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تحلیلتطبیقیراهنمای
برنامه درسی دین و زندگی
دورة متوسطه دوم با مؤلفههای
سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی
دكترسيدمهدي سجادي

***

چکيده

هدف این پژوهش تحلیل تطبیقی راهنمای برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه
دوم با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی است .روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی
از نوع تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است .جامعه پژوهش شامل راهنمای برنامه
درسی دین و زندگی دوره متوسطه دوم است ،که رویکردها ،اصول ،اهداف و مفاهیم آن
بررسی و با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی مورد مقایسه قرار گرفت .یافتههای
حاصل حاکی از این است که در راهنمای برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه دوم
بیش تر به نگرشها و ارزشهای اســامی پرداخته شده است ،اما بُعد عینی و کاربردی
سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی مورد غفلت قرار گرفته است .عالوه بر این راهنمای برنامه
درســی دین و زندگی بیشترین تناســب را با ویژگی الگویی و فرهنگی سبک زندگی
اســامی ـ ایرانی دارد .همینطور این راهنمای برنامه کمترین تناسب را با ویژگیهای
انطباقپذیری ،فرایندی و مرحلهای بودن ،ووظایف مالی و اقتصادی دارد.

واژگان کلیدی    :سبک زندگی اســامی ـ ایرانی ،راهنمای برنامه درسی دین و زندگی،
دوره دوم متوسطه
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مقدمه
ســبک زندگی 1اصطالحی اســت شناخته شده در بیشــتر علوم انسانی است ،که

گســترة بســیار وسیعی از نگرشها ،رفتارها و ارزشهای انســان را در برمیگیرد و
کاربرد دارد .به همین جهت پرداختن تجویزی به چنین موضوعی و کشاندن آن به میدان
واقعی زندگی در جامعه اسالمی ایران ،باید متناسب با جهانبینیِ خدامحورِ دین اسالم و

متناسب با شرایط اجتماعی ،فرهنگی و بومی باشد.

مفهوم«ســبک زندگی» که از اوایل قرن بیستم در غرب تولد یافت ،از جمله مفاهیم
علوم اجتماعی اســت که اخیرا ً نیز مورد توجه بسیار قرار گرفته است .در یک تعریف

ساده میتوان گفت سبک زندگی شیوه و روش زندگی فرد در حوزههای مختلف زندگی
اعم از فردی و اجتماعی اســت .اما«کاربردهای سبک زندگی اغلب آن را به همانگویی

و کلیگویی کشانده و از آن برای همه چیز و هیچ چیز استفاده شده است .بهگونهای که

گاهی به اشتباه ،آن را معادل فرهنگ یا طبقه در نظر میگیرند .بدین لحاظ هر محققی که
میخواهد در این حوزه به مطالعه بپردازد ،موظف به روشن کردن معنای دقیقی است که
از ســبک زندگی در نظر دارد؛ معنایی که حداقل رابطه سبک زندگی را با سایر پدیدهها

و مفاهیم همجوار نشان میدهد»(فاضلقانع.)1391 ،

در جامعه علمی ایران نیز موضوع ســبک زندگی از یک دهه گذشته مطرح شده و

اکنون با توجه به ســخنان مهم مقام معظم رهبری در جمع جوانان خراسان شمالی ،این
مفهوم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است؛ و طبیعی است که به اقتضای اسالمی

بودن جامعه ایرانی ،به سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی نیز توجه ویژهای شود .از سویی با
نگاهی گذرا به تحقیقات بومی انجام شده در این زمینه به این نتیجه میرسیم که اغلب

محققان ایرانی بدون توجه به تفاوت ماهوی سبک زندگی غربی و اسالمی ،برای سادگی
کار به مفهوم غربی آن رنگ و لعاب اسالمی دا دهاند و از آن مفهوم در آثار خود استفاده
نمو دهانــد .بنابراین قبل از هرگونه اقدام در جهت صدور دســتورالعمل تجویزی برای

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

چگونگی سبک اسالمی و پرداختن به جنبه عملی آن ،به نظر میرسد ابتدا الزم باشد به
تبیین چیســتی و ماهیت سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی براساس مبانی نظری دین اسالم
1. life style
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در علومی مثل جامعه شناســی ،روانشناسی ،روانشناسی بالینی ،پزشکی ،مدیریت و...

تحلیل تطبیقی راهنمای برنامه درسی دین و زندگی
دورة متوسطه دوم با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی
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بپردازیم؛ زیرا در صورتی که نقشه راه نظری منسجمی در چیستی و ماهیت سبک زندگی
اسالمی ـ ایرانی ترسیم نشود ،ماهیت سبک زندگی آلوده به جهانبینیِ «دنیامحورِ» غربی

37

Downloaded from qaiie.ir at 15:09 +0330 on Tuesday November 19th 2019

خواهد شــد ،که این خود عاملی خواهد بود برای انحراف از هدفی که همانا رسیدن به
ســبک زندگیِ «خدامحورِ» اسالمی است.انتخاب دوست و همنشین ،رعایت اولویتها،

کمگویی و گزیدهگویی ،آراســتگی ،توفیق خدمت ،نیکی به پــدر و مادر برتری عمل

بر گفتار(محدثی .)1395 ،غفلت از مساله ســبک زندگی خسارتهای جبرانناپذیری
را بر پیکــره جامعه وارد میکند .وقتی مردم نتوانند میان شــیوه زندگی خود و باورها

و ارزشهاشــون ارتباط برقرار کنند بعد از مدتی دســت از باورها و ارزشهای خود
میشویند (حسینشریفی.)1391 ،

انســان جهت دســتیابی به اهداف مطلوب در زندگی خود و ایجاد تعادل و زندگی

مطلوب در دنیا راههای متفاوتی همچون جنگ ،انقالب و ...را امتحان نموده ،اما وسیلهای
بهتر از تعلیم و تربیت نیافته است .تا جایی که خداوند انبیاء را برای هدایت و راهنمایی

انســانها و کمک به زندگی مطلوب در این دنیا و بــه عبارتی تعلیم و تربیت صحیح

فرســتاده است (باقری  .)1385،1390قرآن به صراحت تمام رسالت خود را ارائه برنامه
برای هدایت انســانها«اُنز َِل فی ِه ال ُقرآن هدً ی لِلنّاس» (بقره )185 ،و رسالت پیامبر(ص)
المومنین اذ ب َ َع َ
ث فیهِم
من اهللُ علی
را تالوت قرآن و تعلیم کتاب و تزکیه انســانها«ل َ َقد َّ
َ
الکتاب و الحک َم َۀ َو اِن کانُوا
رســو َال من ان ُف ِســهِم یت ُلو َع َلیهم آیاتِه و یز ّکیهِم و ی َع ِّل ُم ُهم
َ

مِن َق ُ
بل لَفی ضال ٍل ُمبینٍ »(آلعمران )164 ،بیان مینماید .بنابراین نظام تعلیم و تربیت را
میتوان بهترین راه برای رسیدن به سعادت واقعی و هستی متعالی و کمالجویانه انسان

در تمامی ابعاد زندگی دانست و باید گفت که نهاد تربیت ،یگانه عامل گسترش و تعالی
مداوم ظرفیتهای وجودی افراد جامعه و بســط و اعتالی تجارب متراکم بشری است،
میتواند در پیشرفت همه جانبه و پایدار جامعه براساس ارزشهای اصیل و بومی نقشی

اساسی و بنیادین داشته باشد» (صادقزاده ،حسنی و احمدی.)144 :1390 ،
قرآن کریم در آیه شریفه« َم ْن َع ِم َل َصال ِ ًحا ِّمن َذ َک ٍر أَ ْو أُنثَى َو ُه َو ُمؤْ م ِ ٌن َف َلن ُْحیِیَ َّن ُه َحیَا ًة
َط ِّیبَ ًۀ َولَنَ ْج ِزیَ َّن ُه ْم أَ ْج َر ُهم ب ِ َأ ْح َس ِ
ــن َما َکانُوا ْ یَ ْع َم ُلونَ »(نحل )79 ،نتیجه اعمال صالح توأم با
ایمان را بیان کرده و آن را «حیات طیبه» دانســته است بدین معنا که تنها عامل دستیابی

به حیات طیبه را ایمان و عمل صالح زاییده از آن میداند و هیچ قید و شــرط دیگری

 ëسال سوم
 ëشمارة 4
 ëشمارة پیا پی9
 ëزمستان 1397

فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی
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را دخیل نمیداند .حال از آنجایی که اکثر قریب به اتفاق مردم کشــور ما مســلمان و
حکومت آن نیز اســامی اســت ،یکی از وظایف اصلی آموزش و پرورش ،اهتمام به

تربیت دینی نسل جدید است؛ اما با بررسی اجمالی آموزش و پرورش کنونی در مییابیم
زندگی روزمره میگنجد ،و از «روشمند» کردن این رفتارها غفلت شده است.

در حوزه مطالعات دینی نیز تحقیقاتی به صورت غیرمســتقیم در خصوص ســبک

زندگی دینی انجام شــده اســت :نجفی ،طالعیفرد و ملکــی( ،)1396نجفی(،)1393
محمــدی( ،)1393مشکانیســبزواری ،صولتــی و بیاتــی( ،)1392صادقــی(،)1393
مهدویکنــی( ،)1390مهدیزاده( ،)1384موســویگیالنی( ،)1392فاضلقانع(،)1391
مطهــری( ،)1377فاضلــی( ،)1382مهدویکنی()1387و جوادیآملی( )1387اشــاره

کرد .کتاب گرانســنگ«مفاتیح الحیات» اثر آیتاهلل جوادیآملی( )1387را کاملترین و
نابترین نمونهای دانســت که در آن تمامی وجوه زندگی یک مســلمان با استفاده از
احادیث معصومین علیهم السالم بیان شده و به صورتی شیوا سبک زندگی یک مؤمن به

تصویر کشیده میشود .حضرت آیت اهلل جوادیآملی این اثر را در  ۵بخش بیان کردند
که بخش اول به «تعامالت انسان با خود» که درباره تکبر ،تدبر ،یادگیری و دانشاندوزی
اســت ،بخش دوم این کتاب به «تعامل انسان با همنوعان ،بخش سوم به «تعامل مردم و

نظام اسالمی» ،بخش چهارم به «تعامل انسان با حیوان» و بخش پایانی به «تعامل انسان

با خلقت زیست محیطی» اختصاص داشته که در بخش پایانی نکاتی درباره آب و هوا
و خاک حاصلخیز ،درختکاری و جنگلها ،فضای ســبز و مراتع و باد و باران نیز بیان
شده است.

