
چکيده
هدف از پژوهش حاضر تحلیل محتوای كتاب های درســی دین و زندگی دوره متوسطه بر 
مبنای اصول و روش های تربیتی مستخرج از كتاب المحجه البیضاء فی التهذیب االحیاء با تأكید 
بر بخش منجیات و عادات است. روش پژوهش، تركیبي از روش هاي كمي و كیفي اسـت. جامعه 
تحلیلي كتاب هاي دین و زندگي دوره متوسطه و پیش دانشگاهي در سال تحصیلي1390 بود. نمونه 
تحلیلي »متن درس« و »گام هاي آخر« كه به عنوان فعالیت پایانی هر درس در نظر گرفته شده، 
بوده است. ابزار جمع آوري اطالعات »سیاهه وارسي محتوا« بود كه پایایی آن با استفاده از ضریب 
كاپا برابر 0/52 كه ضریب معنا  دار است، محاسبه شد و روایي آن مورد تائید متخصصان قرار گرفت. 
داده هاي حاصله با اســتفاده از آمار توصیفي، محاسبه فراواني و درصد و آمار استنباطي آزمون 
مجذور خي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته هاي حاصل حاكي از این اســت كه اصول و 
روش های تربیتی در كتاب های چهار پایه تحصیلی متوسطه به طور معنا داری متفاوت به كار رفته 
اســت اما این  تفاوت های معنا  دار در مورد بخش گام های تربیتی كتاب، مشاهده نشد. در همه 
پایه های تحصیلی)به استثنای پایه اول( محتوای كتاب های دین و زندگی بیشتر به اصول تعقل و 
عدالت پرداخته است. البته با افزایش پایه تحصیلي، توجه به »تعقل« در متون افزایش  یافته است. 
هم چنین در پایه های دوم و سوم به اصل »تذكر« تقریباً به یك نسبت توجه شده است. بررسي 
روش های تربیتی ده گانه در متن كتاب پایه های مختلف نشان داد كه به روش های »تعلیم حکمت«، 
»تزكیه« و »ابراز توانایی« در كلیه كتاب ها توجه شده است و این  تأكید در پایه اول بیشتر از دیگر 
پایه ها است. در گام های تربیتی كتاب های سه پایه تحصیلی، اصل »تذكر«  بیشترین فراوانی و 
اصل »عدل« كمترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. شاید بتوان گفت این  تفاوت با هدف 
مؤلفان در تدوین بخش گام هاي تربیتي همسو باشد. به طوركلی می توان گفت متن درس ها بیشتر 

جنبه عقالنی و متن گام هاي تربیتي بیشتر جنبه تهییجی دارد.

واژگان كلیدی   :   المحجه البیضاء في التهذیب االحیاء، كتاب درسي دین و زندگي، اصول تربیتی، 
روش های تربیتی، دوره متوسطه. 
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مقدمه 
محمدبــن مرتضی، مشــهور بــه مالمحســن فيض کاشــانی )1007-1091هـ. ق( 
از فقيهــان، مفســران، محدثان و مربيان برجســته قرن يازدهم هجری اســت. اهميت 
وی بــه جامعيــت در علوم گوناگون و کثرت تأليف و فراوانی آنها خالصه نمی شــود. 
فيض انديشــمندی نوپرداز، نظريه پردازی دقيق و احياء گری پرتوان است، در شرايط 
اجتماعی، سياســی و فرهنگی دوران صفويه در خاندانی عالم پرور در کاشــان به دنيا 
آمد و از محضر استادان بزرگی از جمله محدث بحرانی، شيخ بهايی و صدرالمتالهين 
شــيرازی بهره وافر برد. وی توفيق خود را وامدار غذای حالل و پيروی از اهل بيت 

عصمت و طهارت دانسته است )بهشتی، 1390(. 
 فيض کاشــانی در حــوزه اخــالق و تربيــت دو کار برجســته و ممتــاز انجام داد.

1. بــر پايــه مکتب اهل بيت عصمــت و طهارت و با اســتناد به روايــات و احاديث 
معصومــان )ع(، آراء و انديشــه های اخالقــیـ  تربيتــی خود را نگاشــت و آنها را در 
مجموعــه ای به نــام المحجه البيضاء فی التهذيــب االحياء مدون نمــود و راه تابان و 
درخشــان ســلوک و تهذيب نفس و تصفيه باطن را به درستی نشــان داد. 2. از زاويه 
اخالق و تربيت به فقه نگريســت و در پاره ای از ابواب فقه جنبه های اخالقی تربيتی 
احکام فقهی و پيوند و تأثير و تعامل فقه و اخالق و تربيت را به خوبی نشان داد و در 
پاره ای از موارد با استناد از احکام فقهی به سوی نظام سازی اخالقی ـ تربيتی حرکت 

کرد و به معنايی به فقه االخالق و يا فقه التربيه دست يافت )بهشتی،1390(. 
کتــاب المحجه البيضاء فی التهذيب االحياء بهترين و کامل ترين تلخيص و تهذيب 
کتــاب احياء علوم الدين اثر امام محمد غزالی اســت که براســاس مبانی و اعتقادات 
شــيعه به رشــته تحرير در آمده اســت. در ايــن  مجموعه، مولف فــراوان از آيات و 
روايات اســتفاده نموده اســت. از اين رو اين  اثر را می توان در زمره آثار روايی شيعه 

به شمارآورد. 
اين کتاب از چهار بخش عبادات، عادات، مهلکات و منجيات تشکيل شده است. 
بخش عبادات مشتمل بر کتاب علم، عقايد اساسی، اسرار طهارت، نماز،روزه، زکات، 
آداب تــالوت قرآن، حــج و کتاب اذکار و ادعيه اســت. بخش عادات شــامل آداب 
خوردن و آشــاميدن، نکاح و کسب معاشرت اســت. بخش مهلکات به بيان مفاسد و 
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رذائل اخالقی مانند شهوت، غضب، حسد، کينه، ريا، عجب و… درمان آن ها پرداخته 
اســت و بخش منجيات به بيان فضائل و صفات پسنديده همچون صبر، زهد، توحيد، 
رضا، ذکر و… اختصاص دارد. منجيات يعنی آنچه باعث نجات از مهلکات می شــود 
که همان دوا و درمان و يا حتی پيشــگيری از مهلکات می شــود. روال عادی مباحث 
به اين گونه اســت که ابتدا آيات قرآن و ســپس احاديث رسول اهلل   صلی اهلل عليه و آله و 
اهل بيت عليه الســالم بيان شده اســت. تأليف اين اثر، راه انتقالى براى حضور كتاب 
احياءالعلوم و انديشه اخالقى غزالى در محافل علمى ـ فرهنگى شيعى است. بى ترديد 
با نگارش اين كتاب در درون جريان تفكر اخالقى شــيعى در سده هاى يازدهم به بعد 
آفت زدايی شــد. اگرچه كتاب كاماًل شبيه احياءالعلوم است، اما در برخى موارد ابواب 
طوالنى به فصل هاي كوچك ترى تقســيم شده است، برخى از مباحث به نظم و نسق، 
آراســته و از حشو و زوائد، پيراسته گرديده و برخى از ابواب با اضافه شدن اسرار و 
حكمى كه به اهل  بيت عليهم السالم و شيعيان ايشان اختصاص دارد و با حذف آيات 
غيرمتناسب مورد استشهاد و روايات ضعيف و اقوال و حكايات نامعقول و نامشروع، 
بر اصول صحيح و محكم مستفاد از قرآن، سنت و عقل سليم استوار گرديده تا كتابى 

جامع در امور اخالقى و تربيتى به دست آيد )اعواني، 1377(.
 الزم به ذكر اســت اين  کتاب يک دوره کامل اخالق اســالمی شــيعی اســت و با 
بهره گيری از آيات قرآن کريم و روايات معتبر از پيامبر اکرم)ص( و ائمه معصومين)س( 
به تفســير و تحليــل فضايل و رذايل اخالقــی پرداخته و روش خودســازی را تعليم 
داده اســت. اين  کتاب كه در تکميل و تهذيب کتاب احياءالعلوم الدين غزالی به رشته 
تحرير درآمده اســت، هم اکنون در کشورهای اروپايی به عنوان بزرگ ترين و مهم ترين 
کتاب اخالق اسالمی شــناخته شده است)قانعی،1386:152(. انتشارات کالج اسالمی 
لندن که عهده دار معرفی انديشــه، تفکر اســالمی و شناساندن انديشمندان مسلمان به 
زبان انگليســی اســت، در ســال 1384 ترجمه برخی از کتاب های اســالمی از جمله 

»المحجه البيضاء في التهذيب االحياء« را به پايان رسانيده است. 
از محورهای اساســی کتــاب المحجه البيضاء فی التهذيب االحيــاء تربيت اخالقی 
اســت. اخالق جمع ُخلق اســت و به معناي نيروي دروني انسان مي باشد كه با چشم 
باطني درك مي شــود. ُخلق صفت نفســاني راسخ و استوار است كه اين صفت راسخ 
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دروني اگر متناسب با خود ملكوتي باشد، فضيلت و اگر متناسب با خود حيواني باشند 
رذيلــت ناميده می  شــود. تربيت اخالقی فراهم کردن بســتري به منظور ايجاد، تقويت 
و شــكوفايي صفات متناســب با خود ملكوتي و اصالح و از بين بردن صفات خود 
حيواني اســت. البته، مي توان اخالق را به شكل هاي ديگري هم تعريف كرد: اخالق 
حالت يا صفت راسخ نفساني اعم از خوب يا بد، صفت براي افعال اختياري انسان، 
صفت براي رفتار متناســب با خود ملكوتي است. علم اخالق علمي است كه صفات 
نفســاني خوب و بد، اعمال و رفتار اختياري متناسب با آنها را معرفي مي كند و شيوه 
كســب صفات خوب و انجام افعال پســنديده و دوری از صفات نفسانی و اعمال بد 
را نشــان مي دهد )فاضلي، 1389(. تربيت اخالقی يکــی از جلوه  هاي متعالی تعليم و 
تربيت است، که هدف عمده آن رشد اخالقی شاگردان مي باشد، به گونه ای که آنان را 
نيک بار آورد، امري که مربيان و معلمان ناچارند به طور مســتقيم و غيرمســتقيم به آن 

