
چکيده
هدف این پژوهش تحليل تطبيقی راهنمای برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه 
دوم با مؤلفه های سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی است. روش پژوهش توصيفی ـ تحليلی 
از نوع تحليل محتوای کيفی استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل راهنمای برنامه 
درسی دین و زندگی دوره متوسطه دوم است، که رویكردها، اصول، اهداف و مفاهيم آن 
بررسی و با مؤلفه های سبک زندگی اسالمیـ  ایرانی مورد مقایسه قرار گرفت. یافته های 
حاصل حاکی از این است که در راهنمای برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه دوم 
بيش تر به نگرش ها و ارزش های اســالمی پرداخته شده است، اما بُعد عينی و کاربردی 
سبک زندگی اسالمیـ  ایرانی مورد غفلت قرار گرفته است. عالوه بر این راهنمای برنامه 
درســی دین و زندگی بيشترین تناســب را با ویژگی الگویی و فرهنگی سبک زندگی 
اســالمی ـ ایرانی دارد. همينطور این راهنمای برنامه کمترین تناسب را با ویژگی های 

انطباق پذیری، فرایندی و مرحله  ای بودن، ووظایف مالی و اقتصادی دارد. 
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مقدمه 
ســبک زندگی1 اصطالحی اســت شناخته شده در بیشــتر علوم انسانی است، که 
گســترة بســیار وسیعی از نگرش ها، رفتارها و ارزش های انســان را در برمی گیرد و 
در علومی مثل جامعه شناســی، روان شناسی، روان شناسی بالینی، پزشکی، مدیریت 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 جهان بینِی 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 اخیراً نیز مورد توجه بسیار قرار گرفته است. در یک تعریف 
ساده می توان گفت سبک زندگی شیوه و روش زندگی فرد در حوزه های مختلف زندگی 
اعم از فردی و اجتماعی اســت. اما»کاربردهای سبک زندگی اغلب آن را به همان گویی 
و کلی   گویی کشانده و از آن برای همه چیز و هیچ چیز استفاده شده است. به گونه ای که 
گاهی به اشتباه، آن را معادل فرهنگ یا طبقه در نظر می گیرند. بدین لحاظ هر محققی که 
می خواهد 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 پدیده ها 

و مفاهیم هم جوار نشان می دهد«)فاضل قانع، 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 ویژه ای شود. از سویی با 
نگاهی گذرا به تحقیقات بومی انجام شده در این زمینه به این نتیجه می رسیم 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 داد ه اند و از آن مفهوم در آثار خود استفاده 
نمود ه انــد. بنابراین قبل از هرگونه اقدام در جهت صدور دســتورالعمل تجویزی برای 
چگونگی سبک اسالمی و پرداختن به جنبه عملی آن، به نظر می رسد ابتدا الزم باشد به 
تبیین چیســتی و ماهیت سبک زندگی اسالمیـ  ایرانی براساس مبانی نظری دین اسالم 

1. life style 



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

37

35 - ۶۶

ë سال سوم
ë شمارة 4

ë شمارة پیا پی9
ë زمستان  1397

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 جهان بینِی»دنیامحورِ« غربی 
خواهد شــد، که این خود عاملی خواهد بود برای انحراف از هدفی که همانا رسیدن به 
ســبک زندگِی»خدامحورِ« اسالمی است.انتخاب دوست و همنشین، رعایت اولویت ها، 
کم گویی و گزیده گویی، آراســتگی، توفیق خدمت، نیکی به پــدر و مادر برتری عمل 
بر گفتار)محدثی، 1395(. غفلت از مساله ســبک زندگی خسارت های جبران ناپذیری 
را بر پیکــره جامعه وارد می کند. وقتی مردم نتوانند میان شــیوه زندگی خود و باورها 
و ارزش هاشــون ارتباط برقرار کنند بعد از مدتی دســت از باورها و ارزش های خود 

می شویند )حسین شریفی، 1391(. 
انســان جهت دســتیابی به اهداف مطلوب در زندگی خود و ایجاد تعادل و زندگی 
مطلوب در دنیا راه های متفاوتی همچون جنگ، انقالب و... را امتحان نموده، اما وسیله ای 
بهتر از تعلیم و تربیت نیافته است. تا جایی که خداوند انبیاء را برای هدایت و راهنمایی 
انســان ها و کمک به زندگی مطلوب در این دنیا و بــه عبارتی تعلیم و تربیت صحیح 
فرســتاده است )باقری 1385،1390(. قرآن به صراحت تمام رسالت خود را ارائه برنامه 
برای هدایت انســان ها»اُنِزَل فیهِ الُقرآن هًدی لِلنّاس« )بقره، 185( و رسالت پیامبر)ص( 
را تالوت قرآن و تعلیم کتاب و تزکیه انســان ها»لََقد منَّ اهللُ علی المومنیَن اذ بََعَث فیهِم 
رســوالَ من انُفِســهِم یتُلو َعَلیهم آیاتِه و یزّکیهِم و یَعلُِّمُهم الکتاَب و الحکَمَۀ َو اِن کانُوا 
مِن َقبُل لَفی ضالٍل ُمبیٍن«)آل عمران، 164( بیان می نماید. بنابراین نظام تعلیم و تربیت را 
می توان بهترین راه برای رسیدن به سعادت واقعی و هستی متعالی و کمال جویانه انسان 
در تمامی ابعاد زندگی دانست و باید گفت که نهاد تربیت، یگانه عامل گسترش و تعالی 
مداوم ظرفیت های وجودی افراد جامعه و بســط و اعتالی تجارب متراکم بشری است، 
می تواند در پیشرفت همه جانبه و پایدار جامعه براساس ارزش های اصیل و بومی نقشی 

اساسی و بنیادین داشته باشد« )صادق زاده، حسنی و احمدی، 1390: 144(.
قرآن کریم در آیه شریفه»َمْن َعِمَل َصالًِحا مِّن َذَکٍر أَْو أُنثَی َوُهَو ُمْؤمٌِن َفَلنُْحیِیَنَُّه َحیَاًة 
َطیِّبًَۀ َولَنَْجِزیَنَُّهْم أَْجَرُهم بَِأْحَســنِ َما َکانُواْ یَْعَمُلوَن«)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 می داند و هیچ قید و شــرط دیگری 
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را دخیل نمی داند. حال از آن جایی که اکثر قریب به اتفاق مردم کشــور ما مســلمان و 
حکومت آن نیز اســالمی اســت، یکی از وظایف اصلی آموزش و پرورش، اهتمام به 
تربیت دینی نسل جدید است؛ اما با بررسی اجمالی آموزش و پرورش کنونی در می یابیم 
تاکنون در آن بیشتر به سطح احکام و اعتقادات اکتفا شده و از رفتارهایی که در محدوده 

زندگی روزمره می گنجد، و از »روش مند« کردن این رفتارها غفلت شده است.
در حوزه مطالعات دینی نیز تحقیقاتی به صورت غیرمســتقیم در خصوص ســبک 
زندگی دینی انجام شــده اســت: نجفی، طالعی فرد و ملکــی)1396(، نجفی)1393(، 
محمــدی)1393(، مشکانی ســبزواری، صولتــی و بیاتــی)1392(، صادقــی)1393(، 
مهدوی کنــی)1390(، مهدی زاده)1384(، موســوی گیالنی)1392(، فاضل قانع)1391(، 
مطهــری)1377(، فاضلــی)1382(، مهدوی کنی)1387(و جوادی آملی)1387( اشــاره 
کرد. کتاب گرانســنگ»مفاتیح الحیات« اثر آیت اهلل جوادی آملی)1387( را کامل ترین و 
ناب ترین نمونه  ای 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 می شود. حضرت آیت اهلل جوادی آملی این اثر را در ۵ بخش بیان کردند 
که بخش اول به »تعامالت انسان با خود« که درباره تکبر، تدبر، یادگیری و دانش اندوزی 
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 جنگل ها، فضای ســبز و مراتع و باد و باران نیز بیان 