وقتی بحث از ســبک زندگی میشــود ،در واقع آنچه مورد پردازش و بررسی قرار

میگیرد ســبک «زیســتن» و «زندگی» است که با این حســاب ،مقتضی است؛ قبل از
بررسی«سبک زندگی» ،خود مفهوم «زیستن» و «زندگی» به طور دقیق مشخص شود تا

آنگاه و در گام بعدی در خصوص وضعیت زندگی و سبک آن و ...بحث و بررسیهای
سال سوم ë
شمارة ë 4
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الزم صورت گیرد .لذا هر محققی در حوزة سبک زندگی ،قبل از ورود به بحث ،بایستی

با مفهوم «زندگی» و «زیســتن» آشــنایی کافی و الزم را داشته باشد و بداند که براساس

فرهنگ خودش ،زندگی و زیســتن چه مفهومی و چه نمادهایــی دارد؟ در فرهنگ او
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تاکنون در آن بیشتر به سطح احکام و اعتقادات اکتفا شده و از رفتارهایی که در محدوده

تحلیل تطبیقی راهنمای برنامه درسی دین و زندگی
دورة متوسطه دوم با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی
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نمادها ،عالئم و مصادیق زندگی سعادتمند و زندگی شقاوتمند چیست؟ در آموزههای
تربیتی امام رضا(ع) سبک زندگی دارای چهار قلمرو است .قلمرو الهی ،فردی ،اجتماعی
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و زیست محیطی (فقیهی و همکاران.)1396 ،
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ناگفته پیداســت که در این زمینه ،تضاد جدی بین فرهنگ غرب و فرهنگ خودی

ی از زندگی و خوب و بد بودن آن براســاس
وجود دارد و تعریفی که فرهنگ اســام 

آخرتگرایــی و نقش مزرعه بودن زندگی دنیوی برای زندگی اخروی ،که هدف اصلی
و زندگی واقعی اســت ،بر ایمان دارد؛ درست در نقطهی مقابل فرهنگ غربی است که

بر مبنای مکتب اومانیسم و لذتگرایی و هدف غایی بودن زندگی دنیوی استوار است.
این دو جهانبینی دقیق ًا در نقطهی مقابل هم قرار دارند و بیگمان این اختالف دیدگاه در
بررســی وضعیت سبک «زندگی» و خوب و بد بودن آن و برنامهریزی برای اصالح آن

تأثیر تا موتمام خواهد گذارد؛ چه بسا براساس دیدگاه اسالمی در بررسی سبک «زندگی»،

توجه به برخی رفتارها و مصارف مورد توجه باشــد یا حتی در اولویت باشــد که در
دیدگاه غربی توجه به آنها اص ً
ال بیمورد باشد و آنها را اصوالً داخل در سبک زندگی
نداند که به تبع این وضعیت ،برنامهریزی در خصوص اصالح وضعیت سبک زندگی نیز
کام ً
ال متفاوت خواهد بود .پایگاه حفظ و نشر آثار حضرتآیهاهللسیدعلیخامنهای()1391
آمده اســت که مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان خراسان شمالی پیرامون سبک
زندگی ،میفرمایند« :رفتار اجتماعى و ســبک زندگى ،تابع تفســیر ما از زندگى است؛

هدف زندگى چیســت؟ هر هدفى که ما براى زندگى معین کنیم ،براى خودمان ترسیم
کنیم ،به طور طبیعى ،متناسب با خود ،یک سبک زندگى به ما پیشنهاد میشود».

برخــی صاحبنظران معتقدند که مطالعه جامع بر روی مفاهیم دینی باید با نگرش

سیستمی انجام شود .از آنجا که گاهی در عمل به آموزههای اسالمی در جامعه ،گرفتار
تعارض ،تزاحم یا جهل به تکلیف میشــویم ،برخورد صحیح با آن تعارض ،تزاحم یا

جهل ،مستلزم داشتن یک سیســتم عینی اسالمی است .پس تنظیم سیستم عینی اسالم

توقف بر تنظیم سیستم مفهومی اسالم دارد ،تنظیم این سیستم مفهومی ضروری مینماید.

بنابراین در هر سیســتم چهار مفهوم پایهای مشــترک وجود دارد :الف) عناصر تشکیل
دهنده آن ،تعامل طرفینی یا چند سویه دارند؛ ب) اگرچه ترکیبی از عناصر متعدد است،

ولی در حاصل جمع ساده اجزا خالصه نمیشود ،بلکه کلیتی فراتر از آن دارد؛ ج) دارای
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سازمان است و در ســازمان ،دو جنبه ساختاری و کارکردی مطرح میشود؛ د) سیستم
دارای درجاتی از پیچیدگی اســت ...یعنی برای فهم آن ،زمان کافی ،دقت کافی و روش

مناسب الزم است.

اسالم نمیتواند بدون توجه به نظام سیاسی اسالم باشد و برعکس .سیستم تربیتی اسالم،

باید با توجه به نظام اقتصادی اسالم باشد تا تعارضهای نظری و تزاحمهای عملی پیش
نیاید ...در واقع میان تمام عناصر تشکیل دهنده سیستم مفهومی اسالم ،تعامل چند سویه
برقرار اســت (کاویانی .)108 :1391 ،روح این سیستم ،عبارت است از یک معرفت و

تعبّد بسیار متعالی که باعث قرب الی اهلل است و آن حد از معرفت و تعبّد ،در پناه تمام
سیســتمهای فرعی اسالم حاصل میشود .این سیســتم در مقام باور و عمل(یا آمادگی
برای عمل) نیز ،یک سیستم به هم پیوسته است (کاویانی .)108 :1391 ،مفاهیم اسالمی

دارای ســاختاری و کارکردی نظاممند و از نظر ساختاری ،دارای مرز است و خود را از

غیر خود متمایز میسازد .سیستم مفهومی دارای درون شدهای اطالعات و برون شدهای
اطالعات و انرژی اســت .تولید کننده اولیه اطالعات ،قرآن و عترت است .توزیع کننده

آن عبارتند از :ارکان تعلیم و تربیت مثل محدثان و مبلغان اســامی ،کتابهای تفسیری
و روایی و ....تبدیل کنندههای آن عبارتند از صاحبنظران علوم انسانی که آن مواد خام

را تبدیل به مواد قابل جذب میکنند .مصرف کنندههای آن عبارتند از جوامع مســلمان

و مســئوالن اجرایی آنها .دفع کنندهها در این سیســتم مفهومی عبارتند از :متکلمان و
محققان اسالمی .موتور حرکت عبارت است از :انگیزههای متعالی انسانی و پاداشهای

اخروی و عالمان دینی که مرتب یادآور آن انگیزهها میشوند ...هرکدام از آنچه ذکر شد،
یکی از عناصر این سیستم محسوب میشوند(کاویانی.)109 :1391 ،

نماز خواندن و شــکیبایی کردن(بقره ،)153 ،اعتقاد به زنده بودن شهدا(بقره،)154 ،

روزه گرفتــن( ،183بقره) ،صلح و آشــتی با یکدیگر(بقره ،)208 ،حفظ شــعائر دینی
(مائده ،)2 ،اعتقاد به مبدا و معاد و شفاعت و پذیرش والیت خدا(نساء ،)45 ،وفای به عهد
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(اســراء ،)34 ،اســتقامت در برابــر مشــکالت و هوسهــا و مراقبــت از مرزهــا

(آل عمران ،)200 ،به دنبال امور پاکیزه گشتن(مائده )100 ،و ...بخش کوچکی از هنجارهایی

سیستم مفهومی اسالم میباشد .بعضی از امور ناهنجار در این سیستم نیز عبارتند از :دوست
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عناصر تشکیل دهنده سیستم مفهومی اسالم ،تعاملی همه جانبه دارند .سیستم اقتصادی

تحلیل تطبیقی راهنمای برنامه درسی دین و زندگی
دورة متوسطه دوم با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی
35 - ۶۶

گرفتن کافران(نساء ،)139 ،تصرف باطل در اموال دیگران(بقره ،)188 ،توجه بیش از نیاز

به دنیا و مظاهر دنیوی و مســخره کردن اهل ایمان(بقره ،)212 ،ترک نماز(بقره،)238 ،
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اسراف و تبذیر(اسراء ،)27 ،توجه زیاد به اموال و اوالد(کهف ،)46 ،نومیدی از رحمت خدا
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(زمر ،)53 ،رشــوه خواری و رباخواری(بقره 278 ،و  )279و به طور کلی هر آن چه در
آیات و روایات مورد منع و نهی قرار گرفته است.

سیســتم مفهومی اسالم یک سیستم باز اســت ،ورود اطالعات و انرژی دارد ،ورود

هیچگونه اطالعاتی باعث توقف آن نمیشود ،بلکه از روی اطالعات جدید عبور کرده و
بروندادهای مناسب خواهد داشت و تعادلی پویا و مستمر دارد و ،...دارای سلسله مراتبی
است که به صورت یک مخروط قابل تقسیم است .در راس این مخروط مفهوم خداشناسی

است .در رده دوم به مفاهیم انسانشناسی ،جهانشناسی و راه و راهنماشناسی میرسیم.
این سه مفهوم ،شامل تمام تعالیم و مواضع اسالمی درباره علوم انسانی و اجتماعی و علوم

طبیعی و علوم الهی میشود .اگر هر کدام از این سه حیطه را با روشهای متعدد متناسب با

خودش مطالعه و بررسی کنیم شاخههای علمی متعددی حاصل میشود و در ردیف بعد،
علوم اصلی اسالمی را یادآور میشویم و این علوم عبارتند از :فقه ،کالم ،اخالق ،عرفان،

فلســفه و طبیعیات .و معتقدیم که هر کدام از این علوم از تمام عناصر ردیف قبل تأثیر

میپذیرند و در تک تک رفتارهای فردی و اجتماعی ما نقش تعیین کننده دارند .بنابراین
در سیستم مفهومی اسالم ،سلسله مراتب وجود دارد و از طریق این سلسله مراتب است

که تمام رفتاریهای فردی و اجتماعی ما با آن مفهوم اساســی اسالم ،یعنی خداشناسی

مرتبط میشود (کاویانی 112 :108 :1391 ،و .)113

اسالم و سبک زندگی اسالمی ،به صورت همه یا هیچ نیست .بلکه یک پیوستار بسیار

بزرگ است .که مراتب بسیار پایین و مرابت بسیار باال دارد؛ بسیاری از درجات ایمان و

ویژگیهای مؤمنان آن قدر روشن است که حتی اگر در کالم الهی و روایات هم نیامده
باشــد ،باز هم روشن است ،ممکن اســت دیگران آنها را به عنوان ویژگیهای انسانی

بشناســند ،اما بعضی از درجات ایمان ،فراتر از آن چیزی اســت که به نام ویژگیهای

انسانی میشناسیم .پیوستاری بودن اســام و سبک زندگی اسالمی از آیات و روایات
متعددی بر میآید که در ادامه از باب نمونه به بعضی از آنها اشاره میکنیم .خداوند به
ايمان آوردهها دوباره امر به ايمان آوردن ميكند(نســاء .)136 ،اين نكته اشاره به مراتب

 ëسال سوم
 ëشمارة 4
 ëشمارة پیا پی9
 ëزمستان 1397

فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

42

ايمان دارد .قــرآن در وصف منافقان ،كه از رفتن به جبهه بــه بهانههاي واهي اجتناب
ميكردند ،ميفرمايد« :آنها امروز به كفر نزديكترند يا به ايمان»(آلعمران )761 :كه نگاه

پيوستاري را نشان ميدهد.