توجه نمايند. 
اهميــت مطالعه کتــاب المحجه البيضاء فــی التهذيب االحياء به گونه ای اســت که 
به عنوان راه روشــن زندگی، اصول و روش هاي تربيتی از آن قابل اســتنباط اســت. 
در مــورد مفهوم »اصل« تعابير متفاوتي بيان شــده اســت. عزتــي )1356( اصول را 
مفهــوم يا تعميمي می دانــد كه به عنوان راهنمايي براي معلم در هدايت شــاگردان در 
رســيدن به اهداف آموزشــي ايفاي نقش مي كند. شــكوهي )1378( اصــول تعليم و 
تربيــت را به منزلــه ابزاري می داند كه با اســتفاده از آن مربيــان مي توانند به موقع و 
در عين حــال با روشــن بينی كافي تصميم بگيرنــد و وظايف تربيتي خــود را به نحو 
رضايت بخشــي انجام دهند. شــريعتمداري )1364( اصول تعليم و تربيت را مفاهيم، 
نظريه ها و قواعد نســبتًا كلي می داند كه در بيشتر موارد صادق است و باقري )1370( 
اصــول را قاعده عامه اي تعريف كرده اســت كه مي توان آن را به منزله دســتورالعملي 
 كلــي در نظــر گرفــت و از آن به عنــوان راهنمــاي عمــل در تدابير تربيتي اســتفاده 

كرد. 
مــرور مطالعــات محققانی همانند علي پور و آقا ميــري )1390(، پازوكي )1387( 
و رفيعــي )1381( در مورد فيض  كاشــاني حاكي از آن اســت اگرچه فيض در آثارش 
مســتقيمًا به اصول و روش های تربيت اشــاره ندارد اما می توان از آثار وي همچون 
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کتاب المحجه البيضاء فی التهذيب    االحياء اســتنباط هايی درحوزه اصول و روش های 
تربيتي داشــت. از جمله اصول قابل اســتنباط مي توان به اصل تعقل، تذكر، اعتدال و 
عزت اشــاره كرد. در نظر فيض  کاشانی تمام فضايل اخالقی به  اعتدال در شخصيت و 
به اصطالح عدالت منجر می شــود و به عبارت ديگر عدالت غايت اخالق و تعقل)قوه 
عاقله( ابزار اخالق اســت که همان وسيله کشف و تفسير و تشخيص فضايل و رذايل 

اخالقی می باشد. 
نتيجه فردی و اجتماعی اخالق ايجاد عزت در انسان است. نقش انبيا الهی در امر 
تربيت و اخالق نيز تذکر اســت. لقب پيامبر اسالم در قرآن نيز »مذکر« است چنانچه 
ْكَرى َتنَفُع اْلُمْؤِمِنيَن« )الذاريات،55( که البته اين  برای احياء  می فرمايد »و ذکْر َفِإنَّ الذِّ
فطرت بيان شــده است. مستندات اصل تعقل در جلدهای اول )فيض کاشانی، ترجمه 
عارف، 1372(، چهارم )فيض کاشــانی، ترجمه عطايی، 1389( و هشتم )فيض کاشانی، 
ترجمه عارف، 1372(، مستندات اصل عدل در جلد اول )فيض کاشانی، ترجمه عارف، 
1372(، مســتندات اصل تذكر در جلدهای اول، دوم و هفتم )فيض کاشــانی، ترجمه 
عارف، 1372( و جلد پنجم )فيض کاشانی، ترجمه صاحبی، 1376( و مستندات اصل 
عزت در جلدهای اول )فيض کاشــانی، ترجمه عارف، 1372( و پنجم )فيض کاشانی، 
ترجمه صاحبــی، 1376( را می توان يافت. به  عبارت  ديگر فيض كاشــاني بدون آنكه 
بخواهد مستقيمًا اصول تربيتي خاصي نام ببرد به مضمون و با تمسك به آيات قرآني 
متعــدد، مباحثــي مطرح نموده اســت كه از آن اصــول تربيتي متعددي قابل اســتنتاج 
اســت. اهميت اين اصول به حدي اســت كــه وی در البه الي كتــاب المحجه البيضاء 
في التهذيب االحياء به ويژه در بخش منجيات و عادات همواره اشــاراتي به اين اصول 

داشته است كه ارجاعات روايي و قرآني آن در جدول 1 آمده است. 
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جدول 1: شواهد روایی و قرآنی اصول تربیتی در كتاب المحجه البیضاءفی التهذیب االحیاء

شواهد روایی اصل
در المحجه البیضاء

شواهد قرآنی 
نمونه و مصداقدر المحجه البیضاء

تعقل

)ج1:ص83و305
الي310واز312و

332و334(
)ج4:از30الي45(
)ج242:8الي

282،250و287(

)روم:8(،
)عنکبوت:43(،
)بقره:242(،
)اإلنسان:3(،
)اعراف:172(،
)زخرف:87(

فیضکاشــانیتعقــلراتفکرهدايتشــده
میدانــدوعقلرامحورآنقراردادهاســت
وآنرامکمل شــرع تعريفکردهاســت.سه 
مفهوم از عقــل را در بیان خود بدون تصريح 
به آن بکار برده است:نخســت آن مفهوم که 
عقــل را مختص انبیاء میدانــد دوم مفهوم 
عقل مســتقل است که در نظر وی در فرايند 
اســتنباط بــه کار نمیآيد.ســوممفهومی 
از دلیل عقلی اســت که بارهــا آن را بهکار 
گرفته و بیشتر درك خطابات شرعی ودرك
نشانههايپروردگاروآياتالهياست)فیض

کاشانی،ج1،ترجمهعارف،1372(

عدل
)ج1:ص367،

371،370،368و
)410

)الرحمن:7(،)فصلت:
46(،)زمر:7(،)حج:
47(،)اسراء:15(،
)نساء:165(،)طه:
134(،)توبه:115(،
)شمس:8(،)دهر:3(،
)آلعمران:182(،
)انسان:30(،)بقره:
185(،)حديد:25(،
)بقره:286(،)اعراف
8-9(،)انبیاء:27(

فیضکاشانیدرتفسیرآيه…َوَوَضَعالِْمیَزاَن
(الرحمــن،7(میگويــد:»خداوندعدالترا
برقــرارنمــود،بديننحوکهبــههرصاحب
اســتعدادی،آنچهکهاســتحقاقداشتهعطا
نمودوحقهرصاحبحقیرااداکردتاکار
عالمبسامانشدوراستآمد«)فیضکاشانی،

تفسیرالصافی،بیتاج5،ص107(.

تذكر

)ج1:ص307،
308و311(

)ج2:ص371،
384،380،372و

)391

)بقره:186(،)ق:16(،
)اعراف:205(،
)طه126(،
)بقره152(،
)بقره:222(،

)ص:29(،)مائده:7(،
)قمر:17(،

)احزاب:42-41(،
)مدثر:6(

فیضکاشانيتذکررايادآوریمیداندويادآور
شــدهاســتتذکردوگونهاست.يکیآنکه
صورتیرابهيادآوردکهدردلحضورداشته
باشد.دومآنصورتیراکهبانهاداوسرشته
شدهوبافطرتاودرآمیختهواينهاحقايق
روشنیاستبرایکســیکهبهنوربصیرت
بنگرند،اّمابرایکسیکهاستنادواطمینان
اوبهســمعوتقلیداستنهکشفومشاهده
)فیضکاشــانی،ج1،ترجمهعارف،1372(

)ج410،308:1(عزت
)ج5:ص490(

)اسراء:70(،
)حجرات:13(،
)حج:50(،
)حج:18(،
)المنافقون:8(

فیضکاشــانيعزتراناظربرويژگیممتاز
انساندانستهاست.ویباورداردعزتصفت
وجودیاستوهرگاهمعیارآنموجودباشد
آننیزموجودمیشــود)فیضکاشانی،ج1،