شده است. 
وقتی بحث از ســبک زندگی می شــود، در واقع آنچه مورد پردازش و بررسی قرار 
می گیرد 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 
آن گاه و در گام بعدی در خصوص وضعیت زندگی و سبک آن و... بحث و بررسی های 
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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نمادها، عالئم و مصادیق زندگی سعادتمند و زندگی شقاوتمند چیست؟ در آموزه های 
تربیتی امام رضا)ع( سبک زندگی دارای چهار قلمرو است. قلمرو الهی، فردی، اجتماعی 

و زیست محیطی )فقیهی و همکاران، 1396(.
ناگفته پیداســت که در این زمینه، تضاد جدی بین فرهنگ غرب و فرهنگ خودی 
وجود دارد و تعریفی که فرهنگ اســالمی  از زندگی و خوب و بد بودن آن براســاس 
آخرت گرایــی و نقش مزرعه بودن زندگی دنیوی برای زندگی اخروی، که هدف اصلی 
و زندگی واقعی اســت، بر ایمان دارد؛ درست در نقطه ی مقابل فرهنگ غربی است که 
بر مبنای مکتب اومانیسم و لذت گرایی و هدف غایی بودن زندگی دنیوی استوار است. 
این دو جهان بینی دقیقاً در نقطه ی مقابل هم قرار دارند و بی گمان این اختالف دیدگاه در 
بررســی وضعیت سبک »زندگی« و خوب و بد بودن آن و برنامه ریزی برای اصالح آن 
تأثیر تام و تمام 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 آن ها اصاًل بی مورد باشد و آن ها را اصوالً داخل در سبک زندگی 
نداند که به تبع این وضعیت، برنامه ریزی در خصوص اصالح وضعیت سبک زندگی نیز 
کاماًل متفاوت خواهد بود. پایگاه حفظ و نشر آثار حضرت آیه اهلل سیدعلی خامنه ای)1391( 
آمده اســت که مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان خراسان شمالی پیرامون سبک 
زندگی، می فرمایند: »رفتار اجتماعی و ســبک زندگی، تابع تفســیر ما از زندگی است؛ 
هدف زندگی چیســت؟ هر هدفی که ما برای زندگی معین کنیم، برای خودمان ترسیم 

کنیم، به طور طبیعی، متناسب با خود، یک سبک زندگی به ما پیشنهاد می شود«.
برخــی صاحب نظران معتقدند که مطالعه جامع بر روی مفاهیم دینی باید با نگرش 
سیستمی انجام شود. از آنجا که گاهی در عمل به آموزه های اسالمی در جامعه، گرفتار 
تعارض، تزاحم یا جهل به تکلیف می شــویم، 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 می نماید. 
بنابراین در هر سیســتم چهار مفهوم پایه  ای 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 نمی شود، بلکه کلیتی فراتر از آن دارد؛ ج( دارای 
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سازمان است و در ســازمان، دو جنبه ساختاری و کارکردی مطرح می شود؛ د( سیستم 
دارای درجاتی از پیچیدگی اســت... یعنی برای فهم آن، زمان کافی، دقت کافی و روش 

مناسب الزم است.
عناصر تشکیل دهنده سیستم مفهومی اسالم، تعاملی همه جانبه دارند. سیستم اقتصادی 
اسالم نمی تواند بدون توجه به نظام سیاسی اسالم باشد و برعکس. سیستم تربیتی اسالم، 
باید با توجه به نظام اقتصادی اسالم باشد تا تعارض های نظری و تزاحم های عملی پیش 
نیاید... در واقع میان تمام عناصر تشکیل دهنده سیستم مفهومی اسالم، تعامل چند سویه 
برقرار اســت )کاویانی، 1391: 108(. 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 
سیســتم های فرعی اسالم حاصل می شود. این سیســتم در مقام باور و عمل)یا آمادگی 
برای عمل( نیز، یک سیستم به هم پیوسته است )کاویانی، 1391: 108(. مفاهیم اسالمی 
دارای ســاختاری و کارکردی نظام مند و از نظر ساختاری، دارای مرز است و خود را از 
غیر خود متمایز می سازد. 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 اســالمی، کتاب های تفسیری 
و روایی و.... تبدیل کننده های آن عبارتند از صاحب نظران علوم انسانی که آن مواد خام 
را تبدیل به مواد قابل جذب می کنند. مصرف کننده های آن عبارتند از جوامع مســلمان 
و مســئوالن اجرایی آن ها. دفع کننده ها در این سیســتم مفهومی عبارتند از: متکلمان و 
محققان اسالمی. موتور حرکت عبارت است از: انگیزه های متعالی انسانی و پاداش های 
اخروی و عالمان دینی که مرتب یادآور آن انگیزه ها می شوند... هرکدام از آنچه ذکر شد، 

یکی از عناصر این سیستم محسوب می شوند)کاویانی، 1391: 109(.
نماز خواندن و شــکیبایی کردن)بقره، 153(، اعتقاد به زنده بودن شهدا)بقره، 154(، 
 روزه گرفتــن)183، بقره(، 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
 )اســراء، 34(، اســتقامت در برابــر مشــکالت و هوس هــا و مراقبــت از مرزهــا
)آل عمران، 200(، به دنبال امور پاکیزه گشتن)مائده، 100( و... بخش کوچکی از هنجارهایی 
سیستم مفهومی اسالم می باشد. بعضی از امور ناهنجار در این سیستم نیز عبارتند از: دوست 
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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(، 
 اسراف و تبذیر)اسراء، 27(، توجه زیاد به اموال و اوالد)کهف، 46(، نومیدی از رحمت خدا
)زمر، 53(، رشــوه خواری و رباخواری)بقره، 278 و 279( و 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 
هیچ گونه اطالعاتی باعث توقف آن نمی شود، بلکه از روی اطالعات جدید عبور کرده و 
برونداد های 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 انسان شناسی، جهان شناسی و راه و راهنماشناسی می رسیم. 
این سه مفهوم، شامل تمام تعالیم و مواضع اسالمی درباره علوم انسانی و اجتماعی و علوم 
طبیعی و علوم الهی می شود. اگر هر کدام از این سه حیطه را با روش های متعدد متناسب با 
خودش مطالعه و بررسی کنیم شاخه های علمی متعددی حاصل می شود و در ردیف بعد، 
علوم اصلی اسالمی را یادآور می شویم 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 
می پذیرند 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 رفتاری های فردی و اجتماعی ما با آن مفهوم اساســی اسالم، یعنی خداشناسی 

مرتبط می شود )کاویانی، 1391: 108: 112 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 
ویژگی های مؤمنان آن قدر روشن است که حتی اگر در کالم الهی و روایات هم نیامده 
باشــد، باز هم روشن است، ممکن اســت دیگران آن ها را به عنوان ویژگی های انسانی 
بشناســند، اما بعضی از درجات ایمان، فراتر از آن چیزی اســت که به نام ویژگی های 
انسانی می شناسیم. پیوستاری بودن اســالم و سبک زندگی اسالمی از آیات و روایات 
متعددی بر می آید که در ادامه از باب نمونه به بعضی از آن ها اشاره می کنیم. خداوند به 
ایمان آورده ها دوباره امر به ایمان آوردن مي کند)نســاء، 136(. این نکته اشاره به مراتب 
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ایمان دارد. قــرآن در وصف منافقان، که از رفتن به جبهه بــه بهانه هاي واهي اجتناب 
مي کردند، مي فرماید: »آنها امروز به کفر نزدیک ترند یا به ایمان«)آل عمران: 761( که نگاه 