«مؤمنان چون خدا نزدشان یاد شود دلهایشان میترسد و چون آیات خدا بر آنان خوانده

میشود بر ایمانشــان افزوده میشود و بر پروردگار خود توکل میکنند» (انفال .)2 ،در
صدر اسالم گروهی از مؤمنان بودند که مورد تهدید دشمنان واقع شدند و «مردم به ایشان

گفتند :مردمان برای جنگ با شــما گرد آم دهاند؛ پس از آنان بترسید ،ولی این سخن بر
ایمانشان افزود و گفتند :خدا ما را بس است و نیکو حمایتگری است» (آلعمران.)173 ،

«و چون مؤمنان دستههای دشمنان را دیدند ،گفتند این همان است که خدا و فرستاده اش
به ما وعده دادند ،و خدا و فرستاده اش راست گفتند و جز بر ایمان و فرمان برداری آنان

نیفزود»(احزاب .)22 ،آری«اوست آنکس که در دلهای مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا

ایمانی بر ایمان خود بیفزایند»(فتح )4 ،و «کسانی که به هدایت گراییدند خداوند آنان را

رهچه بیش تر هدایت بخشید»(مریم .)76 ،نظر قرآن ،این حالت پیوستاری ،در بُعد مقابل
ایمان نیز وجود دارد .بدی وبیایمانی نیز درجات دارد

حال در اینجا مراد از «ایرانی بودن» این است که سبک زندگی اسالمی با همه اهداف
ِ
ظرف این «سبک
و اصول اسالمی خود باید «ایرانی» هم باشد ،زیرا در این پژوهش «ایران»
زندگی اسالمی» است و میان ظرف و مظروف باید تناسبی برقرار باشد .ایران کشوری است

با تاریخی کهن و فرهنگ غنی و متنوع ،با موقعیتی سیاسی ـ جغرافیایی حساس در جهان،
دارای جمعیتی جوان و با استعداد و مردمی نوع دوست ،وطن دوست و فداکار ،با اقوام و

خرده فرهنگهای گوناگون ،که با گفتمانی انقالبی ،پر امید و بانشاط توانسته است در طول

هشت سال دفاع مقدس از خاک و وطن خود دفاع کند و توطئهها و تحریمهای دشمنان را
سرکوب نماید .همه این ویژگیها و بسیاری دیگر از اموری که به ایران تعلق دارد ،همه و

همه از اموری است که باید در سبک زندگی در کنار وصف اسالمی بودن که به همه ملل
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مسلمان تعلق دارد ،مورد توجه دقیق قرار گیرد .براساس مطالب مطرح شد این جمعبندی

حاصل میشود که سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی بر مبنای منابع اسالمی« :قاعده ،منطق و

الگوی منظمی از نگرشها ،ارزشها و رفتارهای مختلفی متناسب با خصوصیات فرهنگی،
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آیات متعددی که به ازدیاد ایمان و عوامل آن اشاره میکنند نیز همین داللت را دارند؛

تحلیل تطبیقی راهنمای برنامه درسی دین و زندگی
دورة متوسطه دوم با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی
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اجتماعی و بومی کشور است که فرد مسلمان ايراني ،آن را براساس آگاهی و دانایی کامل

نسبت به جهانبینیِ «خدامحور» دین اسالم انتخاب میکند».
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وقتی از مؤلفههای ســبک زندگی اســامی ـ ایرانی صحبــت میکنیم ،منظور تنها
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مصداقهای عینی و بیرونی این سبک زندگی نیستند (آن گونه کهاندیشمندان غرب به
آن پرداختهاند) بلکه مصداقهای درونی (نگرشها ،گرایشها و عواطف) نیز باید مورد

بررسی قرارگیرد .از این رو مؤلفههای سبک زندگی در جدول  1آمده است.
جدول  .1مؤلفههای سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی
الف) نگرشها
نگرش به خود (انسان)
نگرش به دیگران (خلقت)
نگرش به هستی(طبیعت)
ب) مصداقهای عینی (وظایف)
مصداقهای دینی

وظایف اعتقادی و عبادی و معنوی
وظایف اخالقی و ویژگیهای درونی مناسب

مصداقهای سیاسی ـ اجتماعی

وظایف دفاعی و امنیتی
وظایف فرهنگی
وظایف خانوادگی

مصداقهای زیستی و بدنی
مصداقهای اقتصادی و حرفهای

وظایف مالی و اقتصادی
وظایف شغلی و حرفهای

مصداقهای علمی و فناوری

وظایف تفکر و علم آموزی

مصداقهای زیبایی شناختی و هنری
ج) مهم ترین ویژگیهای سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی
خدامحوری ـ والیتپذیری ـ ایرانی بودن ـ فرایندی (مرحله ای) بودن ـ توازن و اعتدال ـ
انعطافپذیری ـ انطباقپذیری ـ الگویی بودن ـ انتخابی بودن
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با توجه به اهمیت دین در جامعه و نظام آموزشــی کشور ما ،تحقیق درباره محتوای

برنامه درسی دینی از اهمیت باالیی برخوردار است ،و از سوی دیگر با توجه به اهمیت
تربیت دینی جوانان و نوجوانان ،در این پژوهش کتب دین و زندگی دوره دوم متوسطه

از ســه جهت دوره مهم و تأثیرگذاری -به ویژه در بحث ســبک زندگی -اســت؛ اول
اینکه در این دوره دانشآموزان از آموزش عمومی همگانی و غیرتخصصی به آموزش
دانشــگاهی تخصصی(عده معدود) راه مییابند؛ دوم اینکه از محیط آموزشی به محیط
کار و زندگی قدم میگذارند؛ و ســوم اینکــه در این دوره فرد از دوره کودکی به دوره

جوانی و بلوغ -دوره اســتقالل و قبول مســئولیت -میرسد .دفتر برنامهريزي و تأليف
كتب درســي به عنوان مســئول تهیه راهنمای برنامه درسی در توضیح «راهنمای برنامه
درســی» مینویسد« :راهنمای برنامهی درسی ســندی است مشتمل بر اهداف و اصول
دوره تحصیلــی ،رویكرد و منطق حاكم بر برنامه درســی ،اهداف ماده درســی ،تنظیم

محتوا ،ارایه روشهای یاددهی -یادگیری مناسب و ارایه شیوههای ارزشیابی .این سند
در واقع راهنمای عمل تولیدكنندگان مواد آموزشی میباشد».

عناصر و اجزای تشكیلدهندهی راهنمای برنامهی درسی عبارتنداز :مقدمه،ضرورت و

اهمیت(فلسفه وجودی) ،تبیین رویكرد ،اصول حاکم بر برنامه درسی دین و زندگی دوره
دوم متوسطه ،مفاهیم اساسی،اهداف ،محتوا ،اهداف فرعی(کارکرد ثانویه)،انتظارات درس

دین و زندگی از سایر دروس ،اهداف دوره متوسطه دوم مصوب شورای عالی آموزش و
پرورش و نسبت آن با برنامه درسی قرآن و تعلیمات دینی ،روشها ،فنون و منابع یاد دهی-
یادگیری ،ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ،ویژگیها و صالحیتهای حرفهای معلمان :مؤلفان
راهنمای برنامه درســی دین و زندگی ،صالحیتهای سهگانه اخالقی ،حرفهای و علمی

معلمان را در قالب صالحیتهای عمومی و صالحیتهای تخصصی تدوین کر دهاند .در

ادامه هریک از این بخشها را از نظر مطابقت با سبک زندگی اسالمی -ایرانی مورد بررسی
و تحلیل قرار خواهیم داد.
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براســاس این بخشها ،در این پژوهش میخواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که برنامه

درسی دین و زندگی دوره متوسطه دوم تا چهاندازه متربیان را برای زندگی کردن به سبک

اسالمی بر مبنای الگوی حیات طیبه آماده نموده است؟
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اســناد یا آثار مربوط به موضوع شامل نوشــتاری (کتابها ،مقاالت و )...و غیرنوشتاری
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(ســایتها و نرم افزارهای کتابخانهای) میباشــد که در ابتــدا اطالعات الزم از طریق

کتابخانه و منابع اینترنتی و مقاالت علمی ـ پژوهشی موجود در رابطه با سبک زندگی،
سبک زندگی اسالمی شناسایی و مفاهی ِم سبک ،زندگی(حیات) و سبک زندگی در متون
اسالمی و غربی با توجه به اهداف و سؤاالت پژوهش مورد تأمل و تحلیل قرار گرفت..

الزم به ذکر است که برخالف تحقیقات میدانی که دادههای کمی در تأیید یا رد فرضیهها

مطرح میشوند .اینجا تحلیلهای محقق براساس نظرات اجماع صاحب نظران در مورد

موضوع پژوهش است .جامعه پژوهش شامل راهنمای برنامه درسی دین و زندگی دوره
متوســطه دوم است ،که همه مطالب آن با تمرکز بر رویکردها ،اصول ،اهداف و مفاهیم
که در ارتباط با ســبک زندگی اســامی ـ ایرانی بودهاند به طور عمیق ،مورد تحلیل و

بررسی قرار گرفت .بنابراین نمونه گیری انجام نشده و کل جامعه آماری مورد تحلیل و
بررســی قرار گرفته است .سپس با توجه به مؤلفههای سبک زندگی اسالمی -ایرانی به

تحلیل انطباق هر یک از مضامین موجود در  11بخش مختلف راهنمای برنامه درســی

دین و زندگی دوره متوسطه دوم پرداخته شد و جایگاه و نقش سبک زندگی اسالمی ـ
ایرانی در راهنمای برنامه درسی دین و زندگی متوسطه دوم ،متناسب با هر بخش در ذیل
جداول تحت عنوان تحلیل انطباق آورده شــد .منظور از انطباق در این پژوهش انطباق
حداکثری اســت .مالک حداکثری توافق نظر قضاوت کنندگان پیرامون وجود انطباق و

پوشش دادن مؤلفههای مورد مطالعه است.

یافتههای پژوهش
رویکرد حاکم بر برنامه درسی دین و زندگی و مطابقت آن با مؤلفههای سبک زندگی

اسالمی ـ ایرانی

در این بخش راهنمایان برنامه درسی 4 ،رویکرد دیگر که برای آموزش درس قرآن و

تعلیمات دینی مناسب است را ذکر کر دهاند ،که به بررسی تناسب آنها برای آموزش سبک

زندگی اسالمی ـ ایرانی میپردازیم.

 ëسال سوم
 ëشمارة 4
 ëشمارة پیا پی9
 ëزمستان 1397
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با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی

مضامین رویکردها

مطابقت با
سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی

بــر مبنای این رویکــرد ،فعالیتهای آموزشــی بخشهای
مستقل از یکدیگر نیســتتند که به نحو اتفاقی وبیارتباط
کنار هم چیده شده باشند.

