادگیری

ایجادچالش الگودهی

قصهگوییوایفاینقش
داستان

پاسخدهیبه
شبهات تنبیهانضباطی

مسئولیتدهی
کاوشگری استفادهازفیلم

وتصویر
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می گیرن«.
مصاحبه شونده شماره )5(: »در مراسماتی مانند گهنبار به هر 
دانش آموزی مسئولیتی داده می شود مثاًل من خودم این دفعه 
به دو نفر گفتم شما کشتی نو کنید شما مسئول این هستید که 
پذیرایی کنید شما نمادهای سفره رو بچینید به یکی شیر دادم 
به یکی مجمر آتش دادم و بین دانش آموزان تقسیم وظایف 
کردم این هم باعث شد که یک سنت اجرا بشه وهم اونا که 

خوشحال بودن بهشون مسئولیت داده شد«.
مصاحبه شونده شماره )4(: »از دانش آموزان میخام خودشون 
تحقیق کنند و نتیجه رو کنفرانس بدن چون زبان هم دیگه رو بهتر 
می دونن.....من از جلسه قبل برای دانش آموز کنفرانس معین 
می کنم بیاد درس رو ارائه بده، دانش آموزان سوال می پرسند 
بعد خودم دوباره کلش رو درس می دهم و عکس و فیلم هم 

اگر باشد ارائه می دهیم«.
نتایج تحلیل مصاحبه ها نشان دادند فعالیت های یادگیری را 
می توان شامل خواندن نمازهای یومیه )گاه هاون، گاه رپیتون، 
گاه آزیرن، گاه انیس روترم، گاه اوشهن(، اوستاخوانی، اجرای 
مراسم صبحگاهی، پیش مطالعه درس هدیه های آسمان و انجام 

پژوهش فردی و گروهی دانست.
مصاحبه شونده شماره )3(: »ما هفته ای یکبار نماز داریم که به 
صورت جماعت خونده میشه و موبد هم میاد. آتشکده هم بله 
هرازگاهی بچه ها رو می بریم شاید سالی یک یا دوبار از طرف 
مدرسه میریم بخصوص کالس اولی ها مون که می خواهیم 
میدیم چجوری  یادشون  اونجا  میبریمشون  کنیم.  آشناشون 

اوستا بخونن چجوری وارد بشن چجوری کاله بزارن«.
مصاحبه شونده شماره )1(: »در مراسم صبحگاهی دو مدل 
همه ی  توی  که  عمومی هست  نیایش  یک  می کنیم  نیایش 
مدارس خونده میشه دعا برای رهبری و انقالب و بزرگان 
دین. یک دعا هم هست که مخصوص خود زرتشتی هاست 

گاتهاخونی هستش«.
مصاحبه شونده شماره )4(: »برای درس هدیه های آسمان به 

دانش آموزانم توصیه می کنم که شب قبل پیش مطالعه داشته 
باشند تا با این کارم به خودباوری اونها کمک کنم و همچنین 
تدریس فعال تری داشته و مشارکت دانش آموزان رو زیادتر 

ببینم«.
مصاحبه شونده شماره )5(: »دانش آموزان من پایه پنجم هستن 
و من امکان این رو دارم که یکسری پروژه های فردی و گروهی 
رو برای اون ها تعریف کنم برای نمونه من عالقه زیادی به 
پیامبران و نیز زرتشتیان قدیم و ساکن شهرهای اطراف از جمله 
اصفهان و کرمان دارم و از دانش آموزانم می خواهم که درباره 
آن ها از والدین خود سؤاالتی را بپرسند و به کالس ارائه دهند«.

ارزشیابی  روش های  دادند  نشان  مصاحبه ها  تحلیل  نتایج 
دانش آموزان از پایه اول تا پنجم به صورت توصیفی و در پایه 
ششم به صورت کتبی ارزشیابی انجام می شود. الزم به ذکر 
است که اعضای کمیسیون دینی هر دو سال یک بار طی برنامه 
انتخاباتی برگزیده می شوند. دیگر این که کمیسیون دارای 
کارگروه های مختلفی از جمله تست کنکور و آموزش آن، تهیه 
تست برای آزمون های گوناگون، تربیت و آموزش آموزگاران 
دینی، جشن ها، مسابقات و جزوه های دینی و فرهنگی، اولیا 