ترجمهعارف،1372(
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عــالوه بر پرداختن به بحث اصول، بحــث روش هاي تربيتي نيز از جمله مواردي 
اســت كه از كتــاب المحجه البيضــاء في التهذيب االحياء به ويــژه در بخش عادات و 
منجيات قابل استنباط است. البته الزم به ذکر است که بخش عبادات و مهلکات نيز در 
اين مجموعه از نظر پنهان نمانده و مد نظر قرار گرفته است. از اين رو قبل از پرداختن 
به روش هاي مورد اشــاره در اين كتاب الزم است ابتدا تعريفي از روش ارائه شود و 
به دنبال آن روش هايي كه در اين مجموعه مورد توجه قرار گرفته است معرفي شود. 
دهخدا )1377( روش را در معناي طرز، طريقه، قاعده، قانون، راه، هنجار، اســلوب، 
سبك، طريق، گونه، سنت، نمط، رسم و آيين به کار برده است. بهشتي)1380( روش تربيت 
را راه رسيدن به هدف تربيتي می داند كه در قلمرو تعليم و تربيت به عنوان يك علم دستوري 
و كاربردي دربردارنده مفهوم »بايد« است، کاربرد دارد. باقري )1370( روش های تربيتي را 
دستورالعمل هايی مي داند كه به ما می گويد براي رسيدن به مقصد مورد نظر چه بايد بكنيم. 
ايشان ياد آور شده اند كه در استخراج روش های تربيتي بايد به جنبه های كاربردي توجه نمود. 
روش های قابل اســتنباط از مجموعه مجلدات المحجه البيضاء فی التهذيب االحياء 
که مورد اشــاره نويســندگان و محققان مختلف از جمله علي پور و آقاميري )1390(، 
پازوكي )1387(، رفيعي)1381( قرار گرفته اســت ابراز توانايــي، انذار، تزكيه، تعليم 
حكمــت، تغافل، تكليف به قدر وســع، عبرت آموزي، مجازات بــه قدر خطا، موعظه 
حســنه، يادآوري نعمت ها می باشــد. به اعتقاد محققان از جمله رفيعي)1381(، حاج 
سيدجوادي و خرمشاهي)1385(، پازوكي)1387( و علي پور و آقاميري)1390( تأكيد 
فيض کاشانی بر عواقب دنيوی و اخروی رذايل بيانگر روش انذار، بيان لوازم دنيوی و 
اخروی و نعمت های الهی در ازای فضائل بيانگر روش ايثار، پرداختن به مســئله علم 
و آثار آن در انسان و بيان نکات مهم قرآنی و روايی در مورد اهميت علم بيانگر روش 
تعليم حکمت و اســتفاده از نصايح ائمه معصومين و وعده های قرآنی برای تشــويق 

متربيان جهت کسب فضائل و حسنات به روش موعظه حسنه اشاره دارد. 
هم چنين بحث از تکاليف عبادی و شرعيات مانند نماز، حج و روزه و شرايط آن 
بيانگر توجه او به روش تکليف اســت؛ اما در اغلب موارد او به کف نفس و امســاک 
از افــراط و تفريــط پرداخته و تأکيد دارد که حب دنيا ريشــه همه رذايل اســت و با 
تفســير حديث پيامبر بزرگ اســالم »حب الدنيا راس کل خطيئه« ســعی کرده است با 
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پرهيز دادن قلوب متربيان از حب دنيا )مال، ثروت، مقام، منصب، همســر و فرزندان( 
آنها را از دام های شــيطان نجات دهد به طوری که تأکيد زياد او به مســئله زهد برخی 
از صاحب نظران را بر آن داشــته است که نظام فکری و اخالقی او را در زمره اخالق 
عرفانی بدانند. الزم به ذكر است كه فيض كاشاني در اهميت اين روش ها همواره آيات 
و روايــات فراواني را مطرح و بر آثار، فوايد مثبت فردی، اجتماعی آنها و همين طور 
وجوب شــرعي و عقلي آن ها تأكيد نموده اســت. شــواهد روايی و قرآني مربوط به 

 روش های فوق الذکر در جدول 2 آمده است.
جدول 2: شواهد روایی و قرآنی روش های تربیتی در كتاب المحجه البیضاءفی التهذیب االحیاء

روش 
تربیتی

شواهد روایی 
مستخرج از 

المحجه البیضاء

شواهد قرآنی 
مستخرج از 

المحجه البیضاء
نمونه و مصداق

سع
ر و

قد
 به 

ف
کلی

ت
)ج1:ص299،
369و371(

)طالق:7(،
)بقره:286(،
)انعام:152(،
)نساء:98(

فیض کاشــانی مكرراً در جاهاي مختلف يادآور شده 
اســت كه مردمان سه دســته اند: يك دسته مثلشان 
مثل غذاســت كه انســان را از آن چاره ای نیســت و 
ديگري مثلش، مثل دواست كه گاه گاهی انسان بدان 
نیاز پیدا می کند و سومي مثلش مثل مرض است كه 
هیچ گاه انســان بدان نیاز پیدا نمی کند ولي گاه گاهی 
بدان مبتال می شودکه با اين افراد بايد مدارا کرد. پس 
بايد با انســان ها متناسب با توان شــان برخورد كرد. 

)فیض کاشانی، ج 1، ترجمه عارف، 1372(

ذار
ان

)ج:4ص193(
)شعراء:208-207(،

)سبأ:28(،
)احقاف:1(،
)انعام:92(

فیض کاشانی انذار را آگاه کردن فرد از نتايج  و اخبار 
بــه آثار مترتبه بــر يک عمل ناشايســته و معصیت 
اختیاری که  تولید خوف می کند تعريف کرده اســت 

)فیض کاشانی، ترجمه عطايی، 1389(

طا
 خ

در
ه ق

ت ب
ازا

مج

)ج:1ص410(
)انعام:164(،
)نحل:25(،
)انبیاء:47(

فیض کاشــانی پــاداش و كیفر را، از لــوازم و ثمرات 
كارهايى می داند كه از انسان سر می زند و از لواحق و 
پى آمدهايى امورى مي داند كه در انسان وجود دارد و 
اين طور نیســت كه از خارج بر انسان وارد شوند. پس 
مجازات نیز )مانند آزمايش( آشــكار ساختن چیزى 
اســت كه در قدر به سود يا زيان انسان نوشته و ابراز 
چیزى اســت كه در او به طور بالقوه به وديعت نهاده 
شده است. پس هر كه بدعمل كند و در اعتقادش خطا 
نمايد، جز اين نیست كه به خاطر ظلمت جوهر و سوء 
اســتعداد خويش بر خود ستم روا داشته و  در نتیجه 
در معاد شــقاوتمند خواهد بود؛ )فیض کاشانی، ج 1، 

ترجمه عارف، 1372(
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روش 
تربیتی

شواهد روایی 
مستخرج از 

المحجه البیضاء

شواهد قرآنی 
مستخرج از 

المحجه البیضاء
نمونه و مصداق

یی
وانا

ز ت
برا

ا

)ج1:ص
16،1213و

)74
)ج4:ص131(
)ج5:ص7،
،130،16،13
،438،315
440،439و

)441
)ج6:ص310(

)هود:78(،
)الحجرات:13(،

)علق:3(،
)فجر:28(،
)قیامت:3(،
)يوسف:53(،
)المنافقون:8(،

)حشر:20(

فیض کاشــانی يادآور شده است کسی که می خواهد 
به علوم پوشیده و گوهر های نهان خزائن الهی دست 
يابد بايد تندرست، امین، زيرک، پاک دامن، درست 
کردار، پاکیزه اخــالق، بیزار از مکر و خیانت، دور از 
ريا و نفاق، و عامل به فرائض  و نوافل شــرع باشــد. 
چنین کسی بايد از فرائض اغاز کند و سپس به نوافل 
بپردازد و بعد مراعات اداب و سنن کند و بر بالها صبر 
داشته باشد و به مالزمت ذکر، مداومت فکر، دوری از 
شــهوت نفس و ظواهر شیطانی به اندازه توانايی اش 
بپردازد)فیض کاشــانی، ج 1،  ترجمه عارف، 1372(

فل
)ج2:ص430تغا

الي438،441
و439(

)توبه:61(،
)نصر:3(،
)نساء:64(،

)آلعمران:159(،
)نور:19(

فیض کاشــانی تأکید می کند همچون شخص مؤمن 
باش كه اگر خطا و اشــتباهي از كسي ديد درصدد 
اســت كه عذري براي آن پیدا كند و همچون منافق 
مباش كه پیوسته درصدد اســت عیبي براي كسي 
پیــدا كند. فیــض در ارتباط با چگونگي معاشــرت 
اجتماعي سالك با مردم بر دستورالعمل هايي تأكید 
دارد از ان جمله  اين که  همواره با تغافل با انها رفتار 
کننــد مثاًل  اينکه" از اظهار حاجت به ديگران دوري 
كند" و يــا "عذرخواهي افراد را بپذيرد و تا جايي که 
ممکن اســت از عیوب آنان تغافل کند" و "مردمان را 
از هدايت و ارشاد خويش محروم نسازد و عیوب آنان 
را آبرومندانه تذکر دهد")فیض کاشانی، ج 2،  ترجمه 

عارف، 1372(

یه
زك

ت

)ج1:ص80،
،94،91،90
،232،231
،238،233
297،239و

)295
)ج3:ص251

و252(
)ج5:ص126،
،129،128
،161،131
172،162و

)194
)ج8:ص163،
،175،164
177،176و

)180

)بقره:175-174(،
)جمعه:2(،
)بقره:44(،

)نازعات:41-40(،
)زمر:-17-18(،
)انعام:79(،
)تحريم:6(،
)بقره:282(،
)انفال:29(،

)اعراف:96(،)طالق:
2-3(،)عنکبوت:
69(،)رعد:4(،
)توبه:109(،
)حجرات:3(

فیض کاشــانی يادآور شده اســت که شايسته است 
مؤمن از مــردم درخواســت ننمايد و تــا می تواند 
عزت نفس پیشــه كند. به درستی كه تقاضا كردن از 
مردم ســبب خواري در دنیا، فقر زودرس و گرفتاري 
طوالني در روز قیامت اســت )فیض کاشــانی،ج 1،  

ترجمه عارف، 1372(
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روش 
تربیتی

شواهد روایی 
مستخرج از 

المحجه البیضاء

شواهد قرآنی 
مستخرج از 

المحجه البیضاء
نمونه و مصداق

ت
کم

 ح
یم

)ج1:ص355وتعل
،)356

)ج5:ص63
و67(

)ذاريات:20(،
)انفال:29(،
)لقمان:25(،
)حج:31(،
)اعلی:10(،
)فاطر:28(،
)بقره269(،
)مريم:12(،