پیوستاري را نشان مي دهد.
آیات متعددی که به ازدیاد ایمان و عوامل آن اشاره می کنند نیز همین داللت را دارند؛ 
»مؤمنان چون خدا نزدشان یاد شود دل هایشان می ترسد و چون آیات خدا بر آنان خوانده 
می شود بر ایمانشــان افزوده می شود و بر پروردگار خود توکل می کنند« )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 آمد ه اند؛ پس از آنان بترسید، ولی این سخن بر 
ایمانشان افزود و گفتند: خدا ما را بس است و نیکو حمایتگری است« )آل عمران، 173(. 
»و چون مؤمنان دسته های 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 آن کس که در دل های 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 و   بی ایمانی نیز درجات دارد 
حال در اینجا مراد از »ایرانی بودن« این است که سبک زندگی اسالمی با همه اهداف 
و اصول اسالمی خود باید »ایرانی« هم باشد، زیرا در این پژوهش »ایران« ظرِف این »سبک 
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 سیاسیـ  جغرافیایی حساس در جهان، 
دارای جمعیتی جوان و با استعداد و مردمی نوع دوست، وطن دوست و فداکار، با اقوام و 
خرده فرهنگ های 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 توطئه ها و تحریم های دشمنان را 
سرکوب نماید. همه این ویژگی ها 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 
مسلمان تعلق دارد، مورد توجه دقیق قرار گیرد. براساس مطالب مطرح شد این جمع بندی 
حاصل می شود که سبک زندگی اسالمیـ  ایرانی بر مبنای منابع اسالمی: »قاعده، منطق و 
الگوی منظمی از نگرش ها، ارزش ها و رفتارهای مختلفی متناسب با خصوصیات فرهنگی، 
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اجتماعی و بومی کشور است که فرد مسلمان ایراني، آن را براساس آگاهی و دانایی کامل 
نسبت به جهان بینِی »خدامحور« دین اسالم انتخاب می کند«.

وقتی از مؤلفه های ســبک زندگی اســالمیـ  ایرانی صحبــت می کنیم، منظور تنها 
مصداق های عینی و بیرونی این سبک زندگی نیستند )آن گونه که  اندیشمندان غرب به 
آن پرداخته اند( بلکه مصداق های درونی )نگرش ها، گرایش ها و عواطف( نیز باید مورد 

بررسی قرارگیرد. از این رو مؤلفه های سبک زندگی در جدول 1 آمده است.

 جدول 1. مؤلفه های سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی

الف( نگرش ها

نگرش به خود )انسان(
نگرش به دیگران )خلقت(
نگرش به هستی)طبیعت(

ب( مصداق های عينی )وظایف(

وظايف اعتقادی و عبادی و معنوی
وظايف اخالقی و ويژگی های درونی مناسب

مصداق های دينی

وظايف دفاعی و امنيتی
وظايف فرهنگی
وظايف خانوادگی

مصداق های سياسی ـ  اجتماعی

مصداق های زيستی و بدنی

وظايف مالی و اقتصادی
وظايف شغلی و حرفه ای 

مصداق های اقتصادی و حرفه ای 

وظايف تفکر و علم آموزی مصداق های علمی و فناوری

مصداق های زيبايی شناختی و هنری

ج( مهم ترین ویژگی های سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی

خدامحوری ـ واليت پذيری ـ ايرانی بودن ـ فرايندی )مرحله ای( بودن ـ توازن و اعتدال ـ 
انعطاف پذيری ـ انطباق پذيری ـ الگويی 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 
انتخاب شــده است. همچنین می توان گفت دوره متوسطه دوم در نظام آموزشی کشور 
از ســه جهت دوره مهم و تأثیرگذاری- به ویژه در بحث ســبک زندگی- اســت؛ اول 
این که در این دوره دانش آموزان از آموزش عمومی همگانی و غیرتخصصی به آموزش 
دانشــگاهی تخصصی)عده معدود( راه می یابند؛ دوم اینکه از محیط آموزشی به محیط 
کار و زندگی قدم می گذارند؛ و ســوم اینکــه در این دوره فرد از دوره کودکی به دوره 
جوانی و بلوغ- دوره اســتقالل و قبول مســئولیت- می رسد. دفتر برنامه ریزي و تألیف 
کتب درســي به عنوان مســئول تهیه راهنمای برنامه درسی در توضیح »راهنمای برنامه 
درســی« می نویسد: »راهنمای برنامه ی درسی ســندی است مشتمل بر اهداف و اصول 
دوره تحصیلــی، رویکرد و منطق حاکم بر برنامه درســی، اهداف ماده درســی، تنظیم 
محتوا، ارایه روش های یاددهی- یادگیری مناسب و ارایه شیوه های ارزش یابی. این سند 

در واقع راهنمای عمل تولیدکنندگان مواد آموزشی می باشد«.
عناصر و اجزای تشکیل دهنده ی راهنما ی برنامه ی درسی عبارتنداز: مقدمه،  ضرورت و 
اهمیت)فلسفه وجودی(، تبیین رویکرد، 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، روش ها، فنون و منابع یاد دهی- 
یادگیری، ارزش یابی پیشرفت تحصیلی، ویژگی ها و صالحیت های حرفه  ای معلمان: مؤلفان 
راهنمای برنامه درســی دین و زندگی، صالحیت های سه گانه اخالقی، حرفه ای و علمی 
معلمان را در قالب صالحیت های عمومی و صالحیت های تخصصی تدوین کرد ه اند. در 
ادامه هریک از این بخش ها را از نظر مطابقت با سبک زندگی اسالمی- ایرانی مورد بررسی 

و تحلیل قرار خواهیم داد.
براســاس این بخش ها، در این پژوهش می خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که برنامه 
درسی دین و زندگی دوره متوسطه دوم تا چه  اندازه متربیان را برای زندگی کردن به سبک 

اسالمی بر مبنای الگوی حیات طیبه آماده نموده است؟
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روش پژوهش
شــیوه مورد استفاده در پژوهش توصیفیـ  تحلیلی است، و ابزار مورد استفاده کلیه 
اســناد یا آثار مربوط به موضوع شامل نوشــتاری )کتابها، مقاالت و...( و غیرنوشتاری 
)ســایت ها و نرم افزارهای کتابخانه ای( می باشــد 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 مفاهیِم 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 داده های کمی در تأیید یا رد فرضیه ها 
مطرح می شوند. اینجا تحلیل های 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 اســالمیـ  ایرانی بوده  اند 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 مؤلفه های سبک زندگی اسالمی- ایرانی به 
تحلیل انطباق هر یک از مضامین موجود در 11 بخش 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 مؤلفه های مورد مطالعه است.
 

یافته های پژوهش
رویکرد حاکم بر برنامه درسی دین و زندگی و مطابقت آن با مؤلفه های سبک زندگی 

اسالمیـ  ایرانی
در این بخش راهنمایان برنامه درسی، 4 رویکرد دیگر که برای آموزش درس قرآن و 
تعلیمات دینی مناسب است را ذکر کرد ه اند، که به بررسی تناسب آن ها برای آموزش سبک 

زندگی اسالمیـ  ایرانی می پردازیم. 
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 جدول 2. تطبيق رویكردهای مطرح در برنامه درسی 
با مؤلفه های سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی

مطابقت با 
سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی

مضامين رویكرد ها

فرایند محوری: 

رسيدن به سبک زندگی اسالمی ـ ايرانی، 
امری آنی و دفعی نيســت، مجموعه  ای از 
نگرش هــا، ارزش ها، تصميــم گيری ها و 
انتخاب ها و اعمال دســت به دســت هم 
می دهند تا به تدريج ســبکی اســالمی 
از زندگــی پديد آيد )ويژگــی فرايندی و 

مرحله  ای بودن سبک زندگی(

بــر مبنای اين رويکــرد، فعاليت های آموزشــی بخش های 
مستقل از يکديگر نيســتتند كه به نحو اتفاقی و   بی ارتباط 

كنار هم چيده شده باشند.