و مربیان و انجمن ها است.
مصاحبه شونده شماره )2(: »ارزشیابی درس دینی توصیفی 
هستش و نمره دهی نیست. ارزشیابی توصیفی از معلم میخواد 
که آیا دانش آموز به اعتقادات مذهبی پایبند هست؟، آیا در 
مراسم ها شرکت می کند؟، آیا جهان آخرت رو شناخته؟، آیا 
از معلم  نبوت و معاد رو در موردش میدونه؟ ریز به ریز 
می خواهد و معلم برای هر دانش آموز که هر کدوم از این 

موارد رو داشته باشه تیک می زنه«.
مصاحبه شونده شماره )8(: »بعد از پیروزی انقالب اسالمی که 
نمره دینی و قرآن وارد کارنامه ها شد انجمن های دینی تصمیم 
گرفتند تا نمره زرتشتی ها هم در کارنامه وارد شود. بنابراین در 
هر شهری کمیسیونی از نخبگان دین و موبدان درست شد تا 

دانش آموزان پایه ششم را مورد ارزشیابی قرار دهند«.
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بحثونتیجهگیری
در پژوهش حاضر، فرایند تربیت دینی دانش آموزان زرتشتی 
مشغول به تحصیل در مدرسه ابتدایی دین یاری شهر یزد تبیین 
گردید. بر این اساس تربیت دینی دارای ویژگی های عمومی 
مشترک با مدارس دولتی و ویژگی های اختصاصی مرتبط به 
خود است. ویژگی های عمومی در عنصر اهداف »توجه به 
وجوه سه گانه اعتقادات، اخالقیات و احکام«، در عنصر محتوا 
»طراحی و تدوین کتاب درسی«، در عنصر روش های یاددهی-
یادگیری »قصه گویی و داستان، کنفرانس کالسی، الگودهی و 
ایفای نقش«، در عنصر فعالیت های یادگیری »انجام پژوهش 
فردی و گروهی، اجرای مراسم صبحگاهی و خواندن نماز« و 
در عنصر روش های ارزشیابی »استفاده از ارزشیابی توصیفی« 
است. در این راستا توجه به اهداف اعتقادی، اخالقی و عبادی 
در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مورد تأکید قرار 
گرفته است )14(. استفاده از کتاب درسی هدیه های آسمان 
تدوین شده توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نیز 
اجباری است به طوری که عمده آموزش های دینی در دوره 
ابتدایی از طریق این کتاب انجام می گردد. در مورد استفاده 
از روش قصه گویی در تربیت دینی خلجی )15( معتقد است 
که این روش به طور غیرمستقیم در اعماق روح کودک تأثیر 
می گذارد و او را هدایت می کند. مطابق با پژوهش مذکور شنیدن 
قصه یکی از روش های مورد عالقه کودکان است. کودکان با 
هیجان زیاد به داستان گوش می دهند و ذهن خود را در اختیار 
قصه گو قرار می دهند و به طور غیرمستقیم تأثیرات الزم را 
می پذیرند. نکته بعدی بهره گیری از تدریس همتایان و ارائه 
کنفرانس توسط دانش آموزان است. در این روش دانش آموزان 
از یکدیگر می آموزند و مسئولیت یادگیری خود را بر عهده 
می گیرند. تدریس با شیوه کنفرانس کالسی، فرصتی را در 
اختیار دانش آموزان قرار می دهد تا با ارائه بخشی از موضوع 
و همچنین با طرح پرسش ها، شرکت فعالی در آموزش داشته 
باشند )1۶(. الگو دهی و ایفای نقش نیز از روش های یاددهی 