)عنکبوت:69(،
)طالق:2(،
)انفال29(

فیض کاشانی معرفت را  به دو دسته  دنیوي و اخروي 
تقســیم نموده است. معرفت دنیوي طب و رياضیات و 
معرفت اخروي اصلی شهودي است و با تزکیه و تهذيب 
نفس به دســت می آيد؛ اما علــم و معرفتی بالفرض، 
علم اخالق و علم شرايع اســت و همه علوم شهودي، 
اخالقی و علم شرايع، پیوند وثیق و عمیق با عمل دارد 
)فیض کاشانی به نقل از بهشتي، 1388 : 135(  همه اين 
مواردي كه  با عمل مالزمند)فلسفه ای كه جامع همه 
علوم عقلي حقیقي است و با تغییر زمان و تبدل اديان، 
تغییر و تبدل ندارد، در عرف فالسفه “حكمت “نامیده 
می شود)فیض كاشــاني، ج1، ترجمه عــارف، 1372 (

ظه
وع

)ج8:ص172م
)نحل:125(و177(

فیض کاشانی در تفسیر آيه 125 سوره نحل در مورد 
موعظه حســنه سه توصیه دارد. دعوت خواص به حق 
كه بايد با روش استدالل منطقي و روشن باشد. ارشاد 
عامه مردم كه الزم است با روش بیان های قانع کننده و 
ذكر عبرت های سودمند باشد دعوت مخالفین كه بايد 
با مناظره همراه با مدارا و نرمي باشد نه با جدال و مراء. 
او می گويد مناظره غیر احسن بر شیعیان حرام است 

)فیض کاشانی، ج 8،  ترجمه عارف، 1372(

ت
عم

ی ن
ور

دآ
)ج4:ص149(یا

)ج7:ص182،
188،183و

)189

فیض کاشانی معتقد است عالوه بر اين  که  هر خوبى، 
ســعادت و لذت بلكه هر مطلوب و مؤثرى نعمت گفته 
مى شــود. لیكن نعمت حقیقى سعادت آخرت است و 
آنچه غیر از آن اســت يا به غلط و يا بر ســبیل مجاز 
سعادت خوانده مى شود؛ چنان كه سعادت دنیوى را كه 
به كار آخرت هیچ كمكى نمى كند نیز نعمت مى نامند و 
اين غلط محض است. گاهى اطالق نام نعمت بر چیزى 
در دست اســت لیكن درست تر از آن است كه اين نام 
بر سعادت اخروى اطالق شود؛ از اين رو هر سببى كه 
انســان را به سعادت آخرت رســاند و به اين مقصود با 
يك واسطه يا چند واســطه كمك كند نامیدن آن به 
نعمت درست است، چه آن انسان را به نعمت حقیقى 

مى رساند. )فیض کاشانی، ج7، ترجمه عارف، 1372(

زی
آمو

رت
عب

)شعراء:8()ج:7ص191(

فیض کاشانی ياد آور شــده است حق برادران ديني بر 
يكديگر فرض اســت از جمله: برآوردن خواســته های 
برادران ديني و اقدام به انجام آن ها قبل از تقاضا و مقدم 
كردن آن ها بر حاجات خود )فیض کاشانی، ج 7، ترجمه 

عارف، 1372(



تحليل محتواي كتاب  هاي  درسي دين و زندگي دوره متوسطه بر مبناي 
اصول و روش هاي تربيتي مستخرج از المحجة البيضاء في التهذيب االحياء

71

ë شمارة 1 
ë سال یکم

ë شمارة پیا پی: اول
ë زمستان 1394

61 - 89

اهميت اين  اصول و روش ها در حوزه تعليم و تربيت به حدي است كه در زندگي هر 
انساني نقش چراغ راه روشن را ايفا مي كند و همواره  هادي و هدايت گر زندگي است. الزم 
به ذکر اســت که در ادبيات تعليم و تربيت اسالمی اصول و روش ها از يک سنخ هستند. 
زيرا هر دو دستورالعمل اند و به ما می گويند که برای رسيدن به مقصد و مقصود مورد نظر 
"چه بايد" انجام دهيم. اما تفاوت آن ها در اين  اســت که اصول دســتورالعمل های کلی و 
روش ها دســتورالعمل های جزئی هســتند )باقری، 1389(.  براين  اساس روش های ناظر 
بر اصل تعقل روش تزکيه و تعليم حکمت، روش های ناظر بر اصل عدل، تکليف به قدر 
وسع، انذار، مجازات به قدرخطا، روش های ناظر بر اصل تزکيه، موعظه، يادآوری نعمت و 

عبرت آموزی و روش های ناظر بر اصل عزت، ابراز توانايی و تغافل است. 
حال يكي از كتاب هاي درســي دانش آموزان در دوره متوسطه که قرار است نقش 
هدايــت  کنندگــی برای دانش آمــوزان را در زندگی ايفا نمايد "كتــاب دين و زندگي" 
اســت. در نظام هاي آموزش رســمي کتاب های درسی اهميت زيادی در تعيين محتوا 
و خط مشــی آموزش دارند، لذا کانون توجه تمامی دست اندركاران آموزش و پرورش 
قــرار گرفته اند. اهميت کتاب های درســی در نظام های آموزشــی متمرکز مانند ايران 
که تقريبًا تمام عوامل آموزشــی براســاس محتوای آن تعيين و اجرا می شــود، بيش از 
ســاير نظام های آموزشــی اســت. به همين خاطر بررســی و تحليل کتاب های درسی 
راه گشای بسياری از مشکالت جاری آموزشی است )فردانش و شيران، 1379: 135(. 
تحليل کتاب درسی به متصديان و مؤلفين کتاب های درسی کمک می کند تا در هنگام 
تهيــه، تدوين، گزينش و تجديد   نظر در کتاب درســی تصميمــات معقوالنه تری اتخاذ 
کننــد )يارمحمديان،1377 ديانی، 1366 ، فضل اللهي، 1374، جعفری هرندی، 1375 و 

جعفري هرندي و همکاران، 1378(. 
الزم به ذكر است مطالعات انجام شده در بررسي كتاب دين و زندگي دوره دبيرستان 
عمدتًا در رابطه با متغيرهايي متفاوت از موضوع اين مطالعه صورت گرفته اســت. از 
ايــن رو كليه مطالعات انجام شــده عمدتًا در رابطه با بررســي محتــواي اين كتاب با 
نيازهاي دانش آموزان)ميرعارفين، 1390(، عملكرد مذهبي و ويژگي هاي روان شناختي 
از قبيل عزت نفس، ســالمت  روان )احمــدي، 1386( و هويت ديني )زماني، 1385(، 
اعتماد به نفس)جليل وند، 1386، سيف اللهي 1385( و رفتار ديني)علي درزي، 1387( 
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صورت گرفته است كه در اين جا به طور خيلي مختصر به آن ها اشاره مي شود. 
ميرعارفين)1390( در مطالعه خود تحت عنوان »آسيب شناســی کتاب دين و زندگی 
دوره متوسطه و پيش دانشگاهی از منظر توجه به نيازهای دانش آموزان« هدف از تحقيق 
خود را بررسی ديدگاه دبيران و دانش آموزان در زمينه راه زندگی و اخالق، اعمال، آداب، با 
توجه به آنچه در راهنمای برنامه درسی تعليم و تربيت دينی دوره متوسطه و پيش دانشگاهی 
آمده اســت مطــرح كرده اســت. يافته هاي اين مطالعــه حاكي از اين اســت كه اگر چه 
کاســتی هايی در اين  کتاب )دين و زندگی( مشاهده می شود اما کتاب از عهده بسياری از 
محورهای مورد بحث به خوبی برآمده و می تواند پاسخگوی نيازهای دينی مخاطبان باشد. 
علي درزی     )1387( در پژوهشــی تحت عنوان “تأثير کتاب دين و زندگی يك بر عملکرد 
و رفتار دينی دانش آموزان دختر پايه اول متوســطه در سال تحصيلی 86- 85 در منطقه 1 
تهران” دريافت كه محتوای کتاب در راستای تالش برای تنظيم زندگی بر مبنای ايمان به 
خدا و آخرت تدوين شده است. براين  اساس وي يادآور شد بهتر است محتوی کتاب با 

ذکر مثال هايی روحيه غيب باوری احساس حضور خدا را در دانش آموزان تقويت کند. 
احمــدی )1386( در مطالعه خود تحت عنوان »بررســی تأثيــر آموزه های دين و 
زندگي بر ســالمت  روان دانش آموزان دوره راهنمايی شهرســتان ورامين« دريافت كه 
آموزه های دينی با چهار مقياس اضطراب و اختالالت خواب، عالئم جســمانی، کنش 
در رفتار اجتماعی و افسردگی رابطه معنادار دارد و در سالمت روان دانش آموزان مؤثر 
است. زمانی)1385( در مطالعه خود تحت عنوان »نقش کتاب دين و زندگی سال اول 
دبيرســتان در شکل گيری هويت دينی دانش آموزان از ديدگاه معلمان منطقه 7 آموزش 
و پرورش تهران« يادآور شد که از نظر معلمان مطالب و محتوای کتاب دين و زندگی 
به طور کلی به ترتيب اولويت بر اعتقادات دينی، استدالل دينی، رفتار دينی، ظاهر دينی 

دانش آموزان تأثير گذاشته و باعث شکل گيری هويت دينی آنها شده است. 
سيف الهی )1385( در مطالعه خود تحت عنوان »ميزان تحقق اهداف آموزشی کتاب 
دين و زندگی دوره متوسطه و پيش دانشگاهی در استان  گيالن بر   اساس حيطه های يادگيری 
بلوم« متذکر شد كه اهداف آموزشی کتاب دين و زندگی هم به طور کلی و هم به تفکيک 
در سه قلمرو شناخت و بينش و باورها و گرايش ها و عمل و رفتار درحد مطلوب تحقق 
پيدا نکرده است اما ميزان تحقق اين  اهداف در قلمرو شناخت و بينش از بقيه موارد بيشتر 