رسیدن به سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی،
امری آنی و دفعی نیســت ،مجموعهای از
نگرشهــا ،ارزشها ،تصمیــم گیریها و
انتخابها و اعمال دســت به دســت هم
میدهند تا به تدریج ســبکی اســامی
از زندگــی پدید آید (ویژگــی فرایندی و
مرحلهای بودن سبک زندگی)

رویکرد تلفیق:

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

الف) هدف غایی آموزش و پرورش اســامی تربیت انسانی
رشید ،دیندار و متخلق به اخالق و متعهد به مسئولیتهای
اسالمی است .اما هدف غایی آموزش و پرورشهای سکوالر
آن است که مهارتهای تفکر را توسعه دهد و به عقل توانایی
داوری و قضاوت ببخشــد و شخص را آماده حضور سازگار با
جامعهای میکند که در آن زندگی میکند.
بر مبنای این تفاوت ،توســعه مهارتهــای تفکر هدف
مقدسی است که وصول به هدف غایی(تقویت دینداری) را
ممکن میســازد ،زیرا رسیدن به ایمان دینی از معبر تفکر و
انتخاب میگذرد.

از آن جایی که ســبک زندگی اســامی
ـ ایرانی هم گزینشــی اســت و هم برای
حصول آن باید از معبر تفکر و علم آموزی
گذشت ،بنابراین این جنبه رویکرد تلفیق
با ســبک زندگی اسالمی ـ ایرانی تناسب
دارد.

ب) بــا توجه به اینکه تقویت دینداری هدف نهایی آموزش
و پرورش اســت ،ضروری است همه درسها و آموزشها در
تناسب با این هدف تنظیم شود.

از آنجایــی که دین محوری و جهانبینی
الهی بر همه ابعاد سبک زندگی اسالمی
ـ ایرانی حاکم اســت ،این جنبه رویکرد
تلفیق با ســبک زندگی اسالمی ـ ایرانی
تناسب دارد.

ج) تأمیــن هدف غایی از طریق دانشهای مختلف ...علوم و
دانشهای مختلف جلوه گاه حکمت و قدرت خداوندیاند...
علوم فضای معنوی را زیباتر نمایان میکنند و معنویت حاکم
بر آموزش دانشطلبی را تقویت مینمایند.

از این وجه رویکرد تلفیق در سبک زندگی
اســامی ـ ایرانی بدین صورت میتوان
استفاده کرد که از علوم در جهت اهداف
غایی ســبک زندگی اسالمی ـ ایرانی نیز
میتوان استفاده کرد.
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د) بخشــیدن نگــرش زیباییشــناس و زیباییبیــن بــه
دانشآموزان و منتشر ســاختن معنای موجود در ورای این
زیباییها توسط معلم

از ایــن رو کــه مصــداق هنــری و
زیباییشناسی از مؤلفههای سبک زندگی
اسالمی ـ ایرانی است ،این وجه از رویکرد
تلفیق تناسب دارد.

و) تعامل و همکاری درسها در موضوع مشترک و استفاده از
ظرفیت درسهای دیگر برای تحقق هدفهای تربیتی امکان
بسیار مناسبی است که باید بدان توجه کرد.
ز) پیگیری هدفهای دینی با رویکردی تلفیقی در درسهای
دیگر ...بیشــتر در حوزه هدفهای نگرشی و ترسیم فضای
معنوی اســت و از ایــن رهگذر به هیچ وجــه نمیتوان به
مجموعهای از تفکر ســازمان یافته و منســجم در اعتقادات
دینی و راه و روش زندگی رسید.

ظرفیت دروس دیگر در آموزش ســبک
زندگی اســامی ـ ایرانی بیشتر در حوزه
نگرشــی اســت و در حوزه مصداقهای
عینی از دورس دیگر در آموزش ســبک
زندگی اســامی ـ ایرانی نمیتوان بهره
برد.

ح) جامعیت و پیوســتگی تعلیمات دینی خود ،موضوعیت
دارد ،زیــرا ثمره آن در دانشآموز ،وحدت نظاماندیشــهای
وی درباره نظام هستی و وحدت شخصیتی وی در سازگاری
میاناندیشه و عمل میباشد ،که این نکته اخیر بسیار حائز
اهمیت دارد.

این بخش از رویکرد تلفیق از آنجا با سبک
زندگی اســامی ـ ایرانی تناسب دارد که
یکی از ثمرههای سبک زندگی اسالمی ـ
ایرانی ،همین وحدت بخشیدن به هستی
فرد در تمامی ابعاد و نگرشهای زندگی
است.
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مضامین رویکردها

مطابقت با
سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی

تعادل میان موضوع محوری و دانشآموز محوری:
الف) اســام دین زندگی و راه عملی تأمین کمال است...
(یادگیری اکتشافی معارف و اخالق دینی)

برای اینکه آموزش دینی منجر به تغییر
ســبک زندگی دانشآموز و اســامی
شدن آن شــود ،از روش اکتشافی و به
کارگرفتن دانشآموز و دادن نقشی به او
میتوان استفاده کرد.

ب) دانشآموز معارف دینی را گوهرهای گران بهایی بداند
که با تفکر واندیشــه به دســت میآید نه مجموعهای از
اندوختههای علمی که در رقابت علمی قابل استفاده است.

ـ تأکید بر وظیفه تفکر و علم آموزی
ـ تأکید بر اخالق علمی

ج) در چنین روشــی باید از انباشــت اطالعات در کتاب
درســی اجتناب کرد و زمینه مناســب را برای تحقیق و
ابتــکار فراهم نمــود و از تکیه بیــش از حد روی حافظه
خودداری کرد .باید فرصت و مجال جســت و جو گری را
برای دانشآموز ایجاد کرد.

تأکید بر وظیفــه تفکر و علم(کاربردی
کردن علوم) و این روش بر وجه بیرونی
و عملی سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی
تأکید میکند.

 ëسال سوم
 ëشمارة 4
 ëشمارة پیا پی9
 ëزمستان 1397
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(ادامه) جدول .2

د) درس دینی درس زندگی است ...میتواند توسعه پیدا
کرده از چارچوب خارج شــود و محیط زندگی دانشآموز
را متأثر سازد.

تأکید بر وجه بیرونی و عملی ســبک
زندگی اسالمی ـ ایرانی

ه) فراهم ساختن فرصتهای تجربههای شخصی دینی در
جامعه مدرن امروز

تأکید بر وجه بیرونی و عملی ســبک
زندگی اسالمی ـ ایرانی

و) بنابر حرکت از موضوع محوری به دانشآموز محوری ،الزم
اســت محتوا به گونهای تنظیم شود که  50تا  60درصد به
شناخت و تبیین موضوعات اختصاص یابد و  40تا  50درصد
زمینه فعالیتها و تحقیقات و کارهای دانشآموز را فراهم نماید
تادانشآموزبتواندخالقیتهایخودرانشاندهدوفرصتهای
مناسب شــکل گیری رفتار و شــخصیت او حاصل گردد.

تأکید بر وجه بیرونی و عملی ســبک
زندگی اسالمی ـ ایرانی

خالقیت

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

خالقیت در مهارتهای ذهنی و عملی ،مشترک میان همه
درسها از جمله درس دینی است .با این خالقیت ،گرچه انسان
بزرگ و مقتدر میشــود ،اما لزوماً «بزرگوار» و «ارزشمند»
نمیگردد .زیرا صرفاً مجهز به ابزار قوی تری شــده است و
دامنه اقتدار و اختیارش را توســعه داده است .اما خالقیت
دینی ،که خاص تعلیم و تربیت دینی است« ،سازندگی» را از
طریق عبودیت و تسلط بر خود ،از طریق بندگی و شکستن
چهار حصار «طبیعت»« ،تاریخ»« ،جامعه» و «خویشتن»
محقق میســازد .از ایــن زاویه« ،خالقیــت» یک رویکرد
مبنایی و تأثیرگذار در همه ابعاد تعلیم و تربیت دینی است.

سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی ،هرچند
مبتنی بر الگوها و روشهای معصومین
علیهم الســام اســت ،اما همانطور که
گفته شد میتوان با بهره گیری از سایر
اصــول و با خالقیت برای امر در جامعه
مدرن امروز ،با ســبک زندگی اسالمی
ـ ایرانــی و حتی با ســبکهای متعدد
اسالمی ـ ایرانی رفتاری را انجام داد.

خالقیت دینی ،به جای اینکه از بیرون آغاز شــود ،ابتدا در
درون صورت میگیرد .خودسازی به معنای توانایی و ابتکار
و تســلط بر خود برای نفی خصلتهای ناپســند و احیای
فضائل متعالی ،نهایتاً به توانایی تسلط بر طبیعت میانجامد.
خالقیــت دینی پاعضا و جوارح آدمی را به اطاعت عقل در
میآورد و این امر تنها با بندگی و عبودیت میسر میباشد.

تأکید بــر وظیفه اعتقــادی ،عبادی و
معنــوی تأکید بر وظیفه تفکر و علم
آموزی

در این خالقیت و ربوبیت ،انسان ابتدا خالق و مربی درونی
خود میشــود و از حصار نفس اماره آزاد میگردد تا بعد
بتواند بر عالم مسلط گردد.

تأکید بر اینکه سبک زندگی اسالمی ـ
ایرانی تنها در حیات ایمانی اســت که
محقق میشود نه حیات نباتی و حیوانی
که انسان اسیر نفس اماره است.
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مضامین رویکردها

مطابقت با
سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی

تحلیل تطبیقی راهنمای برنامه درسی دین و زندگی
دورة متوسطه دوم با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی

تحلیل انطباق :در بررســی تناسب  4رویکرد مطرح در برنامه درسی با سبک زندگی

اســامی ـ ایرانی میتوان گفت این رویکردها در  5مورد به وظیفه تفکر و علم آموزی و
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به وظایف اخالقی ،اعتقادی و زیباییشناســی هرکدام یکبار اشاره شده است .همان طور
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که مشــاهده شد در مطابقت رویکرد تعادل میان موضوع محوری و دانشآموز محوری با
سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی ،هرچند مؤلفان راهنمای برنامه درسی به صورت غیرمستقیم

بر رفتار دینی(وجه عملی آموزشهای دینی) و فعالیت کردن دانشآموزان ،تأکید دارند اما
در هیچ بخشی از به سبکمند کردن زندگی دانشآموزان و این فعالیتهای دینی ،براساس

این آموزشها اشارهای نمیکنند .در واقع این رویکردهای هرچند در آموزش تعلیم و تربیت
دینی میتوانند مورد اســتفاده دبیران قرار بگیرند اما لزوم ًا منجر به سبک زندگی اسالمی ـ
ایرانی نخواهند شد .و در این رویکردها جای رویکردی که در آن مفاهیم دینی به زندگی
دانشآموزان روش و قاعده و سبک بدهد ،خالی است.