هستند که می توانند در آموزش مفاهیم دینی به کودکان مورد 
استفاده قرار گیرند. پیرو همین روش ها پاکروان بحری نظر بر 
آن دارد که ایفای نقش بر اهداف عاطفی و عملکردی درس 
دین و زندگی تأثیر بسزایی دارد )17(. همچنین شمشیری 
از جمله روش هایی است  الگودهی  معتقدند که  نوذری  و 
که استفاده از آن در تربیت دینی ضرورت دارد و موجب 
نقش پذیری و همانندسازی در دانش آموزان می گردد )18(. 
خروجی فعالیت های یادگیری در مدرسه دین یاری شهر یزد با 
برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران است )19(. بر این 
اساس برنامه های درسی و تربیتی باید روحیه پژوهشگری را 
در دانش آموزان تقویت کند. دیگر این که ذیل حوزه تربیت 
و یادگیری حکمت و معارف اسالمی آمده است که پژوهش 
اساس معرفت دینی را تشکیل می دهد. در این سند از عبادت 
آگاهانه و پرستش عاشقانه خداوند متعال به عنوان یک ارزش 
مرتبط با خدا یاد شده است که نقش مهمی در رشد و تعالی 
انسان دارد. در ارتباط با ارزشیابی توصیفی همسو با پژوهش 
حاضر بسیاری از پژوهش ها همچون رحمان پور و میرشاه 
جعفری )2۰( و خادمی فر، عباس پور و حسین زاده )21( تأکید 
بر استمرار، مشاهده و قضاوت معلم و فعال بودن یادگیرنده 
دارند. ویژگی های اختصاصی نیز »توجه به مراسمات آیینی، 
بهره گیری از کتاب های غیردرسی، تدریس چالشی، داشتن 
کمیسیون تخصصی، همجواری مدرسه با محل گردهمایی 
دینی )آتشکده( و استفاده از همیاری خانواده ها« است. توجه 
مراسمات آیینی از جمله نقاط قوت مدرسه دین یاری می باشد 
که جایگاهش در مدارس عادی و دولتی کمرنگ  است. در 
ایروانی و فاضلی اعالم کرده اند  باقری،  این رابطه خلیلی، 
که کم توجهی نسبت به سنت ها و فرهنگ ایرانی یکی از 
چالش های تربیت دینی عصر حاضر است )22(. به نظر ما 
کتاب های غیردرسی نیز می توانند دو نقش مهم را در تربیت 
دینی دانش آموزان ایفا کنند نقش اول آن ها کمک به تعمیق 
یادگیری مطالب تدریس شده در کالس است و نقش دوم این 
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که به جزئیات بیشتری از اعتقادات دینی می پردازند و بینش 
منظم و معرفت منسجمی را برای دانش آموز به همراه دارند. 
استفاده از ایجاد چالش در تدریس آموزه های دینی و رساندن 
دانش آموزان به مرحله ی استنباط و فهم منطقی از بایدها و 
نبایدها که در پژوهش مرزوقی، جهانی، شیخ االسالمی و 
دهقانی هم بر آن تأکید شده برجستگی خاصی دارد )23(. 
وجود کمیسیون دینی از دیگر نوآوری های انجمن زرتشتیان 
است که جهت کنترل کیفیت برنامه درسی تربیت دینی تعبیه 
شده است. این کمیسیون نقاط قوت و ضعف برنامه درسی 
اجرا شده را شناسایی و برای بازنگری آن اقدامات الزمه را 
انجام می دهد. مهم ترین وظیفه این کمیسیون کاهش فاصله 
میان برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده در 
حوزه تربیت دینی است. همجواری مدرسه و آتشکده هم 
نکته دیگری می باشد که در مدرسه دین یاری وجود دارد و 
معنویت خاصی به آموزش های دینی بخشیده است. ]البته این 
نکته در تربیت اسالمی هم دیده می شود به طوری که برخی 
از مدارس در درون مساجد بنا می شوند و محوریت تربیت 
مسجدی در همه عناصر برنامه درسی مشهود است. مکانی 
که در آن هم تربیت اتفاق می افتد و هم بحث های مختلف 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و...[. آخرین وجه تمایز، استفاده 
از همیاری خانواده ها است. همسو با این یافته عابدی، منادی، 
خادمی اشکذری و کیامنش گفتگو با والدین درباره مسائل 
دینی را یکی از عواملی دانسته اند که در تحقق پذیری تربیت 
دینی دانش آموزان مؤثر است و فاصله آموزشی و اختالفات 

تکنیکی بین خانه و مدرسه را کمتر می کند )24(.
نظرات  از  که  است  این  پژوهش  محدودیت  مهم ترین 
دانش آموزان و والدین استفاده نشده است. در صورتی که 
اگر با آن ها مصاحبه به عمل می آمد فاصله برنامه درسی قصد 
شده و برنامه درسی و یادگرفته شده مشخص تر می گردید. و 
دیگر این که اگر به محققان اجازه ورود به کالس های درس 
هدیه های آسمان داده می شد و فرایند یاددهی-یادگیری مورد 

اطالعات  اکنون  قرار می گرفت  »روایت گری«  و  »مشاهده« 
زیادتری به دست خوانندگان مقاله می رسید.