رویكرد تلفيق:

از آن جايی كه ســبک زندگی اســالمی 
ـ ايرانی هم گزينشــی اســت و هم برای 
حصول آن بايد از معبر تفکر و علم آموزی 
گذشت، بنابراين اين جنبه رويکرد تلفيق 
با ســبک زندگی اسالمیـ  ايرانی تناسب 

دارد.

 الف( هدف غايی آموزش و پرورش اســالمی تربيت انسانی 
رشيد، دين دار و متخلق به اخالق و متعهد به مسئوليت های 
اسالمی است. اما هدف غايی آموزش و پرورش های سکوالر 
آن است كه مهارت های تفکر را توسعه دهد و به عقل توانايی 
داوری و قضاوت ببخشــد و شخص را آماده حضور سازگار با 

جامعه  ای می كند كه در آن زندگی می كند.
 بر مبنای اين تفاوت، توســعه مهارت هــای تفکر هدف 
مقدسی است كه وصول به هدف غايی)تقويت دين داری( را 
ممکن می ســازد، زيرا رسيدن به ايمان دينی از معبر تفکر و 

انتخاب می گذرد. 

از آنجايــی كه دين محوری و جهان   بينی 
الهی بر همه ابعاد سبک زندگی اسالمی 
ـ ايرانی حاكم اســت، اين جنبه رويکرد 
تلفيق با ســبک زندگی اسالمی ـ ايرانی 

تناسب دارد.

ب( بــا توجه به اينکه تقويت دين داری هدف نهايی آموزش 
و پرورش اســت، ضروری است همه درس ها و آموزش ها در 

تناسب با اين هدف تنظيم شود.

از اين وجه رويکرد تلفيق در سبک زندگی 
اســالمی ـ ايرانی بدين صورت می توان 
استفاده كرد كه از علوم در جهت اهداف 
غايی ســبک زندگی اسالمیـ  ايرانی نيز 

می توان استفاده كرد.

ج( تأميــن هدف غايی از طريق دانش های مختلف... علوم و 
دانش های مختلف جلوه گاه حکمت و قدرت خداوندی اند... 
علوم فضای معنوی را زيباتر نمايان می كنند و معنويت حاكم 

بر آموزش دانش طلبی را تقويت می نمايند.
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مطابقت با 
سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی

مضامين رویكرد ها

و  هنــری  مصــداق  كــه  رو  ايــن  از 
زيبايی شناسی از مؤلفه های سبک زندگی 
اسالمیـ  ايرانی است، اين وجه از رويکرد 

تلفيق تناسب دارد.

د( بخشــيدن نگــرش زيبايی شــناس و زيبايی بيــن بــه 
دانش آموزان و منتشر ســاختن معنای موجود در ورای اين 

زيبايی ها توسط معلم 

ظرفيت دروس ديگر در آموزش ســبک 
زندگی اســالمی ـ ايرانی بيشتر در حوزه 
نگرشــی اســت و در حوزه مصداق های 
عينی از دورس ديگر در آموزش ســبک 
زندگی اســالمی ـ ايرانی نمی توان بهره 

برد.

و( تعامل و همکاری درس ها در موضوع مشترك و استفاده از 
ظرفيت درس های ديگر برای تحقق هدف های تربيتی امکان 

بسيار مناسبی است كه بايد بدان توجه كرد.   
ز( پيگيری هدف های دينی با رويکردی تلفيقی در درس های 
ديگر... بيشــتر در حوزه هدف های نگرشی و ترسيم فضای 
معنوی اســت و از ايــن رهگذر به هيچ وجــه نمی توان به 
مجموعه  ای از تفکر ســازمان يافته و منســجم در اعتقادات 

دينی و راه و روش زندگی رسيد.

اين بخش از رويکرد تلفيق از آنجا با سبک 
زندگی اســالمیـ  ايرانی تناسب دارد كه 
يکی از ثمره های سبک زندگی اسالمی ـ 
ايرانی، همين وحدت بخشيدن به هستی 
فرد در تمامی ابعاد و نگرش های زندگی 

است.

ح( جامعيت و پيوســتگی تعليمات دينی خود، موضوعيت 
دارد، زيــرا ثمره آن در دانش آموز، وحدت نظام  انديشــه  ای 
وی درباره نظام هستی و وحدت شخصيتی وی در سازگاری 
ميان  انديشه و عمل می باشد، كه اين نکته اخير بسيار حائز 

اهميت دارد.

تعادل ميان موضوع محوری و دانش آموز محوری:

برای اينکه آموزش دينی منجر به تغيير 
ســبک زندگی دانش آموز و اســالمی 
شدن آن شــود، از روش اكتشافی و به 
كارگرفتن دانش آموز و دادن نقشی به او 

می توان استفاده كرد.

الف( اســالم دين زندگی و راه عملی تأمين كمال است...
)يادگيری اكتشافی معارف و اخالق دينی(

ـ تأكيد بر وظيفه تفکر و علم آموزی
ـ تأكيد بر اخالق علمی

ب( دانش آموز معارف دينی را گوهرهای گران بهايی بداند 
كه با تفکر و  انديشــه به دســت می آيد نه مجموعه  ای از 
 اندوخته های علمی كه در رقابت علمی قابل استفاده است.

تأكيد بر وظيفــه تفکر و علم)كاربردی 
كردن علوم( و اين روش بر وجه بيرونی 
و عملی سبک زندگی اسالمی ـ ايرانی 

تأكيد می كند.

ج( در چنين روشــی بايد از انباشــت اطالعات در كتاب 
درســی اجتناب كرد و زمينه مناســب را برای تحقيق و 
ابتــکار فراهم نمــود و از تکيه بيــش از حد روی حافظه 
خودداری كرد. بايد فرصت و مجال جســت و جو گری را 

برای دانش آموز ايجاد كرد.

)ادامه( جدول 2.
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مطابقت با 
سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی

مضامين رویكرد ها

تأكيد بر وجه بيرونی و عملی ســبک 
زندگی اسالمی ـ ايرانی 

د( درس دينی درس زندگی است... می تواند توسعه پيدا 
كرده از چارچوب خارج شــود و محيط زندگی دانش آموز 

را متأثر سازد.

تأكيد بر وجه بيرونی و عملی ســبک 
زندگی اسالمی ـ ايرانی 

ه( فراهم ساختن فرصت های تجربه های شخصی دينی در 
جامعه مدرن امروز

تأكيد بر وجه بيرونی و عملی ســبک 
زندگی اسالمی ـ ايرانی

و( بنابر حركت از موضوع محوری به دانش آموز محوری، الزم 
اســت محتوا به گونه  ای تنظيم شود كه 50 تا 60 درصد به 
شناخت و تبيين موضوعات اختصاص يابد و 40 تا 50 درصد 
زمينه فعاليت ها و تحقيقات و كارهای دانش آموز را فراهم نمايد 
تا دانش آموز بتواند خالقيت های خود را نشان دهد و فرصت های 
مناسب شــکل گيری رفتار و شــخصيت او حاصل گردد.