به طور خالصه در تحلیل و بررسی بخش دوم راهنمای برنامه درسی با عنوان رویکرد
برنامه (فطرت گرای توحیدی) میتوانیم بگوییم که هرچند که این رویکرد کام ً
ال با سبک

زندگی اسالمی ـ ایرانی مطابقت دارد و مؤلفههایی نظیر مؤلفه اعتقادی ،عبادی و معنوی،

تفکر و علم ،اخالق و ویژگیهای درونی مناســب ،برخی شاخصهای مؤلفه زیستی و
بدنــی ،ارتباط معناداری دارد اما به برخی از مؤلفههای مهم نظیر مصداقهای سیاســی-

اجتماعی ،و ویژگی والیتپذیری اشــارهای نشده است .اما به طور کلی و همان طور که
انتظار میرفت ،در این بخش برنامه نیز تأکید بر مؤلفه اعتقادی ،عبادی و معنوی و ویژگی
دین محوری و خدا محوری بر کلیت رویکرد فطرت گرا حاکم است.

اصول حاکم بر برنامه دین و زندگی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی و مطابقت آن با

مؤلفههای سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی

اصولی که حاکم بر برنامه درســی قرآن و تعلیمات دینی اســت ،به دو دسته تقسیم

میشوند .یک دسته از این اصول بیشتر به درس دینی اختصاص دارند و کاربرد اصلی آنها
مربوط به این درس است .دستهای دیگر که عام و فراگیر هستند و به تمام درسها مربوط

میشوند و به همین جهت در درس قرآن و تعلیمات دینی باید مورد توجه قرار گیرند.

مؤلفان راهنمای برنامه درســی  17اصل خاص را بــرای درس دین و زندگی در
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نظــر گرفتهاند ،که هر یک از این اصول را از جهت میزان مطابقت با ســبک زندگی
اسالمیـ ایرانی بررسی میکنیم.

اصول

مطابقت با سبک زندگی اسالمی -ایرانی

تأکید بر وظیفه تفکر و علم آموزی
تلفیق آموزش قرآن و دینی
دانشآمــوزان باید انس با قرآن پیدا کنند و تفکر و تدبر انس با قــرآن یکی از راههای دســت یابی به
سبکهای زندگی اسالمی -ایرانی
در آن را در برنامه زندگی خود قرار دهند.
تأکید بر ویژگی الگویی سبک زندگی اسالمی
در درس دینی تالش بر آن اســت که قرآن کریم و سنت
و ســیره معصومین صلوات اهلل علیهم محور قرار گیرند و ـ ایرانی
درسهای زندگی با الهام از ایــن دو منبع به دانشآموزان
آموزش داده شود.
محور قرار گرفتن قرآن کریم و ســنت و سیره معصومین
صلوات اهلل علیهم

متناسب با وظیفه اعتقادی ،عبادی و معنوی
متناســب با ویژگــی الگویی ســبک زندگی
اسالمی ـ ایرانی

تنظیم محتوا در جهت تبیین برنامه نظری و عملی زندگی توجــه به جنبههای کاربــردی و عملی تعالیم
دینی ،بــا بُعــد بیرونی(عملی) ســبک زندگی
دینی در دنیای امروز
اسالمی ـ ایرانی تناسب دارد.
توازن در پرورش روحیه تعبد ،تعقل و تعلق قلبی

ایجاد طلب و تشنگی در مخاطب

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

تأکیــد بر ویژگــی اعتدال در ســبک زندگی
اسالمی ـ ایرانی
متناسب با وظیفه اعتقادی ،عبادی و معنوی
متناسب با وظیفه تفکر و علم آموزی
---

فراهم کردن فرصت تجربه و تأمل با خود
باعث ظاهر شدن گرایشهای فطری به زیباییهای دینی
در خودآگاه فرد میشود.

تأکید بر نگرش انسان به خود(فطرت توحیدی)

ترسیم سیمای معقول و زیبای دین
معارف نظری دین باید در نهایت اتقان و استحکام عقلی
و عملی عرضه شوند.
احکام و دستورات عملی دین باید به صورتی طرح گردند
که یک زندگی بسیار زیبا و جذاب را برای مخاطب ترسیم
نماید.
باید دانشآموز احساس کند تعالیم دینی تعالیمی کارآمد و
زندگی ساز است و او میتواند به آسانی یک زندگی دینی
برای خود سامان دهد.

متناسب با وظیفه فرهنگی
متناســب بــا وظیفه تفکــر و علــم آموزی
متناســب با وظیفــه هنــر و زیبایی شناســی
چنانچه پذیرش کارآمدی دیــن در تمامی ابعاد
برای دانشآموز با اســتدالل عقلی باشــد ،آنگاه
امکان انتخاب ســبک زندگی اســامی ـ ایرانی
برای دانشآموز به ســهولت و سرعت بیشتری
صورت میگیرد.
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خاص حاکم بر برنامه درسی دین و زندگی
اصول
جدول  .3تطبیق
ِ
ِ
با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی -ایرانی

تحلیل تطبیقی راهنمای برنامه درسی دین و زندگی
دورة متوسطه دوم با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی
35 - ۶۶

(ادامه) جدول .3
اصول

مطابقت با سبک زندگی اسالمی -ایرانی
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پیراستن دین از خرافهها و طرد عادات و رسوم اجتماعی متناسب با وظایف فرهنگی و دفاعی و امنیتی
متناســب با ویژگی «ایرانی بود ِن» سبک زندگی
نادرست از ساحت دین
برخی از آداب و ســنن اجتماعی ،گرچه ممکن است از اسالمی -ایرانی
دین گرفته نشده باشند ،اما با دین تعارضی ندارند و حفظ
آنها ســبب وحدت ملی و همبستگی است و موافق طبع
اقوام یک سرزمین است.
تناســب با وظیفه اخالق و ویژگیهای درونی
ارائه برنامه جامع اخالقی و سلوک فردی و اجتماعی
ارائه برنامه عملی در اخالق و سلوک فردی و اجتماعی ،مناسب
که غایت آن کمال فردی و به فعلیت رسیدن خصائل معنوی متناســب با مصداق سیاسی ـ اجتماعی سبک
زندگی اســامی ـ ایرانــی و وظایف فرهنگی،
و کماالت نفسانی است.
برنامه درســی باید رشــد اجتماعی دانشآموزان را نیز دفاعی ـ امنیتی.
مورد توجه قرار دهد ،به طوری که با ورود به صحنه عمل
اجتماعی بتواند مصالح جامعه و نظام اسالمی جامعه خود را
بر مصالح فردی ترجیح دهد ...متعهد به میثاقها و تعهدات
اسالمی خود در قبال جامعه باشد و به اصل امر به معروف
و نهی از منکر عمل نماید و بدین وسیله حافظ نظام اسالمی
خود باشد.
متناســب با مصداق سیاسی ـ اجتماعی سبک
ایجاد آمادگی در دانشآموز برای حفظ هویت اســامی
زندگی اســامی ـ ایرانــی و وظایف فرهنگی،
خود در شرایط نامناسب
دفاعی ـ امنیتی.
سمت گیری برنامه درسی در جهت وحدت اسالمی

متناســب با مصداق سیاسی ـ اجتماعی سبک
زندگی اســامی -ایرانی و وظایــف فرهنگی،
دفاعی ـ امنیتی.

حضوراندیشــههای حضرت امام(ره) در کالبد محتوای متناسب با ویژگی والیتپذیری
متناســب با مصداق سیاسی ـ اجتماعی سبک
آموزش
زندگی اسالمی ـ ایرانی و وظایف فرهنگی.
بهره مندی از دستاوردهای عالمان دین
توجه به نیازها و ویژگیهای دختران و پسران

متناسب با ویژگی الگویی با تأکید بر علمآموزی
از آن جایی که جنسیت در اصل سبک زندگی
اسالمی ـ ایرانی تفاوتی ایجاد نمیکند ،این اصل
با سبک زندگی اســامی ـ ایرانی تناسب ندارد،
هرچنــد که در بحث احکام دینــی این امر باید
مدنظر قرار گیرد.

تقویت احساس نیاز به دین

---

توجه به آموزشهای خاص اهل سنت

---

توجه به آموزشهای خاص اقلیتهای دینی(مســیحی،
یهودی ،زرتشتی)

---

 ëسال سوم
 ëشمارة 4
 ëشمارة پیا پی9
 ëزمستان 1397

فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

52

تحلیل انطباق :در هیچ کدام از  17اصل از اصو ِل خاص حاکم برنامه درســی دین و

زندگی دوره متوســطه دوم ،سخنی از سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی به میان نیامده است،
هرچند واژهها و اصطالحاتی نظیر محور قرار گرفتن قرآن کریم و سنت و سیره معصومین

زندگی دینی و برنامه جامع اخالقی و ســلوک فردی و اجتماعی به مفهوم سبک زندگی
اسالمی ـ ایرانی نزدیک هستند ،اما همانطور که در فصول پیشین گفته شد ،سبک زندگی

اسالمی ـ ایرانی با چنین مفاهیمی تفاوت دارد.

همچنین با بررسی اجمالی اصول خاص ،این سؤال به ذهن متبادر میشود که مؤلفان

برنامه درسی چگونه و با چه راهبردی احساس نیاز به سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی را در
دانشآموزان بر میانگیزند؟ آیا عدم توجه دقیق و مستقیم به سبکمند کردن معارف دینی
در دانشآموزان و اســتفاده کاربردی ،روش مند و قاعده مدار از این معارف ،نشان از آن

نیســت که مؤلفان برنامه درسی تنها به باالبردن معلومات دینی دانشآموزان و تا حدودی
تفکر و تامل در مسائل دینی ،توجه کرده و از چگونگی عملیاتی کردن این معارف کمتر
ِ
خاص حاکم بر برنامه درســی دین و
ســخن به میان آور دهاند به گونهای که از  17اصل
زندگی دوره متوســطه دوم ،تنها در اصول  7 ،3 ،2و  9آن هم به صورت غیرمســتقیم به
استفاده از معارف دینی در زندگی اشاره شده است .به طور کلی میتوان گفت که در اصول

حاکم بر برنامه درسی دین و زندگی ،توجه به وظایف زیستی و بدنی ،شغلی و حرفهای ،

مالی و اقتصادی و وظایف خانوادگی مغفول مانده است.