تحليل محتواي كتاب  هاي  درسي دين و زندگي دوره متوسطه بر مبناي 
اصول و روش هاي تربيتي مستخرج از المحجة البيضاء في التهذيب االحياء

73

ë شمارة 1 
ë سال یکم

ë شمارة پیا پی: اول
ë زمستان 1394

61 - 89

اســت. منطقي )1381( در بررســي تحولي راهکارهای درونی سازی ارزش های ديني در 
دانش آموزان نشــان داد هرچه پايه تحصيلي دانش آموزان افزايش يابد ميزان عالقه ديني 
آنها كاهش می يابد و اگر عوامل بيرون مدرسه اي كه تجربه ديني تلخي براي دانش آموزان 
پديــد آورده را ناديده بگيريم، از عواملي كه بيشــترين نارضايتــي را در آنها ايجاد نموده 
است، صرفنظر نموده ايم. اكرمی)1382( نشان داد دانش آموزان معتقدند کتاب های دينی به 
نيازهای آنان توجهی ندارد. علی عسگری)1370( و ساديي )1372(، براين باور هستند كه 
بی توجهی کتاب های درسی ديني به تحوالت و اقتضائات روحی و روانی جوانان مسكوت 
ماندن کتاب های دينی در مورد مسئله شادی، نشاط و طراحی نامناسب مباحث دينی برای 

دانش آموزان از مواردی است كه الزم است همواره مدنظر قرارگيرد. 
مشاهده مي شود كه بررسي و مرور پژوهش هاي انجام شده در زمينه كتاب درسي 
ديــن و زندگي حاكي از اين اســت كه پژوهش هايي كه تاكنون در زمينه بررســي اين 
كتاب انجام شده است كاماًل متفاوت از پژوهش حاضر است. بنابراين سؤالي كه اينك 
مطرح اســت اين اســت كه با توجه به اصول و روش هاي تربيتي مســتخرج از کتاب 
المحجه البيضاء في التهذيب االحياء با تأكيد بر بخش عادات و منجيات به چه ميزان به 
اين اصول و روش هاي تربيتي در متن و گام هاي تربيتي كتاب درســي دين و زندگي 

متوسطه و پيش دانشگاهی توجه شده است؟

روش پژوهش
روش اين پژوهش كمي و كيفي است1. كرسول2 )1994( سه الگو را براي تركيب 
طرح هاي كمي و كيفي ارائه داده است: 1- طرح دو مرحله ای3. 2ـ طرح كمتر مسلط ـ 
مســلط4. 3ـ طرح روش شناســی تركيبي5. پژوهــش حاضر با تأكيد بــر رويكرد كمتر 
مســلط- مسلط اجرا شده است، زيرا براي پاسخ به ســؤاالت پژوهش از روش های 
آماری توصيفي و اســتنباطي با ترجيح روش توصيفی اســتفاده شــده است. کرسول 
)1994( يادآور شــد اين  نوع مطالعه براساس يک پارادايم مسلط )در پژوهش حاضر 

1.  Combined qualitative and quantitative design
2.  Creswell
3. Two-phase design
4.  Dominant-less dominant design
5. Mixed-methodology design



فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

74

 ë 1 شمارة
 ë سال یکم
ë شمارة پیاپی: اول
ë 1394 زمستان

روش کمی( با يک بخش کوچک از مطالعه کل به دست آمده از پارادايم بديل )مطالعه 
کيفی( انجام می گيرد. احمدپور )1389( يادآور شــد در روش کمتر مســلط  ـ مســلط 
می توان ابتدا داده های کيفی را گردآوري و تحليل کرد و ســپس به گردآوري و تحليل 
داده های کمی پرداخت و يا برعکس. ازآنجاکه در اين  پژوهش با مراجعه به متن كتاب 
»المحجه البيضاء في التهذيب االحياء« اصول و روش های تربيتي اســتخراج شــده اند؛ 
بنابرايــن روش پژوهش تا حدودي كيفي اســت اما به دليل آنکه بخش كمي  مســلط 
اســت لذا به اين نوع روش بيش كمي ـ كم كيفي)کمتر مســلطـ  مسلط( اطالق می شود 

)كرسول، 1994: 177(. 
بــرای »تحليل محتوا« تعريف های مختلفی ارائه شــده؛ امــا روح حاکم در تمام 
ايــن  تعريف ها تقريبًا يکــی اســت. گال1، بــورگ2 وگال )1382(، جعفري هرندي و 
همــكاران)1378(، كري پنــدورف3 )1378( و يار محمديــان )1377( تحليــل محتوا 
را يــک فن پژوهشــی برای توصيــف عينی، نظــام دار و کمی ظاهر محتواي رســانه 
ارتباطي اعم از ســخنراني، پيام، مقاله، عقايد، احساســات و نظرها تعريف نموده اند. 
يارمحمديان   )1377( يادآور شــد كه برای تحليل محتوای کتاب های درسی، اغلب از 
دو تکنيک کلی، سنجش خوانايی و يا ابزارهای  فهرستی4 )سياهه ها( استفاده  می گردد. 
فرمول هــای خوانايی درجه  پيچيدگی زبانی متن کتاب را تعيين می نمايند. اين  تكنيك 
تحليــل، به ويــژه بر روی کلمه ها، عبارت ها و بندهای يک نوشــته متمرکز اســت و با 
شــمارش آنها )کلمه ها و جمله ها( و اســتفاده از فرمول و رابطه ای مشخص، ميزان و 
درجه  ســختی متن يا درجه  تناسب متن با سن کالســی يا سطح توانايی خواننده متن 
مشــخص مي شود. دياني)1366( يادآور شد استفاده از ابزارهاي فهرستي يا سياهه ها، 
تحليل گر را به مسائل ديگری که فرمول های خوانايی اندازه  نمی گيرد، متوجه می نمايد. 
جامعه تحليلي در اين  پژوهش كتاب هاي دين و زندگي پايه اول، دوم، سوم متوسطه 
و پيش دانشــگاهي ســال1390 و نمونه تحليلي متون کتاب های درسی دين و زندگي 
متوسطه و پيش دانشگاهی و فعاليت انتهايي هر درس با عنوان »   گام های تربيتي« بود 

1. Gall
2. Borg
3. Krippendorff
4. checklist instruments
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كه مورد بررسی و تحليل قرار گرفتند. اين  نوع نمونه گيری را در ادبيات تحليل محتوا 
به نمونه از قبل معين شــده و غير پيدايشــی1 تعريف شده است. واحد تحليل )جمله 
يا مجموعه اي كه آن واحد در درون آن جا يافته اســت و معني مي دهد( صفحه )متن 
و فعاليت هــاي انتهايي تحت عنوان گام آخر( و واحد ثبت، عبارت )مضمون گزاره ها، 
عبارات، جمالت، آيات و روايات وارده در كتاب هاي درسي دين و زندگي( است. منظور 
از مضمون پيام خاصي اســت كه از جانب فرستنده پيام مورد توجه قرار گرفته است. 

ابزار جمع آوری اطالعات
ابزار جمع آوری اطالعات در دو مرحله ساخته شد که عبارتند از. 

مرحلــه اول: تدوين مؤلفه های مفهومی هر کــدام از اصول و روش های تربيتی 
استخراج شده از مجموعه مجلدات المحجه البيضاء فی التهذيب االحياء

مرحله دوم: تدوين سياهه وارسی محتوای کتاب دين و زندگی 
مرحلــه اول: تدوين مؤلفه های هر کدام از اصول و روش های تربيتی مســتخرج 
از مجموعه مجلدات المحجه البيضاء فی التهذيب االحياء: در اين   مرحله براســاس 
احاديث و روايات وارده در مجموعه مجلدات المحجه البيضاء فی التهذيب االحياء که در 
جدول 1 و 2 آمده است مؤلفه های هر کدام از اصول و روش های تربيت استخراج و در 
جدول دو بعدی تنظيم و در اختيار تعدادی از صاحب نظران آشنا به اصول و روش های 
تربيت و همينطور انديشه های فيض کاشانی قرار داده شد که در رابطه با انطباق هر کدام 
از اصول و روش های تربيتی با مؤلفه های آن و همين طور تناسب بين اصول و روش های 
تربيتی اظهار نظر کنند. پس از اظهار نظر صاحب  نظران پيرامون مؤلفه ها و انطباق مؤلفه ها 
بــا هر کــدام از اصول و روش های تربيتی، بازنگری در مؤلفه های مفهومی انجام شــد. 
بدين معنا که مؤلفه هايی که  همپوش ارزيابی شــده بودند حذف و ســاير مؤلفه ها مورد 
ويراســتاری قرارگرفت. پس از انجام اصالحات و ويراستاری مؤلفه ها، چارچوب تهيه 
شده مجددا در اختيار صاحب نظران قرار داده شد که آنان چارچوب مفهومی تهيه شده 
را مورد تأييد قراردادند. از اين  رو چارچوب فوق مبنای تحليل محتوای کتاب های دين 

و زندگی قرار گرفت. اين  چارچوب مفهومی در جدول 3 منعکس  شده است. 