خالقيت

 سبک زندگی اسالمی ـ ايرانی، هرچند 
مبتنی بر الگوها و روش های معصومين 
عليهم الســالم اســت، اما همانطور كه 
گفته شد می توان با بهره گيری از ساير 
اصــول و با خالقيت برای امر در جامعه 
مدرن امروز، با ســبک زندگی اسالمی 
ـ ايرانــی و حتی با ســبک های متعدد 

اسالمی ـ ايرانی رفتاری را انجام داد.

خالقيت در مهارت های ذهنی و عملی، مشترك ميان همه 
درس ها از جمله درس دينی است. با اين خالقيت، گرچه انسان 
بزرگ و مقتدر می شــود، اما لزوماً »بزرگوار« و »ارزشمند« 
نمی گردد. زيرا صرفاً مجهز به ابزار قوی تری شــده است و 
دامنه اقتدار و اختيارش را توســعه داده است. اما خالقيت 
دينی، كه خاص تعليم و تربيت دينی است، »سازندگی« را از 
طريق عبوديت و تسلط بر خود، از طريق بندگی و شکستن 
چهار حصار »طبيعت«، »تاريخ«، »جامعه« و »خويشتن« 
محقق می ســازد. از ايــن زاويه، »خالقيــت« يک رويکرد 
مبنايی و تأثيرگذار در همه ابعاد تعليم و تربيت دينی است.

تأكيد بــر وظيفه اعتقــادی، عبادی و 
معنــوی    تأكيد بر وظيفه تفکر و علم 

آموزی

خالقيت دينی، به جای اينکه از بيرون آغاز شــود، ابتدا در 
درون صورت می گيرد. خودسازی به معنای توانايی و ابتکار 
و تســلط بر خود برای نفی خصلت های ناپســند و احيای 
فضائل متعالی، نهايتاً به توانايی تسلط بر طبيعت می انجامد. 
خالقيــت دينی پاعضا و جوارح آدمی را به اطاعت عقل در 

می آورد و اين امر تنها با بندگی و عبوديت ميسر می باشد.

تأكيد بر اينکه سبک زندگی اسالمی ـ 
ايرانی تنها در حيات ايمانی اســت كه 
محقق می شود نه حيات نباتی و حيوانی 

كه انسان اسير نفس اماره است.

در اين خالقيت و ربوبيت، انسان ابتدا خالق و مربی درونی 
خود می شــود و از حصار نفس اماره آزاد می گردد تا بعد 

بتواند بر عالم مسلط گردد.

)ادامه( جدول 2.
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تحلیل انطباق: در بررســی تناسب 4 رویکرد مطرح در برنامه درسی با سبک زندگی 
اســالمیـ  ایرانی می توان گفت این رویکردها در 5 مورد به وظیفه تفکر و علم آموزی و 
به وظایف اخالقی، اعتقادی و زیبایی شناســی هرکدام یک بار اشاره شده است. همان طور 
که مشــاهده شد در مطابقت رویکرد تعادل میان موضوع محوری و دانش آموز محوری با 
سبک زندگی اسالمیـ  ایرانی، هرچند مؤلفان راهنمای برنامه درسی به صورت غیرمستقیم 
بر رفتار دینی)وجه عملی آموزش های دینی( و فعالیت کردن دانش آموزان، تأکید دارند اما 
در هیچ بخشی از به سبک مند کردن زندگی دانش آموزان و این فعالیت های دینی، براساس 
این آموزش ها اشاره ای نمی کنند. در واقع این رویکرد های هرچند در آموزش تعلیم و تربیت 
دینی می توانند مورد اســتفاده دبیران قرار بگیرند اما لزوماً منجر به سبک زندگی اسالمیـ  
ایرانی نخواهند شد. و در این رویکردها جای رویکردی که در آن مفاهیم دینی به زندگی 

دانش آموزان 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( می توانیم بگوییم که هرچند که این رویکرد کاماًل با سبک 
زندگی اسالمیـ  ایرانی مطابقت دارد و مؤلفه هایی نظیر مؤلفه اعتقادی، عبادی و معنوی، 
تفکر و علم، اخالق و ویژگی های درونی مناســب، برخی شاخص های مؤلفه زیستی و 
بدنــی، ارتباط معناداری دارد اما به برخی از مؤلفه های مهم نظیر مصداق های سیاســی- 
اجتماعی، و ویژگی والیت پذیری اشــاره  ای نشده است. اما به طور کلی و همان طور که 
انتظار می رفت، 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 
مؤلفه های سبک زندگی اسالمیـ  ایرانی

اصولی که حاکم بر برنامه درســی قرآن و تعلیمات دینی اســت، به دو دسته تقسیم 
می شوند. یک دسته از این اصول بیشتر به درس دینی اختصاص دارند و کاربرد اصلی آن ها 
مربوط به این درس است. دسته  ای دیگر که عام و فراگیر هستند و به تمام درس ها مربوط 

می شوند و به همین جهت در درس قرآن و تعلیمات دینی باید مورد توجه قرار گیرند.
مؤلفان راهنمای برنامه درســی 17 اصل خاص را بــرای درس دین و زندگی در 
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 نظــر گرفته اند، که هر یک از این اصول را از جهت میزان مطابقت با ســبک زندگی 
اسالمی ـ ایرانی بررسی می کنیم.

جدول 3. تطبيق اصوِل خاِص حاکم بر برنامه درسی دین و زندگی
 با مؤلفه های سبک زندگی اسالمی- ایرانی

مطابقت با سبک زندگی اسالمی- ایرانی اصول

تأکید بر وظیفه تفکر و علم آموزی
انس با قــرآن یکی از راه های دســت یابی به 

سبک های زندگی اسالمی- ایرانی

تلفیق آموزش قرآن و دینی
دانش آمــوزان باید انس با قرآن پيدا كنند و تفکر و تدبر 

در آن را در برنامه زندگی خود قرار دهند.
 تأکید بر ویژگی الگویی سبک زندگی اسالمی 

ـ ایرانی
در درس دینی تالش بر آن اســت که قرآن کریم و سنت 
و ســیره معصومین صلوات اهلل علیهم محور قرار گیرند و 
درس های زندگی با الهام از ایــن دو منبع به دانش آموزان 

آموزش داده شود.

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

 اسالمی ـ ایرانی

محور قرار گرفتن قرآن کریم و ســنت و سیره معصومین 
صلوات اهلل علیهم

توجــه به جنبه های کاربــردی و عملی تعالیم 
 دینی، بــا بُعــد بیرونی)عملی( ســبک زندگی

 اسالمی ـ ایرانی تناسب دارد.

تنظیم محتوا در جهت تبیین برنامه نظری و عملی زندگی 
دینی در دنیای امروز

تأکیــد بر ویژگــی اعتدال در ســبک زندگی 
اسالمی ـ ایرانی

متناسب با وظیفه اعتقادی، عبادی و معنوی
متناسب با وظیفه تفکر و علم آموزی

توازن در پرورش روحیه تعبد، تعقل و تعلق قلبی

--- ایجاد طلب و تشنگی در مخاطب

تأکید بر نگرش انسان به خود)فطرت توحیدی( فراهم کردن فرصت تجربه و تأمل با خود
باعث ظاهر شدن گرایش های فطری به زیبایی های دینی 

در خودآگاه فرد می شود.

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 دانش آموز با اســتدالل عقلی باشــد، آنگاه 
امکان انتخاب ســبک زندگی اســالمی ـ ایرانی 
برای دانش آموز به ســهولت و سرعت بیشتری 

صورت می گیرد.