عام حاکم بر برنامه درسی دین و زندگی
جدول .4تطبیق
ِ
اصول ِ
با مؤلفههای سبک زندگی اسالمیـ ایرانی

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

اصول

مطابقت با سبک زندگی اسالمی -ایرانی

توجه به نیازها در برنامه درسی
توجه به نیازهای بنیادی و فطری
توجه به نیازهای منبعث از شرایط
اجتماعی
محور قرار گرفتــن نیازهای روز
دانشآموز

سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی چون برآمده از نگرش اسالمی
به انسان است تمامی نیازهای فطری او را مدنظر قرار میدهد.
ویژگی انطباقپذیری سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی با شرایط
مکانی و زمانی ،باعث میشــود این سبک از زندگی متناسب
با نیازهای منبعث از شــرایط اجتماعی باشــد و نیازهای روز
دانشآموزان را مدنظر قرار دهد.
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صلواتاهللعلیهم ،برنامه زندگی ،برنامه نظری و عملی زندگی دینی ،آداب و سنن اجتماعی،

تحلیل تطبیقی راهنمای برنامه درسی دین و زندگی
دورة متوسطه دوم با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی
35 - ۶۶

(ادامه) جدول .4
اصول
استفاده از علوم روز

متناســب با مصداق علمی و فناوری ســبک زندگی اسالمی-
ایرانی
متناسب با وظیفه تفکر و علم آموزی

بهره منــدی از فناوریهای جدید
در برنامه درسی

متناسب با مصداق علمی -فناوری سبک زندگی اسالمی -ایرانی

رعایت پیوستگی و انسجام طولی و
عرضی در برنامه درسی

---

توجــه بــه دانشآمــوزان ویژه و
استعدادهای برتر

تناسب با نگرش اسالمی به خود

توجه به ویژگیهای عصر جدید
ترســیم فضای مناسب مذهبی در
آموزش

متناسب با وظیفه فرهنگی
متناسب با وظیفه اعتقادی ،عبادی و معنوی

تقویت هویت اسالمی و ملی

متناسب با پسوند ایرانی و اسالمی بودن سبک زندگی
متناسب با مژلفههای فرهنگی و دفاعی و امنیتی

انعطافپذیری برنامه

متناسب با ویژگی انعطافپذیری سبک زندگی اسالمی -ایرانی

امکان توســعه و تکمیل و تجدید
نظر در برنامه
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متناسب با ویژگی انعطافپذیری سبک زندگی اسالمی -ایرانی

تحلیل انطباق :بیشــترین توجه اصول عام حاکم بر برنامه درســی بر وظیفه تفکر و

علمآموزی است و در مراتب بعدی بر وظیفه فرهنگی و سپس بر نگرش اسالمی به خود و

همچنین ویژگی انعطافپذیری میباشد که با مؤلفههای سبک زندگی منطبق است.

مفاهیم اساسی حاکم بر برنامه درسی دین و زندگی و مطابقت آن با مؤلفههای سبک

زندگی اسالمی ـ ایرانی

یکی دیگر از عناصر برنامه درسی دین و زندگی مفاهیم و مقولههای بنیادین و اساسی

حوزه قرآن و تعلیمات دینی دوره متوســطه اســت که دادههای حاصل از تطبیق آن در
جدول 5آمده است.
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مفاهیم اساسی

مطابقت با سبک زندگی اسالمی -ایرانی

قرآن کریم (به عنوان مهم ترین منبع معارف
در تمام پایهها)؛
سنت و ســیره (به عنوان منبع دوم معارف متناســب با ویژگی الگویی سبک زندگی اسالمی
ایرانی
اسالم در کنار قرآن در تمام پایهها)؛
انسان در اســام (بهعنوان مخاطب خدا در
هدایت و هم چنین مخاطب اصلی برنامههای
تعلیم و تربیت دینی در تمام پایهها)؛
معاد؛

متناسب با مؤلفههای نگرش(درونی) سبک زندگی
اسالمی -ایرانی

نظام خلقت؛

متناسب با مؤلفههای نگرش(درونی) سبک زندگی
اسالمی -ایرانی

هدایت الهی و پیامبری؛

متناسب با مؤلفههای نگرش(درونی) سبک زندگی
اسالمی -ایرانی

امامت و والیت؛

متناسب با مؤلفههای نگرش(درونی) سبک زندگی
اسالمی -ایرانی

جامعه اسالمی؛

متناســب با مصداق سیاســی -اجتماعی ســبک
زندگی اسالمی -ایرانی

دین در دنیای جدید؛

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

متناسب با نگرش اسالمی به انسان

در ارتباط با تمامی مؤلفهها

راه زندگی(اخــاق ،آداب و احــکام فردی و متناســب با وظایف اخالقــی و ویژگیهای درونی
مناسب
اجتماعی).
متناسب با وظیفه دینی(اعتقادی ،عبادی و معنوی)
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خدا(به عنوان اساســی ترین مفهوم در تمام متناســب با ویژگــی خدامحوری ســبک زندگی
اسالمی -ایرانی
پایهها)؛

تحلیل تطبیقی راهنمای برنامه درسی دین و زندگی
دورة متوسطه دوم با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی
35 - ۶۶

تحلیل انطباق :همانطور که مشاهده میشود از آنجایی که راهنمای برنامه درسی دین و
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زندگی براساس مبانی ،ویژگیها و مؤلفههای دین مبین اسالم تهیه و تدوین شده است ،اهداف
اساسی این حوزه نیز با نگرشها و مؤلفههای سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی ارتباط مستقیم و
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تنگاتنگی دارد ،به ویژه این ارتباط در مفهوم راه زندگی که سعی بر پیوند بین دین و زندگی
دانشآموزان دارد ،بیش تر به چشم میخورد ،هر چند که به طور مستقیم به سبک مند زندگی
کردن براساس روش اسالم اشارهای نشده است .بیشترین تأکید مفاهیم اساسی بر نگرش به

هستی است ( 4مورد) و مؤلفههای اخالقی و اعتقادی و سیاسی -اجتماعی و ویژگیهای
خدامحوری و الگویی سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی هرکدام یک بار مورد تأکید قرار گرفتهاند.
اهداف کلی برنامه درســی دین و زندگی و مطابقت آن با مؤلفههای ســبک زندگی

اسالمیـ ایرانی

در این بخش جهت سهولت کار و جلوگیری از تکرار برخی اهداف ،اهداف اساسی

درس دین و زندگی دوره متوسطه دوم را تنها در قلمرو عمل و رفتار که ارتباط وثیقی با
بخش عینیِ سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی دارد مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد و از
تحلیل اهداف در دو قلمرو «شناخت و بینش» و «باورها و گرایشها» صرف نظر میکنیم
زیرا بخش عمدهای از اهداف با یکدیگر همپوشانی دارند.
جدول .6تطبیق اهداف کلی برنامه درسی دین و زندگی
با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی -ایرانی
مفاهیم
اساسی

اهداف در قلمرو
عمل و رفتار

مطابقت با سبک زندگی
اسالمی -ایرانی

متناسب با مؤلفه خدا محوری
تالش برای تنظیــم زندگی و عمل بر
توجه به ویژگیهای ایمان و عمل صالح
مبنای ایمان به خدا و آخرت
جهت رسیدن به حیات طیبه
توجه به غیب (آخرت)

مبانی و
اصول دین
(خدا ،نظام
خلقت ،معاد،
تأکید بر ویژگی الگویی سبک زندگی
نبوت ،امامت و تالش برای پیــروی از انبیای الهی و
والیت)
اسالمی -ایرانی
ائمه اطهار صلوات اهلل علیهم.
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(ادامه) جدول .6
مفاهیم
اساسی

تالش برای بهره مندی از معارف قرآن تأکید مستقیم بر سبک و شیوه زندگی
کریم برای شناخت عقاید نظری و شیوه با استفاده از منبع اصلی آن(معارف قرآن
کریم)
زندگی.
تالش برای تنظیم برنامههای زندگی
بر مبنای تعالیم قرآن کریم.

سنت
و سیره

انسان
در اسالم

تالش برای پیروی از رسول خدا(ص) ،تأکید بر ویژگی الگویی ســبک زندگی
حضرت فاطمه زهرا(س) و ائمه اطهار(ع) اسالمی -ایرانی
و اسوه قرار دادن آنها.
تالش بــرای بهره منــدی از معارف تأکید بر ویژگی الگویی ســبک زندگی
معصومین(ع) برای شناخت عقاید نظری اسالمی -ایرانی
و شیوه زندگی.
تالش برای کســب بینش اســامی
انسان و مقام وی در هستی

متناسب با نگرش اسالمی به انسان

کوشــش در جهت انتخــاب هدف و تأکید بر شناخت هدف زندگی از عوامل
مؤثر بر سبک زندگی اسالمی -ایرانی
مقصد حقیقی انسان.

تــاش در جهت ایفــای نقش مثبت متناســب با ســطح اجتماعی سبک
و ســازنده در جامعه اسالمی و مراعات زندگــی اســامی -ایرانــی و وظایــف
فرهنگی ،و دفاعی و امنیتی.
جامعه اسالمی حقوق مردم و حکومت.
انجام مراتبی از تعهد خود نســبت به متناســب با ســطح اجتماعی سبک
زندگی اسالمی -ایرانی و وظیفه فرهنگی.
مسلمانان در موقعیتهای ضروری
توجه به داشتن برنامه ریزی در زندگی
و داشتن برنامهای در این مورد.

راه زندگی
مراعات مراقبــت اولیه از وظایف خود متناســب با وظیفه اعتقادی ،عبادی و
(اخالق ،اعمال
معنوی.
نسبت به خدا.
و آداب)
تالش در جهت ایفای مســئولیتهای متناسب با مصداق سیاسی -اجتماعی.
خود نسبت به جامعه و طبیعت خود.
سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

دین در
دنیای جدید

تــاش در جهت مراعــات مهم ترین متناسب با وظیفه فرهنگی و تأکید بر
متناسب بودن دین و سبک زندکی دینی
ضوابط و شعائر دینی در دنیای امروز.
با مقتضیات زمان
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قرآن کریم

اهداف در قلمرو
عمل و رفتار

مطابقت با سبک زندگی
اسالمی -ایرانی

تحلیل تطبیقی راهنمای برنامه درسی دین و زندگی
دورة متوسطه دوم با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی
35 - ۶۶

تحلیل انطباق :از  11مفهوم اساسی که در برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه

دوم قــرار دارند ،اهداف کلی در قلمرو عمل و رفتار تنها در قالب  7مفهوم اساســی ذکر
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شده است و مفاهیم اساسی معاد ،نظام خلقت ،هدایت و پیامبر و امامت و والیت ،بدون
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هیچ توضیحی ذکر نشده است ،جالب اینجاست که این  4مفهوم در اهداف کلی در قلمرو

شناخت و بینش و قلمرو باورها و گرایشها نیز حذف ش دهاند.

نکته دیگر اینکه ،برخی از مصداقهای عینی ســبک زندگی اســامی ـ ایرانی مانند

مصداق علمی و فناوری ،مصداق هنر و زیبایی شناسی ،مصداق مالی و اقتصادی و مصداق

زیســتی و بدنی در اهداف کلی برنامه درســی دین و زندگی جایگاهی ندارند ،گویی که
مؤلفان راهنمای برنامه درسی ،درس دین و زندگی را تنها در جهت دو مصداق اعتقادی،
عبادی ،معنوی و مصداق سیاسی -اجتماعی میدانند.
جدول وسعت و توالی مفاهیم جزئی در هر پایه

یکی دیگر از عناصر برنامه ،وسعت و توالی مفاهیم جزیی در هرپایه است که تطبیق

مفاهیم آن با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی در جدول 7آمده است.
جدول  .7تطبیق مفاهیم جزئی پایه اول با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی
مفاهیم
اساسی

مفاهیم جزئی
پایه اول

مطابقت با سبک زندگی
اسالمی -ایرانی

خدا

 خودشناسی مقدمه خداشناسی استعدادهای انســان و تفاوت میانآنها
 قرب به خدا ،برترین هدف در زندگیو گرایش فطری انسان
 ایمــان به خدا به عنــوان مقصود ومحبوب انسان
 یاد خدا و تأثیــر آن در برنامههایزندگی

متناسب با نگرش انسان به خود
متناسب با نگرش انسان به خود
غایت سبک زندگی اسالمی نیز هدایت
نظام منــد و جامع افــراد جامعه جهت
سهولت در تحقق مراتب حیات طیبه در
مسیر قرب الی ا...
تأکید بر ایمان به عنوان یکی از عوامل
رسیدن به سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی
متناسب با ویژگی خدا محوری

معاد

هدفهای اخــروی ،هدفهای اصلی متناســب بــا نگــرش اســامی به
هستی(ایمان به غیب)
زندگی

 ëسال سوم
 ëشمارة 4
 ëشمارة پیا پی9
 ëزمستان 1397

فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

58

(ادامه) جدول .7

نظام خلقت

مخلوقــات جهان نشــانههای صفات
خداوندی

تناسب با نگرش اسالمی به هستی

هدایت الهی
و پیامبری

قرآن کریم

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

دین برنامه زندگی و راه سعادت
شیوههای تنظیم برنامه زندگی

توجه به برنامه بــودن دین در زندگی
انسانها
دانشآموز با توجه به زندگانی پیامبران
الهی ،برنامه و ســبک زندگــی خود را
تنظیم میکند.