1. Non-Emergent
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جدول 3: مؤلفه هـــای مفهومي اصـــول و روش های تربیتی مستخرج از المحجة البیضاء 
فی التهذیب االحیاء 

مؤلفه ها نام

ت
ربی

ل ت
صو

ا

دانش دوســتی، به دنبال درک حقايق بودن، پرســش های بنیادی داشــتن، پرهیز از 
ســهل انگاری، تأمل در تصمیم گیری، خود را مســئول سرنوشت دانستن،  واقع بینی و 

هدفمندی
تعقل

اعتقاد به  روز جزا، درک پیروی جهان از نظم متوازن، درک تناســب عمل و اجر، درک 
رابطه اعمال و آثار آن عدل

احساس همیشگی در محضر خدا بودن، به ياد فاضل و بخشنده بودن خدا، جاری ساختن 
ياد خداوند بر زبان، عادت به دعا خواندن، مدام ياد قیامت کردن و يادآوری الطاف الهی تذکر

استوار بودن، پرهیز از خودنمايی، خدا را سرچشمه کرامت دانستن، خستگی ناپذيری 
در راه هدف، دوری از حسد، روحیه خودباخته نداشتن، ذلت گريزي عزت

انجام عبادات واجب، دوستی با دوستان خدا، ايجاد پیوند باخدا، کسب حالل داشتن، 
کم  توجهي  به دنیا، کمک جســتن از خدا برای اصالح خويش، محاســبه دائمی از 

نفس، مراقبه دائمی از نفس
تزکیه

ت
ربی

ی ت
ها

ش 
رو

پايان ناپذير دانســتن هدف های الهی، پذيرش قضا و قدر الهی به عنوان زمینه اختیار 
انســان، تفکر مدام در آيات و نشــانه های الهی، دانای مطلق دانستن خداوند، درک 
جهان به عنوان نشــانه های حکمت و علم پــروردگار، درک غنی و بی نیازی خداوند، 
دغدغه بیداری داشــتن، دوســت دار فضیلت بودن و عاری از عیب و نقص دانستن 

خداوند 

تعلیم حکمت

تناســب ســختی عمل با زحمت ها و مرارت ها و در نظر گرفتن تناسب يبن توان با 
مسئولیت

 تکلیف به قدر
وسع

به ياد داشــتن عواقب گناه، به ياد روز جزا بودن، پرهیز از پوچ گرايی، خدا را حاکم 
دانستن و خسران دانستن کفر و شرک انذار

درک تناسب عمل و جزای آن و مناسب بودن کیفر با جرم  مجازات به قدر
خطا

امر به نیکی ها، بازداشــتن از بدی ها، بیان فرجام بد گذشــتگان، دادن اطالعاتي که 
بر قلب نرمی بخشــد، بشارت دادن و امیدوار کردن به پاداش و فراخوانی بندگان به 

اطاعت خداوند
موعظه حسنه

بهره مندی از نعمات خدادادی و سپاس از خداوند يادآوری نعمت

پند و اندرز دادن، تأمل و انديشه کردن در نمونه ها، درس گرفتن از جريانات منفی، 
سنجش و مقايسه مشاهدات و شنیده ها عبرت آموزی

آگاهي بر توانايی های خود، پرهیز از حقارت نفسی، يافتن نیروی های درونی خود ابراز توانايی

ناديده انگاری رفتار و چشم پوشــی اگاهانه، اغماض،گذشــت، مدارا، ه رو نیاوردن، 
ناديده گرفتن، بی خبر نشان دادن خود تغافل
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مرحله دوم: تدوين سياهه وارسی محتوای کتاب درسی دين و زندگی:  در اين  مرحله  
براســاس چارچوب مفهومی تهيه شده ســياهه وارسی محتوای کتاب درسی تدوين شد. 
بدين معنا که جدولی تنظيم شد که در ستون اول نام درس، در ستون دوم نام اصول مورد 
مطالعه، در ستون سوم نام مؤلفه های هر اصل به تفکيک در رديف های جداگانه، در ستون 
چهارم نام مصاديق )اعم از گزاره، آيه و روايت موجود در کتاب دين و زندگی( هر کدام از 
مؤلفه ها در متن و در ستون پنجم نام مصاديق هر كدام از مؤلفه ها در گام هاي تربيتي درج 
شد که اين  جدول  مبنای تحليل محتوای کتاب دين و زندگی چهار پايه قرار گرفت. برای 
تحليل محتوای کتاب هاي دين و زندگي در حوزه روش های تربيت نيز مطابق با جدولی 

که ذکر آن رفت، عمل شد. 
براي تعيين پايايی1 و اعتبار2 ســياهه وارســي محتــوا، دو درس از کتاب »دين و 
زندگی« پايه اول توســط پژوهشــگر و دو نفر صاحب نظر تكميل و ميزان هم خوانی 
ديدگاه اين  وارســی کنندگان  با استفاده از ضريب کاپا3، محاسبه شد. داده هاي حاصل 

از اين پردازش در جدول 4 منعکس شده است. 

جدول4: محاســبه ضریب كاپا برای پایایی فهرست وارســي محتواي كتاب درسي دین و 
زندگي دبیرستان و پیش دانشگاهي

 ضریب
 توافقي

كاپا

 سطح مقدارTخطاي مقدارمقدار
معنا داری

0/5220/1310/30330/001

تحليل داده هاي حاصل از جدول 5 حاكي از اين اســت كه براساس ميزان انطباق 
نظرات داوران در سياهه وارسي محتواي كتاب درسي دين و زندگي ضريب کاپا 0/52 

محاسبه شد كه در سطح يك درصد معنا  دار بود. 
بــرای تحليل داده ها از شــاخص های توصيفي )فراوانــي و درصد( و تحليل های 

استنباطي )آزمون مجذورخي( با استفاده از برنامه آماری spss استفاده شد. 

1. Reliability
2. Validity
3. Cohen›s kappa coefficient
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يافته ها
اولين موضوعی که در اين  پژوهش پی گيری شــد بررســی ميــزان توجه به اصول 
تربيتی مستخرج از کتاب المحجه البيضاء في التهذيب االحياء در متن کتاب های درسی« 
دين و زندگی دوره متوسطه و پيش دانشگاهی بود که برای آگاهی از اين  موضوع، ابتدا 
فراوانــی اصول چهارگانه در کتاب های دين و زندگی دبيرســتان و پيش دانشــگاهی 
محاســبه شد و سپس با اســتفاده از مجذور خي به مقايسه اصول به كار رفته پرداخته 

شد كه داده هاي حاصله در جداول 5 و 6 منعكس شده است. 

 جــدول 5:    فراوانی اصول تربیتــی )تذكر،تعقل،عدل و عزت( در متــن كتاب های دین و 
زندگی دبیرستان و پیش دانشگاهی

درصد فراوانيپایه
عنوان اصل

جمع
عزتعدلتعقلتذكر

پایه اول
33512644154فراواني

21/433/116/928/6100درصد رديف

5012/91126/217/8درصد ستون

پایه دوم

10907146217فراواني

4/641/532/721/2100درصد رديف

15/222/730/127/425/1درصد ستون

پایه سوم

1315710046316فراواني

4/149/731/614/6100درصد رديف

19/739/642/427/436/5درصد ستون

پایه چهارم

10983932179فراواني

5/654/721/817/9100درصد رديف

15/224/716/51920/7درصد ستون

كل پایهها/اصول

66396236168866فراواني

6/745/727/319/4100درصد رديف

100100100100100درصد ستون
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تحليل داده هاي حاصل از جدول 5 حاكي از اين اســت كه در پايه اول 154 مصداق 
براي چهار اصل شــمارش شــده اســت. در کتاب های اين پايه فراوانی اصل تعقل با 33 
درصد بيشــتر از اصول ديگر و عدل با فراوانی حدود 17 درصد كمتر مورد توجه مؤلفين 
قرار گرفته است. در يك مقايسه کلی تر براي همه پايه ها نيز می توان چنين قضاوت نمود 
كه اصل تعقل با فراوانی 46 درصد )396 مورد از 866 مورد( و اصل عدل با فراوانی 27 
درصد به ترتيب بيشترين فراوانی و  اصل تذکر با فراوانی  8 درصد کمترين ميزان توجه را 
به خود اختصاص داده است. تقريبًا می توان گفت حدود 75 درصد محتوای کتاب دين و 
زندگي به اصول تعقل و عدل مرتبط مي باشد. فراوانی عبارات مربوط به اصل تعقل از پايه 
اول تا  پايه سوم روند صعودی داشته است. در مجموع در پايه اول تنها  33  درصد ولی 
در پايه های دوم و سوم به ترتيب  41 و  49 درصد عبارات مرتبط با اصل تعقل بوده است. 
در همه پايه ها اصل تذکر کمتر از ديگر اصول مورد توجه قرارگرفته اســت. برای مقايسه 
فراوانی های اصول تربيتی بــه کار رفته در کتاب های چهار پايه تحصيلی از آزمون آماری 

مجذورخي استفاده شد كه داده هاي آن در جدول 6 گزارش شده است. 

جدول 6: آزمون مجذور خي جهت مقایسه فراوانی های اصول تربیتی در متن كتاب دین و 
زندگی دبیرستان و پیش دانشگاهی 

سطح معنا داریدرجه آزادیمقدارآزمون آماری

777/9490/000مجذورخي

262/8690/000نسبتاحتمال1

---------866تعداد

تحليل داده های حاصله حاکی از اين  اســت که مقدار آزمون مجذورخي با درجه 
 آزادی 9 برابــر 77. 94 بــود که در ســطح 1 درصــد تفاوت ها را معنا  دار نشــان داد 
)P < 0/0001(. مالحظه مي شــود که در همه پايه های تحصيلی )به اســتثنا پايه اول( 

محتوای کتاب های دين و زندگی بيشتر به اصول تعقل و عدالت پرداخته است. 
ديگر موضوعی که در اين  پژوهش پی گيری شد بررسی ميزان استفاده از روش هاي 
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تربيتي براساس كتاب المحجه البيضاء في التهذيب االحياء در متن  كتاب هاي درسی دين 
و زندگي دوره متوســطه و پيش دانشــگاهی بود که داده های حاصل از اين  بررسی در 

جدول 7 و 8 گزارش شده است. 