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 دانش آموز احساس کند تعالیم دینی تعالیمی کارآمد و 
زندگی ساز است و او می تواند به آسانی یک زندگی دینی 

برای خود سامان دهد.
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مطابقت با سبک زندگی اسالمی- ایرانی اصول

متناسب با وظایف فرهنگی و دفاعی و امنیتی
متناســب با ویژگی »ایرانی بودِن« سبک زندگی 

اسالمی- ایرانی

پیراستن دین از خرافه ها و طرد عادات و رسوم اجتماعی 
نادرست از ساحت دین

برخی از آداب و ســنن اجتماعی، گرچه ممکن است از 
دین گرفته نشده باشند، اما با دین تعارضی ندارند و حفظ 
آن ها ســبب وحدت ملی و همبستگی است و موافق طبع 

اقوام یک سرزمین است.

تناســب با وظیفه اخالق و ویژگی های درونی 
مناسب

متناســب با مصداق سیاسی ـ اجتماعی سبک 
زندگی اســالمی ـ ایرانــی و وظایف فرهنگی، 

دفاعیـ  امنیتی.

ارائه برنامه جامع اخالقی و سلوک فردی و اجتماعی
ارائه برنامه عملی در اخالق و سلوک فردی و اجتماعی، 
که غایت آن کمال فردی و به فعلیت رسیدن خصائل معنوی 

و کماالت نفسانی است.
برنامه درســی باید رشــد اجتماعی دانش آموزان را نیز 
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 میثاق ها 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 سیاسیـ  اجتماعی سبک 
زندگی اســالمی ـ ایرانــی و وظایف فرهنگی، 

دفاعیـ  امنیتی.

ایجاد آمادگی در دانش آموز برای حفظ هویت اســالمی 
خود در شرایط نامناسب

متناســب با مصداق سیاسی ـ اجتماعی سبک 
زندگی اســالمی- ایرانی و وظایــف فرهنگی، 

دفاعیـ  امنیتی.

سمت گیری برنامه درسی در جهت وحدت اسالمی 

متناسب با ویژگی والیت پذیری
متناســب با مصداق سیاسی ـ اجتماعی سبک 

زندگی اسالمی ـ ایرانی و وظایف فرهنگی.

حضور  اندیشــه های حضرت امام)ره( در کالبد محتوای 
آموزش

متناسب با ویژگی الگویی با تأکید بر علم آموزی بهره مندی از دستاوردهای عالمان دین

از آن جایی که جنسیت در اصل سبک زندگی 
اسالمی ـ ایرانی تفاوتی ایجاد نمی کند، این اصل 
با سبک زندگی اســالمی ـ ایرانی تناسب ندارد، 
هرچنــد که در بحث احکام دینــی این امر باید 

مدنظر قرار گیرد.

توجه به نیازها و ویژگی های دختران و پسران

--- تقویت احساس نیاز به دین

--- توجه به آموزش های خاص اهل سنت

--- توجه به آموزش های خاص اقلیت های دینی)مســیحی، 
یهودی، زرتشتی(

)ادامه( جدول 3.
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تحلیل انطباق: در هیچ کدام از 17 اصل از اصوِل خاص حاکم برنامه درســی دین و 
زندگی دوره متوســطه دوم، سخنی از سبک زندگی اسالمیـ  ایرانی به میان نیامده است، 
هرچند واژه ها و اصطالحاتی نظیر محور قرار گرفتن قرآن کریم و سنت و سیره معصومین 
صلوات اهلل علیهم، برنامه زندگی، برنامه نظری و عملی زندگی دینی، آداب و سنن اجتماعی، 
زندگی دینی و برنامه جامع اخالقی و ســلوک فردی و اجتماعی به مفهوم سبک زندگی 
اسالمیـ  ایرانی نزدیک هستند، اما همان طور که در فصول پیشین گفته شد، سبک زندگی 

اسالمیـ  ایرانی با چنین مفاهیمی تفاوت دارد.
همچنین با بررسی اجمالی اصول خاص، این سؤال به ذهن متبادر می شود که مؤلفان 
برنامه درسی چگونه و با چه راهبردی احساس نیاز به سبک زندگی اسالمیـ  ایرانی را در 
دانش آموزان بر می انگیزند؟ آیا عدم توجه دقیق و مستقیم به سبک مند کردن معارف دینی 
در دانش آموزان و اســتفاده کاربردی، روش مند و قاعده مدار از این معارف، نشان از آن 
نیســت که مؤلفان برنامه درسی تنها به باالبردن معلومات دینی دانش آموزان و تا حدودی 
تفکر و تامل در مسائل دینی، توجه کرده و از چگونگی عملیاتی کردن این معارف کمتر 
ســخن به میان آورد ه اند به گونه ای که از 17 اصل خاِص حاکم بر برنامه درســی دین و 
زندگی دوره متوســطه دوم، تنها در اصول 2، 3، 7 و 9 آن هم به صورت غیرمســتقیم به 
استفاده از معارف دینی در زندگی اشاره شده است. به طور کلی می توان گفت که در اصول 
حاکم بر برنامه درسی دین و زندگی، توجه به وظایف زیستی و بدنی، شغلی و حرفه ای ، 

مالی و اقتصادی و وظایف خانوادگی مغفول مانده است.

جدول 4. تطبيق اصوِل عاِم حاکم بر برنامه درسی دین و زندگی
 با مؤلفه های سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی

مطابقت با سبک زندگی اسالمی- ایرانی اصول

سبک زندگی اسالمیـ  ايرانی چون برآمده از نگرش اسالمی 
به انسان است تمامی نيازهای فطری او را مدنظر قرار می دهد.

ويژگی انطباق پذيری سبک زندگی اسالمیـ  ايرانی با شرايط 
مکانی و زمانی، باعث می شــود اين سبک از زندگی متناسب 
با نيازهای منبعث از شــرايط اجتماعی باشــد و نيازهای روز 

دانش آموزان را مدنظر قرار دهد.

توجه به نيازها در برنامه درسی
توجه به نيازهای بنيادی و فطری

توجه به نيازهای منبعث از شرايط 
اجتماعی

محور قرار گرفتــن نيازهای روز 
دانش آموز



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

53

35 - ۶۶

ë سال سوم
ë شمارة 4

ë شمارة پیا پی9
ë زمستان  1397

مطابقت با سبک زندگی اسالمی- ایرانی اصول

متناســب با مصداق علمی و فناوری ســبک زندگی اسالمی- 
ايرانی

استفاده از علوم روز

متناسب با وظيفه تفکر و علم آموزی پرورش مهارت های تفکر

متناسب با مصداق علمی- فناوری سبک زندگی اسالمی- ايرانی  بهره منــدی از فناوری های جديد
در برنامه درسی

--- رعايت پيوستگی و انسجام طولی و 
عرضی در برنامه درسی

تناسب با نگرش اسالمی به خود توجــه بــه دانش آمــوزان ويژه و 
استعدادهای برتر

متناسب با وظيفه فرهنگی توجه به ويژگی های عصر جديد

متناسب با وظيفه اعتقادی، عبادی و معنوی ترســيم فضای مناسب مذهبی در 
آموزش

متناسب با پسوند ايرانی و اسالمی بودن سبک زندگی
متناسب با مژلفه های فرهنگی و دفاعی و امنيتی

تقويت هويت اسالمی و ملی

متناسب با ويژگی انعطاف پذيری سبک زندگی اسالمی- ايرانی انعطاف پذيری برنامه

متناسب با ويژگی انعطاف پذيری سبک زندگی اسالمی- ايرانی امکان توســعه و تکميل و تجديد 
نظر در برنامه

تحلیل انطباق: بیشــترین توجه اصول عام حاکم بر برنامه درســی بر وظیفه تفکر و 
علم آموزی است و در مراتب بعدی بر وظیفه فرهنگی و سپس بر نگرش اسالمی به خود و 

همچنین ویژگی انعطاف پذیری می باشد که با مؤلفه های سبک زندگی منطبق است.
 