قرآن کریم کتاب هدایت
ضرورت قرائت و تدبر در قرآن کریم

متناسب با ویژگی الگویی سبک زندگی
اسالمی ـ ایرانی

امامت
و رهبری

تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در متناسب با مصداق سیاسی ـ اجتماعی
سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی و وظایف
حفظ نظام اسالمی
فرهنگی و دفاعی و امنیتی

سنت و سیره

پیامبر اکرم(ص) و ائمــه اطهار(ع) و تأکید بر ویژگی الگویی سبک زندگی
حضرت زهــرا(س) الگوهایی از جنس اسالمی ـ ایرانی
خود انسانها برای بشر

انسان
در اسالم

 انســان خواســتار همه خوبیها و متناسب با وظیفه زیستی و بدنیمتناسب با نگرش اسالمی به خود
زیباییها
متناســب با هدف غایی سبک زندگی
 انسان مسئول سرنوشت خویشبینهایت طلبی انســان ،انسان ذاتاً اسالمی ـ ایرانیمتناسب با وظیفه تفکر و علم آموزی
طالب قرب به خداست.
 تفکر و قدرت انتخاب وسیله رسیدنبه خوبیها و زیباییها

دین در
دنیای جدید

شرایط جدید فرهنگی و اجتماعی و متناسب با وظایف فرهنگی و دفاعی وامنیتی
امر به معروف و نهی از منکر

جامعه اسالمی

سربلندی جامعه و کار

متناسب با وظیفه شغلی و حرفهای
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مفاهیم
اساسی

مفاهیم جزئی
پایه اول

مطابقت با سبک زندگی
اسالمی -ایرانی

تحلیل تطبیقی راهنمای برنامه درسی دین و زندگی
دورة متوسطه دوم با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی
35 - ۶۶

(ادامه) جدول .7
مفاهیم
اساسی

مفاهیم جزئی
پایه اول

در رابطه با خدا :شیوه تقویت ایمان
به خدا ،ضرورت یاد خدا و...

متناسب با وظایف شغلی و حرفهای و
مالی و اقتصادی
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پیشرفت و آبادانی جامعه و کار

مطابقت با سبک زندگی
اسالمی -ایرانی

59

متناسب با ویژگی خدا محوری

راه زندگی
اعمال
(اخالق،
در ارتباط با خود :ضرورت داشــتن توجه به برنامه بــودن دین در زندگی
و آداب)
برنامــه در زندگــی ،برنامه ریــزی راه انسانها
رسیدن به هدف ،احکام و وظایف دینی
عناصر اصلی برنامه زندگی
شرایط
موفقیت
در برنامه

شرایط موفقیت در برنامه :تصمیم
درســت ،پیمان و عهد با خدا ،مراقبت،
محاســبه ،تفکر در قرآن از برنامههای
اصلی زندگی ،آثار سازنده کار و تالش،
بلند همتی ،برنامه ریزی برای کار.

متناسب با مؤلفه اخالق و ویژگیهای
درونی مناسب
متناسب با مؤلفه تفکر و علم آموزی
متناسب با مؤلفه شغلی و حرفهای

در ارتباط
با خانواده
و جامعه

در ارتباط با خانــواده و جامعه:
معیارهــای انتخــاب دوســت ،وظایف
دوستی ،تأثیر دوست در زندگی ،حدود
رابطه دختران و پســران ،حکمتهای
محدود بودن رابطه دختران و پسران

متناسب با ویژگی انتخاب گری سبک
زندگی اسالمی ـ ایرانی
متناســب بــا نگــرش اســامی به
دیگران(جنس مخالف)

تحلیل انطباق :در مفاهیم جزئی پایه اول متوســطه ،هرچند که توجه به نگرشها و

ارزشها بیش تر مطرح شده است اما بُعد عینی و رفتاری سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی در
قالب مؤلفههای سطح اجتماعی و خانوادگی در این مفاهیم جزئی جایگاهی ندارد.

مفاهیم جزئی پایه اول بیشترین تناسب را با نگرش اسالمی به انسان(3مورد) و وظیفه

شــغلی و حرفهای (3مورد) دارند و پس از آن بیشــتر بر روی وظایف دفاعی و امنیتی،
فرهنگی ،تفکر و علم آموزی ،نگرش به هستی( ،هرکدام2مورد) و ویژگیهای خدامحوری

و الگویی (2مورد) تأکید داشتهاند.
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جدول .8تطبیق مفاهیم جزئی پایه دوم با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی
مطابقت با سبک زندگی
اسالمی -ایرانی

خدا

 جهان آیه حکمت و تدبیر خداوند نمونههــای هــدف داری و غایتمنــدی درطبیعت
 منزه بــودن خداوند از فعــل عبث و خلقبیهدف موجودات
 غایتمندی جهان و آینده آن آثــار و ثمرات باور به هدف مندی جهان درزندگی و رفتار انسان

معاد

 آثــار ایمان به معــاد در زندگی انســان و متناســب بــا نگــرش اســامی بــههستی(ایمان به غیب)
رفتارهای فردی و اجتماعی وی
 حقیقت مرگ و باقی بودن وجود انسان ویژگیهای عالــم برزخ و رابطه آن با دنیا وآخرت
 آخرت و برنامه زندگی مواقف و مراحل قیامت -ثواب و عقاب الهی در آخرت

متناسب با نگرش اسالمی به هستی

 ماهیت از اویی و به سوی اویی جهان خلقت متناســب با نگرش اســامی به هستی: فنا ناپذیری جهــان خلقت و حرکت آن به حرکت منظم جهان به سوی هدف معین،مؤمن را به حرکت منظم در جهت رسیدن
نظام خلقت سوی هدف معین
به اهداف خود راهنمایی میکند که همان
سبک زندگی اسالمی -ایرانی است.
قرآن کریم

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

---

---

سنت
و سیره

 سنت و ســیره معصومین(ع)(در موضوعات متناسب با ویژگی الگویی سبک زندگیاسالمی ـ ایرانی
معین شده برای سال دوم)
متناسب با ویژگی اعتدال در زندگی
 -شخصیت متعالی و معتدل معصومین

انسان
در اسالم

متناسب با نگرش اسالمی به انسان(بُعد
 روح بُعد غیرمادی وجود انسان ظرفیت نامحدود انسان برای کسب کماالت روحی و جسمی انسان)متناســب بــا نگــرش اســامی بــه
 نقش شیطان در فریب انسانانسان(استعدادها و ظرفیتهای آدمی)
متناســب بــا نگــرش اســامی بــه
انسان(دشمنهای انسان)

جامعه
اسالمی

حفظ حجاب در جامعه امروز
جامعه سالم و حیا و عفاف

متناسب با وظیفه فرهنگی
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مفاهیم
اساسی

مفاهیم جزئی
پایه دوم

تحلیل تطبیقی راهنمای برنامه درسی دین و زندگی
دورة متوسطه دوم با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی
35 - ۶۶

تحلیل انطباق :در مفاهیم جزئی پایه دوم متوسطه بیشتر به نگرش اسالمی به هستی

در قالب ایمان به غیب و نگرش اسالمی به انسان(هرکدام  3مورد) پرداخته شده است و

61

تنها در مفهوم اساسی جامعه اسالمی بر وظیفه فرهنگی به عنوان بُعد عینی و رفتاری سبک
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زندگی اسالمی ـ ایرانی توجه شده است.

جدول  .9تطبیق مفاهیم جزئی پایه سوم با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی -ایرانی
مفاهیم
اساسی

مفاهیم جزئی
پایه سوم

خدا

 -هدایت گری خداوند ،هدایت و خلقت الهی

هدایت
و رسالت
(پیامبری)

قرآن
کریم

امامت
و والیت

متناسب با نگرش اسالمی به هستی

 -پذیرش راه انبیا شرط سعادت در قیامت

متناســب با نگــرش اســامی به
هستی(ایمان به غیب)
و نقش الگویی پیامبران در ســبک
زندگی اسالمی

 هدایت عمومی در نظام خلقت -تناسب هدایت با ویژگیهای مخلوقات

متناسب با نگرش اسالمی به هستی
متناسب با نگرش اسالمی به انسان و
دیگر موجودات

معاد

نظام
خلقت

مطابقت با سبک زندگی
اسالمی -ایرانی

 هدایــت عمومــی موجودات اســاس نظامحکیمانه جهان
 نقــش پیامبران در هدایت انســانها ،نقشالگویی پیامبران
 کارنامه انبیــاء :احیاء ارزشهــای اخالقی،پرورش انسانهای متعالی
تعلیم زندگی سالم دنیایی
ارائه برترین و بهترین الگوهای زندگی
وحی الهی و نحوه نزول قرآن کریم

 تداوم رسالت در سایه قرآن و عترت ضرورت نصب امام از جانب خداوند عوامل غیبــت ،ویژگیهای عصر غبیت ،آثاروجودی حضرت مهدی(عج) ،وظایف مسلمین در
عصر غیبت ،انتظار و نقش سازنده آن.