جــدول 7: فراوانی روش های تربیتی )ابراز توانایي، انذار،تزكیه،تعلیم حکمت و ... ( در متن 
كتاب های درسی دین و زندگی دبیرستان و پیش دانشگاهی

آمارهپایه
جمعپایه تحصیلي

پایه چهارمپایه سومپایه دومپایه اول

5785942184فراوانيابرازتوانايی
23937/316/321/2درصدستون

انذار
22072554فراواني

8104/49/72/6درصدستون

تزکیه
112351850215فراواني

4/4417/511/419/58/24درصدستون
107432699275فراوانيتعلیمحکمت

42/621/516/538/57/31درصدستون

تغافل
20349فراواني

0/801/91/61درصدستون

تکلیفبهقدر
وسع

3018829فراواني
2/1011/43/13/3درصدستون

عبرتآموزی
31121632فراواني

1/257/62/63/7درصدستون

مجازاتبهقدر
خطا

05218فراواني
02/51/30/40/9درصدستون

موعظهحسنه
1015218فراواني

40/52/30/82/1درصدستون

مرحلهاي
نمودنتکلیف

81781043فراواني
2/35/81/59/35درصدستون

کلروشها
252200158257867فراواني

100100100100100درصدستون
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تحليل داده هاي حاصل از جدول 7 حاكي از اين است كه در پايه اول روش تربيتی 
تزکيه 44 درصد و تعليم حکمت42 درصد به ترتيب بيشــترين فراوانی و روش تربيتی 
انذار و تغافل هرکدام 8 درصد کمترين فراوانی را به خود اختصاص داده اند. در اين  پايه 
به روش مجازات به قدر خطا توجهی نشــده است. در پايه دوم روش های ابراز توانايی 
39 درصد و روش تعليم حکمت21 درصد و روش تزکيه 17 درصد به ترتيب بيشترين 
فراوانی به خود اختصاص داده اند و روش موعظه حسنه و روش عبرت آموزی با کمتر 
از 1 در صد کمترين فراوانی را به خود اختصاص داده است. در اين  پايه به روش تغافل 
و تكليف به قدر وسع، توجهی نشده است. در پايه سوم روش ابراز توانايي با 37 درصد، 
بــه دنبــال آن روش تعليم حكمــت 17 درصد، روش تكليف به قدر وســع، 11 درصد 
بيشترين فراواني و روش تغافل با 1/9 درصد كمترين فراواني را به خود اختصاص داده 
است. به نظر می رسد، مؤلفين کتاب برای ايجاد انگيزه در جوانان بر روش ابراز توانايی 
در اين  پايه تأکيد کرده اند. در دوره پيش دانشــگاهی روش تعليم حکمت با 31 درصد و 
تزکيه با 19 درصد بيشــترين فراوانــي و روش مجازات به  قدر خطا با 4     درصد و روش 
موعظه حسنه با 8 درصد كمترين فراواني را به خود اختصاص داده است. به طور خالصه 
می تــوان گفت در مجموع در 4 پايــه روش تعليم حکمت با 275 و روش تزکيه با 215 
جمله و عبارت بيشــترين فراوانی و روش تربيتی تغافل و مجازات به قدر خطا کمترين 
فراوانی را به خود اختصاص داده اســت. برای مقايسه فراوانی روش های تربيتی به کار 
رفته در کتاب های چهار پايه از آزمون آماری مجذورخي استفاده شد كه داده هاي حاصل 

از آن در جدول 8  گزارش شده است. 

جدول 8: آزمون مجذور خي برای مقایسه فراوانی روش های تربیتی در متن كتاب های دین 
و زندگی دبیرستان و پیش دانشگاهی 

دارای سطح معنادرجه آزادیمقدار

581/363330/000مجذورخي

981/380330/000نسبتاحتمال

----------887تعداد
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مقدار آزمون مجذورخي با درجه آزادی 33 برابر 363 بود که در ســطح 1 درصد 
 .)P < 0/0001( تفاوت ها را معنا  دار نشان داد

برای آگاهي از ميزان انطباق »هرکدام از گام های تربيتی ذکر شــده در پايان درس 
کتاب های درسی دين و زندگی دوره متوسطه با اصول و روش هاي مستخرج از کتاب 
المحجــه البيضاء في التهذيب االحياء گام های تربيتی کليه کتاب ها مورد بررســي قرار 
گرفت كه داده هاي حاصل از آن در جدول 9 منعكس شده است )الزم به ذکر است که 
 کتاب دين و زندگی دوره پيش دانشگاهی سال1390 فاقد گام های تربيتی بوده است(.
جدول 9 : فراوانی اصول تربیتی )تذكر، تعقل و ...( در گام های تربیتی كتاب درســي دین و 

زندگی دبیرستان 

اصول تربیتی
پایه

جمع
سومدوماولآماره

تذکر
6028فراواني

750/025100درصدرديف

تعقل
4217فراواني

57/128/614/3100درصدرديف

عدل
1001فراواني

1000/00/0100درصدرديف

عزت
1225فراواني

204040100درصدرديف

جمع
124521فراواني

57/11923/8100درصدرديف

تحليــل داده هــاي حاصل از جدول 9 حاكي از اين اســت كــه در گام های تربيتی 
ســه پايه تحصيلی )کتاب دوره پيش دانشگاهی گام تربيتی ندارد( برخالف متن دروس 
اصل تذکر با 8 مورد بيشــترين فراوانی )38 درصد( و اصل عدل با يك مورد کمترين 
فراوانــی)4 درصد( را به خود اختصاص داده اســت. الزم به ذکر اســت که پردازش 
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اســتنباطی در اين  زمينه انجام نشــد چرا که فراوانی بعضی از خانه ها مناســب برای 
انجام آزمون مجذورخی نبود. 

جهــت آگاهي از ميــزان انطباق هر كدام از گام تربيتي ذكر شــده در پايان دروس 
كتاب درســي دين و زندگي دوره متوســطه بــا روش هاي تربيتي مســتخرج از كتاب 
المحجه البيضاء في التهذيب االحياء، گام هاي تربيتي كليه  كتاب هاي اول و دوم و سوم 

مورد بررسي قرار گرفت كه داده هاي آن در جدول 10منعكس شده است. 

جدول 10 :   فـراوانی روش هـای تربیتی در )ابراز توانایي، تزكیه، تعلیم حکمت و ...( گام های 
تربیتی كتاب دین و زندگی دوره دبیرستان

روش تربیتی
پایه

جمع
سومدوماولآماره

ابراز توانايي
3101124فراواني

12/541/745/8100درصد رديف

تزکیه
1023فراواني

33/30/066/7100درصد رديف

تعلیم حكمت
135624فراواني

54/220/825100درصد رديف

تغافل
1001فراواني

1000/00/0100درصد رديف

موعظه حسنه
1012فراواني

500/050100درصد رديف

يادآوری نعمت
0246فراواني

0/033/366/7100درصد رديف

جمع
19172460فراواني

31/728/340100درصد رديف
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تحليل داده هاي حاصل از جدول 10 حاكي از اين است كه در كليه گام هاي تربيتي 
روش ابــراز توانايــي و تعليم حکمت بيشــترين ميزان فراوانی؛ و بعــد از آنها روش 
يــادآوری نعمت قرار دارد. کمترين فراوانــی به روش »تغافل« اختصاص دارد. برای 
بررســي معنا داری تفاوت فراوانی های روش های تربيتی به کار رفته در بخش گام های 
تربيتی کتاب های 3 پايه تحصيلی از آزمون آماری مجذور خي استفاده شد كه داده هاي 

حاصل از آن در جدول های11 گزارش شده است. 

جدول 11: آزمون مجذور خي جهت مقایســه فراوانی روش های تربیتی در گام های تربیتي 
كتاب دین و زندگی دوره دبیرستان 

دارای سطح معنادرجه آزادیمقدار

4/29420/117مجذورخي

4/21620/121نسبتاحتمال

----------81تعداد

تحليل داده هاي حاصل از جدول 11 حاكي از اين اســت كه مقدار آزمون مجذور 
خي با درجه آزادی 2 برابر 29. 4 بود که تفاوت معنا داری را بين فراوانی های روش های 
مشــاهده شده در بخش گام های تربيتي کتاب هاي سه  پايه نشان نداد. به عبارت ديگر 
مي توان گفت كه بين فراواني هاي مشــاهده شــده روش هاي تربيتي استخراج شده در 
بخــش گام هاي تربيتي كتاب هاي اين ســه پايه تحصيلي بــا فراواني هاي مورد انتظار 

تفاوت معنا  داري وجود دارد. 