بر اساس یافته های این مطالعه می توان بیان داشت که فرایند 
تربیت دینی در مدرسه دین یاری از یک مسیر خطی و از پیش 
تعیین شده پیروی می کند که در آن آموزش مباحث اعتقادی، 
عبادی، اخالقی و آیینی به عنوان هدف اصلی است. برای 
رسیدن به این هدف از محتوای کتاب های درسی هدیه های 
آسمان، دین آموز و در برخی موارد از کتاب های غیردرسی 
استفاده می گردد. محتوای مذکور غالبًا از طریق روش های فعال 
و مطابق با اقتضائات دوران کودکی یاد داده می شود. یکسری 
فعالیت های یادگیری هم برای دانش آموزان تعبیه شده تا آن ها 
وارد عمل به آموزه های عبادی و مناسکی زرتشت گردند. 
ارزشیابی از میزان یادگیری دانش آموزان نیز به روش توصیفی 
انجام می شود. پژوهش با هدف تحلیل چگونگی تربیت دینی 
در مدارس زرتشتی با محوریت مدرسه دین یاری شهر یزد 
انجام شد. نتایج نشان دادند که مدرسه دین یاری از برنامه ریزی 
خوبی برای امر تربیت دینی برخوردار است و نیز حمایت های 
مرکزی از سوی آتشکده و نیز انجمن زرتشتیان یزد و تهران را 
در همه ابعاد آموزشی مرتبط با مفاهیم دینی دریافت می کند. 
این نوشتار وجود دارد نظارت  قابل توجهی که در  نکات 
مستقیم انجمن و کمیسیون زرتشتیان و نیز همجواری مدرسه 
و آتشکده است، البته همیاری والدین نیز جایگاه ویژه خود 
را دارد که مشارکت کنندگان در تحقیق بر آن اذعان داشتند. 
دیگر نکته جالب تربیت دینی مدرسه توجه به آیین های کهن 
زرتشتی و اجرای دقیق آن هاست. توجه به زبان دینی نیز دیگر 
نکته مهمی است که به کمک موبدان و خوانش بخش های 
مختلف گات ها مورد تأکید قرار گرفته است. نکات بدیعی که 
در طراحی برنامه درسی تربیت دینی این مدرسه وجود دارد 
می تواند به عنوان الگویی موفق به هدایت تکنیکی مدارس 
عمومی بپردازد و انعطاف و لذت بخش بودن دروس دینی را 

برای دانش آموزان دوچندان بکند.
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و  دانش آموزان  با  بعدی  پژوهش های  در  می گردد  پیشنهاد 
والدین مصاحبه شده و نظرات آن ها در مورد تربیت دینی 
مدرسه پرسیده شود. محققان می توانند با پژوهش در دیگر 
مدارس زرتشتی کمک کنند تا مسیر تربیت دینی مشخص تر 
شود. همچنین بررسی تاریخی برنامه های درسی این نوع از 
مدارس می تواند به شناسایی اصالحات آموزشی در تربیت 

دینی امروزین منجر گردد.

تشکروقدردانی
نویسندگان صمیمانه از مسئولین دانشگاه قم و مدیریت و کادر 
آموزشی مدرسه دین یاری شهر یزد که در انجام این تحقیق 

یاری نمودند تشکر و قدردانی به عمل می آورند.
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How to Religious Education in Zoroastrian Schools with 
the Focus on Yazd Dinyari School

Hassan	Najafi1,	Arash	Zare	Zardini2,	Mahdi	Sharghi3

Abstract

Introduction: Religious	 Education	 is	 Specific	 to	 Each	 Religion	 and	 Religion,	 and	 Knowledge	 of	 the	

Process	of	Designing,	Implementing,	and	Evaluating	it	Can	have	Strategic	Implications	for	Actors	in	the	Field	

of	Religion	and	Curriculum	In	this	Regard,	the	Present	Study	Aimed	to	Explain	How	Religious	Education	in	

Zoroastrian	Schools	with	the	focus	on	Yazd	Dinyari	School.

Methods: The	present	study	is	a	qualitative	study.	The	study	was	conducted	in	1398	in	Din	Yari	School	

of	Yazd.	The	interview	method	was	used	to	collect	data	and	eight	people	were	interviewed.	Interviews	were	

analyzed	using	thematic	analysis.	Participants’	review	method	was	used	to	ensure	the	scientific	validity	and	

reliability	of	the	analysis.	

Results: Based	 on	 content	 analysis,	 5	 main	 themes	 including	 objectives,	 content,	 teaching-learning	

methods,	student	activities,	evaluation	methods	were	obtained	and	sub-themes	were	subdivided	into	each.	

Conclusion: The	positive	and	exclusive	points	of	Dinyari	school	and	the	use	of	family	support,	can	be	

used	in	the	religious	education	of	schools	of	other	seligions	and	denominations.

Keywords: Religious	Education,	Zoroastrian	Schools,	Yazd	Dinyari	School.
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