متناسب با نگرش اسالمی به هستی
متناســب با ویژگی الگویی ســبک
زندگی اسالمی
متناســب بــا وظیفــه اخــاق و
ویژگیهای دورنی مناسب
متناسب با وظیفه زیستی و بدنی
متناســب با ویژگی الگویی ســبک
زندگی اسالمی
متناسب با نگرش اسالمی به هستی
(ایمان به غیب)
متناسب با ویژگی والیتپذیری
متناسب با ویژگی والیتپذیری
 ëسال سوم
 ëشمارة 4
 ëشمارة پیا پی9
 ëزمستان 1397

فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی
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(ادامه) جدول .9
مفاهیم
اساسی

مفاهیم جزئی
پایه سوم

انسان
در اسالم

 تفــاوت در زن و مــرد در برخــی جنبههای متناســب با نگــرش اســامی بهجسمی و روانی
دیگران
 نقــش ویژگیهای اختصاصــی زن و مرد در متناسب با وظیفه خانوادگیجذب و تکمیل یکدیگر

جامعه
اسالمی

متناســب بــا مؤلفههــا اخــاق و
ویژگیهــای درونی مناســب و وظیفه
فرهنگی
متناسب با وظایف فرهنگی
متناســب بــا مؤلفههــای دفاعی و
امنیتــی ،اخــاق و ویژگیهای درونی
مناسب و فرهنگی
متناســب با وظیفه خانوادگی سبک
زندگی اسالمی -ایرانی(وظیفه عشقی
و جنسی و فرزندپروری)

رأفت و رحمت ،اســاس رابطه افراد در جامعهاسالمی
 جوان مســلمان و مسئولیتهایش در جامعهاسالمی
 مراقبت عمومی و احســاس تعهد نســبت بهاعمال و سرنوشــت دیگر مســلمانان و تواصی به
حق و صبر
 هدف از تشــکیل خانواده :آرامش زن و مرد،لــذت از زندگی ،پرورش نســل صالــح ،تکمیل
مقامات معنوی و الهی
 نیاز عصر جدید به دین دین اسالم و مسئلههای جدیددر رابطه با خدا:
تأکید بر داشتن برنامه زندگی بر معیار دین

راه زندگی
(اخالق،
آداب و
احکام)

در رابطه با جامعه و خانواده:
احســاس رضایت از دختر بودن یا پســر بودن،
زیباییهای حقیقی دختر و پســر ،یکســانی در
انســانیت و کمالهای انســانی ،تفاوت در نقش
خانوادگــی و اجتماعی زن و مرد ،ارزش مادری و
پدری ،زن و مرد طالب همســر عفیف ،رحمت و
ایثار در خانه...،

متناسب با ویژگی دین محوری
متناسب با وظایف فرهنگی و دفاعی
و امنیتی
«برنامه زندگی» مفهومی نزدیک به
سبک زندگی اسالمی -ایرانی
متناسب با نگرش اسالمی به خود
متناســب بــا نگــرش اســامی به
دیگران(جنس مخالف)
متناســب با وظیفه خانوادگی سبک
زندگی اســامی ـ ایرانــی و تأثیر در
مؤلفههای عشقی و جنسی ،فرزندپروری
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سنت
و سیره

 ســنت و ســیره معصومین(ع) (درموضوعات متناســب با ویژگی الگویی ســبکزندگی اسالمی -ایرانی
معین شده برای سال سوم)
 اســوه بودن معصومیــن(ع) در عصر حاضر وابعاد آن.
 پیروی از معصومین(ع) پرهیز از راههای مختلف با طریقه معصومین(ع) -حضرت زهرا(س) اسوه جامع زنان

دین در
دنیای
جدید

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

مطابقت با سبک زندگی
اسالمی -ایرانی

تحلیل تطبیقی راهنمای برنامه درسی دین و زندگی
دورة متوسطه دوم با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی
35 - ۶۶

تحلیل انطباق :در مفاهیم جزئی پایه ســوم متوســطه در کنار پرداختن به نگرش

63

اسالمی به هستی ،نقش الگویی پیامبران ،ویژگی الگویی سبک زندگی اسالمی -ایرانی،
به وظایف دفاعی و امنیتی ،اخالق و ویژگیهای درونی مناســب ،وظایف فرهنگی و
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خانوادگی نیز پرداخته شده است که نسبت به دو پایه تحصیلی قبلی بیشتر و جزئیتر
است.
این مفاهیم بیشــترین تناسب و ارتباط را با نگرش اســامی به هستی(5مورد) و

سپس ویژگی الگویی( 4مورد) و پس از آن وظایف اخالقی ،دفاعی -امنیتی ،فرهنگی،

خانوادگی (هرکدام  3مورد) برقرار کردهاند.

بحثو نتیجهگیری
هــدف از این پژوهش تحلیل تطبیقی برنامــه راهنمای درس دین و زندگی دوره
دوم متوسطه با مؤلفههای ســبک زندگی اسالمی ـ ایرانی است که محتوای راهنمای
برنامه درســی دین و زندگی دوره متوسطه دوم ،از منظر مطابقت با نگرشها ،مؤلفهها
و ویژگیهای ســبک زندگی اســامی ـ ایرانی بند به بند مورد تحلیل و بررسی قرار
گرفــت و دادههای حاصل با اســتفاده از تحلیل انطباق مورد تجزیــه و تحلیل قرار
گرفت .یافتههای حاصل حاکی از این اســت که سبک زندگی اسالمی -ایرانی عامل
اصلی رســیدن به تمدن نوین اســامی و همچنین راه مقابله با سبک زندگی غربی و
تهاجم فرهنگی دشــمن است و از ســوی دیگر غنیبودن منابع اسالمی در خصوص
تمامی مســائل و ابعاد زندگی روزمره انسان ،کسب هویت اسالمی ایرانی ،فهم بهتر و
عمیقتر زندگی ،امکان پیشبینی ،کنترل و پیوند زدن بین سطحیترین الیههای زندگی
با عمیقتریــن آنها یعنی نگرشها ،ارزشها و اعمال امکانپذیر میشــود .همچنین
غایت و نتیجه اصلی ســبک زندگی اســامی ،هدایت نظاممنــد و جامع افراد جامعه
جهت سهولت تحقق مراتب حیات طیبه در همه ابعاد ،در مسیر قرب الی اهلل میباشد.
یافتههای حاصل حاکی از این است که در راهنمای برنامه درسی دین و زندگی دوره
متوســطه دوم بیشتر به نگرشها و ارزشهای اســامی پرداخته شده است ،در واقع

 ëسال سوم
 ëشمارة 4
 ëشمارة پیا پی9
 ëزمستان 1397
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به بُعد ذهنی ســبک زندگی اسالمی ـ ایرانی توجه کافی شــده است اما بُعد عینی و
کاربردی این نوع ســبک زندگی مورد غفلت قرار گرفته است .عالوه بر این راهنمای

برنامه درســی دین و زندگی بیشــترین تناســب را با ویژگی الگویی ســبک زندگی
بودن ،داشته است .همینطور راهنمای برنامه درسی دین و زندگی بیشترین تأکید را بر
نگرش اســامی دانشآموزان به هستی و کمترین تأکید و تناسب را با نگرش اسالمی
به دیگران داشــته اســت .عالوه بر این یافتهها نشــان داد که راهنمای برنامه درسی
دین و زندگی بیشترین تناســب را با وظایف فرهنگی سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی
و کمترین تناســب را با وظایف مالی و اقتصادی داشــته است .الزم به ذکر است که
هرچند راهنمای برنامه درســی دین و زندگی سعی در تقویت بعد نگرشی و ارزشی
مفاهیم سبک زندگی اســامی(و تا حدود کمی سبک زندگی اسالمی -ایرانی) دارد،
اما در بخش عینی(بیرونی) و کاربردی به سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی کمتر پرداخته
شده است.
براساس یافتههای حاصل پیشنهاد میشــود مؤلفان برنامههای درسی و تربیتی به
ویژه مؤلفان کتب درســی دین و زندگی پایههــای مختلف تحصیلی ،مفاهیم و مبانی
سبک زندگی اسالمی -ایرانی را از قالب موعظه کالمی خارج نموده و بیشتر به شکل
کاربردی و عینی در برنامههای درســی بگنجانند .ســبک زندگی اسالمی -ایرانی به
عنوان بُعد نرمافزاری تمدن نوین اسالمی ،عالوه بر تحلیل و تبیینهای فلسفی نیازمند

عملیاتی شدن است .این عملیاتی شــدن زمانی صورت میگیرد که مؤلفههای سبک
زندگی اســامی -ایرانی در قالبهای هنری از قبیل فیلم ،تئاتر ،عکس ،داستاننویسی
و ...به دانشآموزان در محیط خانواده و مدرســه عرضه شود .پیشنهاد میشود مؤلفان
برنامه درســی دین و زندگی با توجه به حاالت روانی و معنوی دانشآموزان پایههای
مختلف تحصیلی و به تناسب سطح دینداری آنها ،مؤلفههای سبک زندگی اسالمی-
سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

ایرانی را در کتاب دین و زندگی طراحی و تدوین نمایند .همچنین پیشــنهاد میشود
داستانهایی از زندگی روزمره معصومین علیهمالسالم ،بهگونهای کام ً
ال مهندسی شده
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اسالمی ـ ایرانی و کمترین تناسب را با ویژگیهای انطباقپذیری و فرایندی و مرحلهای

تحلیل تطبیقی راهنمای برنامه درسی دین و زندگی
دورة متوسطه دوم با مؤلفههای سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی
35 - ۶۶

و در طی یک روند صعودی و الگویی(مانند دروس ریاضی و ...که ابتدا از مفاهیم پایه

65

اصلی شروع میکنند و ســپس با استفاده از همان مفاهیم پایه مفاهیم عمیقتری را به
دانشآموزان میآموزند) در کتابهای درســی گنجانده شود و عالوه بر سنت و سیره
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معصومین علیهمالســام ،سبک زندگی بزرگان دینی معاصر و شخصیتهای علمی و
فرهنگــی در ابعاد مختلف فردی ،خانوادگــی و اجتماعی در کنار دروس اصلی برای
مطالعه بیشتر به دانشآموزان ارائه شود.

 ëسال سوم
 ëشمارة 4
 ëشمارة پیا پی9
 ëزمستان 1397
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قرآن کریم .)1376( .ترجمه محمد مهدی فوالدوند .تهران :دارالقران الکریم،
نهجالبالغه .)1378( .گرد آورنده سیدشریف رضی ،ترجمه عبدالمحمد آیتی .تهران :انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
باقری ،خسرو .)1390( .نگاهی دوباره به تربیت اسالمی .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان.
باقری ،خسرو .)1385( .نگاهی دوباره به تربیت اسالمی :کاوشی برای تدوین چارچوب نظری تربیت اسالمی .تهران :مؤسسه
فرهنگی مدرسه برهان.
جمعی از اساتید مدیریت .)1378( .نگرش سیستمی(مجموعه چهارم) .تهران :مرکز آموزش مدیریت دولتی.
جوادیآملی ،عبداهلل .)1387( .منزلت عقل در هندسه معرفت دینی ،تنظیم احمد واعظی .قم :اسراء.
حسینشــریفی ،احمد .)1391( .همیشــه بهار ،اخالق و سبک زندگی اســامی ،تهران :نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاهها.
صادقزاده ،علیرضا؛ محمد حسنی ،محمد و احمدی ،آمنه .)1390( .مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی
و عمومی جمهوری اسالمی ایران ،تهران :شورای عالی انقالب فرهنگی.
صادقی ،احمد .)1393( .ارتباط ســبک زندگی اســامی و حیات طیبه از منظر انســان شناسی قرآنی .دوفصلنامه بالغ مبین،
(38و.148-131 ،)39
فاضلقانع ،حمید .)1392( .درآمدی بر سبک زندگی اسالمی ،مجله مطالعات اجتماعی و رسانه.35-9 ،)2(1 ،
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