بحث و نتيجه گيری 
هدف از انجام پژوهش حاضر بررســي محتواي كتاب درســي دين و زندگي دوره 
متوسطه و پيش دانشــگاهي براساس اصول و روش هاي مســتخرج از المحجه البيضاء 
في التهذيب االحيــاء اســت. روش پژوهــش توصيفي از نوع تحليل محتوا اســت كه با 
اســتفاده از سياهه وارسي محتواي  كتاب هاي درســي دين و زندگی براساس اصول و 
روش های مســتخرج از المحجه البيضاء فی التهذيب االحياء با تأکيد بر بخش عادات و 
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منجيات انجام گرفت. اصول تربيتي كه به اعتقاد محققان و نويسندگان اين حوزه از جمله 
رفيعي)1381(، صدر و خرمشاهي )1385(، پازوكي)1387( و علي پور و آقاميري)1390( 
ازکتــاب المحجه البيضاء في التهذيب االحياء قابل اســتخراج و مورد توجه قرار گرفته 

است عبارت است از : تعقل«، »اعتدال«، »عزت« و »تذکر«. 
اولين يافته اين پژوهش مربوط به ميزان توجه به اصول تربيتی چهارگانه مســتخرج 
از المحجــه البيضــاء فی التهذيب االحياء درمتن  كتاب هاي درســي دين و زندگي دوره 
متوســطه و پيش دانشــگاهی است. بررســي و مقايســه روند توجه به اصول چهارگانه 
»تعقل«، »عدل«، »عزت« و »تذکر« در کتاب های دين و زندگی دوره متوســطه نشــان 
داد کــه اصول فوق در کتاب های همه پايه ها )به جز پايه اول( به يک اندازه مورد توجه 
قرار گرفته است. تنها در پايه اول فراوانی اصول چهارگانه به ترتيب »تعقل«، »عدل«، 
»عــزت« و »تذکــر« جای خود را به »تعقل«، »عزت«، »تذکر« و »عدل« داده اســت. 
نکته ديگر  اين که بررسی مقايسه توجه به اصول چهارگانه در پايه های مختلف تحصيلی 
حاکــی از اين  اســت که هرچه به پايه باالتر تحصيلی می رويــم ميزان فراوانی توجه به 
اصول »تعقل« افزايش می يابد در حالی    که به همان نسبت از ميزان توجه به اصول ديگر 
کاســته می شــود. هم چنين در پايه های دوم و سوم به اصل »تذکر« تقريبًا به يک نسبت 

توجه شده است. 
به نظر مي رســد برتري اصل تعقل نســبت به اصول چهارگانه تربيت در  كتاب هاي 
درســي دين و زندگی به حاكميت نوع برنامه درســي و رويکرد حاكم بر برنامه درســی 
مربوط شــود. بدين معنا که رويکرد حاکم بر برنامه درسی حاکم بر نظام آموزشی تأکيد 
بر پرورش بعد شناختی دانش آموزان است. بدين معنا که نظام آموزشی در کليه حوزه ها 
علی رغم اين  که تأکيد بر بعد عاطفی و رفتاری دانش آموزان را مطرح می نمايد اما عمال 
برنامه های درسی اش را به گونه ای تدوين نموده است که تمرکز بيشتری بر بعد شناختی 
دانش آمــوزان دارد تا بعــد عاطفی و روانیـ حرکتی آنان)گوتگ، ترجمه پاک  سرشــت، 
1390(. از اين  رو براساس يافته هاي فوق الذكر اگر کتاب های دين و زندگی که مهم ترين 
درس بــرای تربيــت دين و زندگی و همين طــور برخورداری دانش آمــوزان از زندگی 
ســعادتمند دنيوی و اخروی محسوب مي شــود به طور متوازن به اين چهار اصل توجه 
نمايــد، گام مهمی در تربيت اخالقي دانش آموزان برداشــته اســت. از اين رو به مولفين 
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كتاب هاي درســي پيشنهاد مي شــود توجه متوازن به اين اصول چهارگانه را همواره در 
طراحی و تدوين کتاب های دين و زندگی مدنظر داشته باشند. 

جهت رســيدن به غايت اخالق يعنی ملکه عدالت به کمک عقل و دين و يک زندگی 
عزتمند و شرافتمندانه بايد روش های مناسبی توسط مربيان و معلمان و سازمان های متولی 
تدويــن و به کار گرفته شــود. روش هاي تربيتي كه به اعتقاد محققان و نويســندگان اين 
حوزه از جمله رفيعي )1381(، صدر و خرمشــاهي )1385(، پازوكي )1387( و علي پور و 
آقاميري )1390( در کتاب المحجه البيضاء في التهذيب االحياء مورد توجه قرار گرفته عبارت 
است از: تعليم حکمت، موعظه حسنه، تکليف و تزکيه، تكليف به قدر وسع، عبرت آموزي، 
مجازات به قدر خطا، موعظه حسنه و يادآوري نعمت ها. بررسي يافته هاي مربوط به ميزان 
توجه متن  كتاب هاي درســي دين و زندگي به روش هاي تربيتي ده گانه نشــان داد كه به 
روش های »تعليم حکمت«، »تزکيه« و »ابراز توانايی« در متن کليه کتاب هاي سه پايه و 
پيش دانشــگاهي توجه شده است و اين  تأکيد در پايه اول بيشتر از ديگر پايه ها است. در 
پايه اول محتوای روش های تربيتی بر »تزکيه« و »تعليم حکمت« و در پايه دوم و ســوم 
»ابراز توانايی« و »تعليم حکمت« و در پايه پيش دانشگاهی »تعليم حکمت« و »تزکيه« 
تأکيد بيشــتری داشــته اســت؛ بنابراين می توان گفت در مجموع در کليه کتاب های مورد 
بررسی روش های »تعليم حکمت«، »تزکيه« و »ابراز توانايی« بيشترين فراواني و درصد 
را به خود اختصاص داده است. در حالی که به بعضی روش ها در بعضی پايه ها کمتر و يا 
اصاًل توجهی نشده است. مثاًل روش های »تغافل« و »موعظه حسنه« کمترين توجه را به 
خود اختصاص داده است و به روش های »مجازات به قدر خطا« در پايه دوم و »تغافل« 

و »تکليف به قدر وسع« در پايه سوم اصاًل توجهی نشده است. 
يافته هاي حاصل از بررسي ميزان انطباق فراوانی هر يک از اصول تربيتی با فراوانی 
روش های مربوط حاكي از اين است كه به طور منطقی انتظار می رود به همان ميزانی که 
مؤلفين بر اصول تربيتی خاصی در کتاب ها توجه داشــته اند، بر روش های ناظربه همان 
اصول تأکيد داشــته باشند. همانگونه که گفته شــد بر اصول »تعقل«، »عدل«، »عزت« 
و »تذکر« به ترتيب در کتاب های چهارپايه بيشــترين تأکيد شده است. مقايسه فراوانی 
روش هــای تربيتی در چهار پايه نشــان داد که به جز روش هــای مربوط به تعقل )تعليم 
حکمت و تزکيه(، تناســبی بين روش های تربيتی و اصول مربوط به آنها ديده نمی شود. 
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اين  عدم تناســب بيشــتر مربوط به روش های ناظر بر اصول »عدل« و »تذکر« اســت. 
به عبارت ديگر اگرچه اين  اصول به لحاظ اهميت در رتبه های دوم و سوم قرار داشته اند 
اما مؤلفين در هنگام استفاده از روش های مربوط به آنها در مقايسه با روش های مربوط به 
اصول ديگر تناسب الزم را رعايت نکرده اند. مثاًل روش های »ابراز توانايی«، »يادآوری 
نعمت« و »عبرت آموزی«که مربوط به اصول»عزت« و »تذکر« هســتند از نظر فراوانی 
بيشــتر از روش های مربوط بــه »عدل« مورد توجه قرار گرفته اســت. هم چنين روش 
»مجازات به قدر خطا« که مربوط به اصل»عدل« است از نظر فراوانی در کليه کتاب ها 
کمترين فراوانی را به خود اختصاص داده اســت. درحالی که اصل »عدل« در رتبه دوم 

اهميت در تأليف کتاب ها قرار داشته است. 
نهايتًا آخرين يافته پژوهش مربوط به گام های تربيتی اســت. بررســي يافته هاي اين 
بخش حاكي از اين است كه گام هاي تربيتي در پايان هر درس نيز با هدف ايجاد انگيزه 
بيشتر يادگيری تدوين شده است. نتايج حاصل از بررسی ها نشان داد که اصول »تذکر«، 
»تعقل«، »عزت« و »عدل« در متن گام های تربيتی به ترتيب بيشترين فراواني را به خود 
اختصاص داده اســت. بررســی تطبيقی فراوانی  اصول با روش های تربيتی در گام های 
کتاب ها حاکی از انطباق غير معنا  دار آنها با يکديگر است. به عبارت  ديگر ترتيب فراوانی 
روش هــای تربيتی از ترتيــب فراوانی اصول به طور معنا داری تبعيت نکرده اســت. در 
گام های تربيتی، روش های »ابراز توانايی« )اصل عزت(، »تعليم حکمت« )اصل تعقل(، 
»يادآوری نعمت« )اصل تذکر( »تزکيه« )اصل تعقل( و روش »موعظه حســنه« )اصل 

تذکر( واجد بيشترين فراوانی )برخالف فراوانی اصول( بوده اند. 
ازاين رو پيشنهاد مي شود اواًل در بخش اصول و همين طور روش های تربيت، توازن 
بين اصول و روش ها مد نظر مولفين محترم قرار گيرد. عالوه بر اين  در تأليف کتاب های 
دين و زندگی دوره متوسطه انطباق حداكثري بين اصول و روش ها مد نظر قرار گيرد و 
نهايتًا اين  که بين متن كتاب و گام های تربيتي هر درس از نظر توجه به اصول و روش ها 

تناسب منطقی برقرار شود تا به يادگيري بيشتري منجر شود. 
الزم به ذكر اســت از محدوديت هاي پژوهش عدم به كارگيري واژگان مشترك براي 
برخــي از مقوالت در ميــان ديدگاه های صاحب نظران مختلف بود که رســيدن به يك 

برداشت واحد مفهومي از اصول و روش های تربيتي كار را با مشكل مواجه ساخت. 
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