مفاهیم اساسی حاکم بر برنامه درسی دین و زندگی و مطابقت آن با مؤلفه های سبک 
زندگی اسالمیـ  ایرانی 

یکی دیگر از عناصر برنامه درسی دین و زندگی مفاهیم و مقوله های بنیادین و اساسی 
حوزه قرآن و تعلیمات دینی دوره متوســطه اســت که داده های حاصل از تطبیق آن در 

جدول5 آمده است.

)ادامه( جدول 4.
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جدول5. تطبيق مفاهيم اساسی حاکم بر برنامه درسی دین و زندگی 
با مؤلفه های سبک زندگی اسالمی- ایرانی

مطابقت با سبک زندگی اسالمی- ایرانی مفاهيم اساسی

متناســب با ويژگــی خدامحوری ســبک زندگی 
اسالمی- ايرانی

خدا)به عنوان اساســی ترين مفهوم در تمام 
پايه ها(؛

قرآن كريم )به عنوان مهم ترين منبع معارف 
در تمام پايه ها(؛

متناســب با ويژگی الگويی سبک زندگی اسالمی 
ايرانی

سنت و ســيره )به عنوان منبع دوم معارف 
اسالم در كنار قرآن در تمام پايه ها(؛

متناسب با نگرش اسالمی به انسان انسان در اســالم )به عنوان مخاطب خدا در 
هدايت و هم چنين مخاطب اصلی برنامه های 

تعليم و تربيت دينی در تمام پايه ها(؛

متناسب با مؤلفه های نگرش)درونی( سبک زندگی 
اسالمی- ايرانی

معاد؛

متناسب با مؤلفه های نگرش)درونی( سبک زندگی 
اسالمی- ايرانی

نظام خلقت؛

متناسب با مؤلفه های نگرش)درونی( سبک زندگی 
اسالمی- ايرانی

هدايت الهی و پيامبری؛

متناسب با مؤلفه های نگرش)درونی( سبک زندگی 
اسالمی- ايرانی

امامت و واليت؛

متناســب با مصداق سياســی- اجتماعی ســبک 
زندگی اسالمی- ايرانی

جامعه اسالمی؛

در ارتباط با تمامی مؤلفه ها دين در دنيای جديد؛

متناســب با وظايف اخالقــی و ويژگی های درونی 
مناسب

متناسب با وظيفه دينی)اعتقادی، عبادی و معنوی(

راه زندگی)اخــالق، آداب و احــکام فردی و 
اجتماعی(.
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تحلیل انطباق: همانطور که مشاهده می شود از آنجایی که راهنمای برنامه درسی دین و 
زندگی براساس مبانی، ویژگی ها و مؤلفه های دین مبین اسالم تهیه و تدوین شده است، اهداف 
اساسی این حوزه نیز با نگرش ها و مؤلفه های سبک زندگی اسالمیـ  ایرانی ارتباط مستقیم و 
تنگاتنگی دارد، به ویژه این ارتباط در مفهوم راه زندگی که سعی بر پیوند بین دین و زندگی 
دانش آموزان دارد، بیش تر به چشم می خورد، هر چند که به طور مستقیم به سبک مند زندگی 
کردن براساس روش اسالم اشاره  ای نشده است. بیشترین تأکید مفاهیم اساسی بر نگرش به 
هستی است )4 مورد( و مؤلفه های اخالقی و اعتقادی و سیاسی- اجتماعی و ویژگی های 
خدامحوری و الگویی سبک زندگی  اسالمیـ  ایرانی  هرکدام یک بار مورد تأکید قرار گرفته اند.

اهداف کلی برنامه درســی دین و زندگی و مطابقت آن با مؤلفه های ســبک زندگی 
اسالمی ـ 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 عینِی سبک زندگی اسالمیـ  ایرانی دارد مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد و از 
تحلیل اهداف در دو قلمرو »شناخت و بینش« و »باورها و گرایش ها« صرف نظر می کنیم 

زیرا بخش عمده  ای از اهداف با یکدیگر همپوشانی دارند.

 جدول6. تطبيق اهداف کلی برنامه درسی دین و زندگی 
با مؤلفه های سبک زندگی اسالمی- ایرانی

مطابقت با سبک زندگی
 اسالمی- ایرانی

اهداف در قلمرو 
عمل و رفتار

مفاهيم 
اساسی

متناسب با مؤلفه خدا محوری
توجه به ويژگی های ايمان و عمل صالح 

جهت رسيدن به حيات طيبه
توجه به غيب )آخرت(

تالش برای تنظيــم زندگی و عمل بر 
مبنای ايمان به خدا و آخرت

مبانی و 
اصول دين 
)خدا، نظام 

خلقت، معاد، 
نبوت، امامت و 

واليت(
 تأكيد بر ويژگی الگويی سبک زندگی 

اسالمی- ايرانی
تالش برای پيــروی از انبيای الهی و 

ائمه اطهار صلوات اهلل عليهم.



فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

56

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

مطابقت با سبک زندگی
 اسالمی- ایرانی

اهداف در قلمرو 
عمل و رفتار

مفاهيم 
اساسی

تأكيد مستقيم بر سبک و شيوه زندگی 
با استفاده از منبع اصلی آن)معارف قرآن 

كريم(

تالش برای بهره مندی از معارف قرآن 
كريم برای شناخت عقايد نظری و شيوه 

زندگی. قرآن كريم
برنامه های زندگی  تنظيم  برای  تالش 

بر مبنای تعاليم قرآن كريم.

تأكيد بر ويژگی الگويی ســبک زندگی 
اسالمی- ايرانی

تالش برای پيروی از رسول خدا)ص(، 
حضرت فاطمه زهرا)س( و ائمه اطهار)ع( 

و اسوه قرار دادن آن ها.  سنت
تأكيد بر ويژگی الگويی ســبک زندگی و سيره

اسالمی- ايرانی 
تالش بــرای بهره منــدی از معارف 
معصومين)ع( برای شناخت عقايد نظری 

و شيوه زندگی.

متناسب با نگرش اسالمی به انسان  تالش برای كســب بينش اســالمی 
انسان و مقام وی در هستی  انسان

تأكيد بر شناخت هدف زندگی از عوامل در اسالم
مؤثر بر سبک زندگی اسالمی- ايرانی

كوشــش در جهت انتخــاب هدف و 
مقصد حقيقی انسان.

 متناســب با ســطح اجتماعی سبک 
زندگــی اســالمی- ايرانــی و وظايــف 

فرهنگی، و دفاعی و امنيتی.

تــالش در جهت ايفــای نقش مثبت 
و ســازنده در جامعه اسالمی و مراعات 

حقوق مردم و حکومت. جامعه اسالمی
با ســطح اجتماعی سبک  متناســب 
زندگی اسالمی- ايرانی و وظيفه فرهنگی.

انجام مراتبی از تعهد خود نســبت به 
مسلمانان در موقعيت های ضروری

توجه به داشتن برنامه ريزی در زندگی 
و داشتن برنامه  ای در اين مورد.

راه زندگی
)اخالق، اعمال 

و آداب(

متناســب با وظيفه اعتقادی، عبادی و 
معنوی.

مراعات مراقبــت اوليه از وظايف خود 
نسبت به خدا.

متناسب با مصداق سياسی- اجتماعی. تالش در جهت ايفای مســئوليت های 
خود نسبت به جامعه و طبيعت خود.

متناسب با وظيفه فرهنگی و تأكيد بر 
متناسب بودن دين و سبک زندكی دينی 

با مقتضيات زمان

تــالش در جهت مراعــات مهم ترين 
ضوابط و شعائر دينی در دنيای امروز. دين در

دنيای جديد 

)ادامه( جدول 6.
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تحلیل انطباق: از 11 مفهوم اساسی که در برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه 
دوم قــرار دارند، اهداف کلی در قلمرو عمل و رفتار تنها در قالب 7 مفهوم اساســی ذکر 
شده است و مفاهیم اساسی معاد، نظام خلقت، هدایت و پیامبر و امامت و والیت، بدون 
هیچ توضیحی ذکر نشده است، جالب اینجاست که این 4 مفهوم در اهداف کلی در قلمرو 

شناخت و بینش و قلمرو باورها و گرایش ها نیز حذف شد ه اند.
 نکته دیگر اینکه، برخی از مصداق های عینی ســبک زندگی اســالمیـ  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 می دانند.

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 مؤلفه های سبک زندگی اسالمیـ  ایرانی در جدول7 آمده است.

جدول 7. تطبيق مفاهيم جزئی پایه اول با مؤلفه های سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی

مطابقت با سبک زندگی
 اسالمی- ایرانی

مفاهيم جزئی 
پایه اول

مفاهيم 
اساسی

متناسب با نگرش انسان به خود
متناسب با نگرش انسان به خود

غايت سبک زندگی اسالمی نيز هدايت 
نظام منــد و جامع افــراد جامعه جهت 
سهولت در تحقق مراتب حيات طيبه در 

مسير قرب الی ا...
تأكيد بر ايمان به عنوان يکی از عوامل 
رسيدن به سبک زندگی اسالمیـ  ايرانی

متناسب با ويژگی خدا محوری

- خودشناسی مقدمه خداشناسی
- استعدادهای انســان و تفاوت ميان 

آن ها
- قرب به خدا، برترين هدف در زندگی 

و گرايش فطری انسان
- ايمــان به خدا به عنــوان مقصود و 

محبوب انسان
- ياد خدا و تأثيــر آن در برنامه های 

زندگی

خدا

به  اســالمی  نگــرش  بــا  متناســب 
هستی)ايمان به غيب(

هدف های اخــروی، هدف های اصلی 
زندگی معاد
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مطابقت با سبک زندگی
 اسالمی- ایرانی

مفاهيم جزئی 
پایه اول

مفاهيم 
اساسی

مخلوقــات جهان نشــانه های صفات  تناسب با نگرش اسالمی به هستی
خداوندی نظام خلقت

توجه به برنامه بــودن دين در زندگی 
انسان ها

دانش آموز با توجه به زندگانی پيامبران 
الهی، برنامه و ســبک زندگــی خود را 

تنظيم می كند.

دين برنامه زندگی و راه سعادت
شيوه های تنظيم برنامه زندگی هدايت الهی

و پيامبری

متناسب با ويژگی الگويی سبک زندگی 
اسالمی ـ ايرانی

قرآن كريم كتاب هدايت
ضرورت قرائت و تدبر در قرآن كريم قرآن كريم

متناسب با مصداق سياسی ـ اجتماعی 
سبک زندگی اسالمی ـ ايرانی و وظايف 

فرهنگی و دفاعی و امنيتی

تأثير امر به معروف و نهی از منکر در 
حفظ نظام اسالمی امامت

و رهبری

تأكيد بر ويژگی الگويی سبک زندگی 
اسالمی ـ ايرانی

پيامبر اكرم)ص( و ائمــه اطهار)ع( و 
حضرت زهــرا)س( الگوهايی از جنس 

خود انسان ها برای بشر
سنت و سيره

متناسب با وظيفه زيستی و بدنی
متناسب با نگرش اسالمی به خود 

متناســب با هدف غايی سبک زندگی 
اسالمی ـ ايرانی

 متناسب با وظيفه تفکر و علم آموزی

- انســان خواســتار همه خوبی ها و 
زيبايی ها

- انسان مسئول سرنوشت خويش
-   بی نهايت طلبی انســان، انسان ذاتاً 

طالب قرب به خداست.
- تفکر و قدرت انتخاب وسيله رسيدن 

به خوبی ها و زيبايی ها

انسان
 در اسالم

متناسب با وظايف فرهنگی و دفاعی و 
امنيتی

-شرايط جديد فرهنگی و اجتماعی و 
امر به معروف و نهی از منکر 

دين در 
دنيای جديد

سربلندی جامعه و كار متناسب با وظيفه شغلی و حرفه  ای  جامعه اسالمی

)ادامه( جدول 7.
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مطابقت با سبک زندگی
 اسالمی- ایرانی

مفاهيم جزئی 
پایه اول

مفاهيم 
اساسی

متناسب با وظايف شغلی و حرفه  ای و 
مالی و اقتصادی

پيشرفت و آبادانی جامعه و كار

در رابطه با خدا: شيوه تقويت ايمان  متناسب با ويژگی خدا محوری
به خدا، ضرورت ياد خدا و... 

راه زندگی
)اخالق، اعمال 

و آداب(
توجه به برنامه بــودن دين در زندگی 

انسان ها
در ارتباط با خود: ضرورت داشــتن 
برنامــه در زندگــی، برنامه ريــزی راه 
رسيدن به هدف، احکام و وظايف دينی 

عناصر اصلی برنامه زندگی

متناسب با مؤلفه اخالق و ويژگی های 
درونی مناسب

متناسب با مؤلفه تفکر و علم آموزی
متناسب با مؤلفه شغلی و حرفه ای 

شرایط موفقيت در برنامه: تصميم 
درســت، پيمان و عهد با خدا، مراقبت، 
محاســبه، تفکر در قرآن از برنامه های 
اصلی زندگی، آثار سازنده كار و تالش، 

بلند همتی، برنامه ريزی برای كار.

شرايط 
موفقيت 
در برنامه

متناسب با ويژگی انتخاب گری سبک 
زندگی اسالمی ـ ايرانی

به  اســالمی  نگــرش  بــا  متناســب 
ديگران)جنس مخالف(

جامعه:  و  خانــواده  با  ارتباط  در 
معيارهــای انتخــاب دوســت، وظايف 
دوستی، تأثير دوست در زندگی، حدود 
رابطه دختران و پســران، حکمت های 

محدود بودن رابطه دختران و پسران

در ارتباط 
با خانواده 
و جامعه

تحلیل انطباق: در مفاهیم جزئی پایه اول متوســطه، هرچند که توجه به نگرش ها و 
ارزش ها بیش تر مطرح شده است اما بُعد عینی و رفتاری سبک زندگی اسالمیـ  ایرانی در 

قالب مؤلفه های 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 حرفه ای )3مورد( دارند و پس از آن بیشــتر بر روی وظایف دفاعی و امنیتی، 
فرهنگی، تفکر و علم آموزی، نگرش به هستی، )هرکدام2مورد( و ویژگی های خدامحوری 

و الگویی )2مورد( تأکید داشته  اند.

)ادامه( جدول 7.
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جدول 8. تطبيق مفاهيم جزئی پایه دوم با مؤلفه های سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی

مطابقت با سبک زندگی
 اسالمی- ایرانی

مفاهيم جزئی 
پایه دوم

مفاهيم 
اساسی

متناسب با نگرش اسالمی به هستی - جهان آيه حکمت و تدبير خداوند
- نمونه هــای هــدف داری و غايتمنــدی در 

طبيعت
- منزه بــودن خداوند از فعــل عبث و خلق 

  بی هدف موجودات
- غايتمندی جهان و آينده آن

- آثــار و ثمرات باور به هدف مندی جهان در 
زندگی و رفتار انسان

خدا

متناســب بــا نگــرش اســالمی بــه 
هستی)ايمان به غيب(

- آثــار ايمان به معــاد در زندگی انســان و 
رفتارهای فردی و اجتماعی وی

- حقيقت مرگ و باقی بودن وجود انسان
- ويژگی های عالــم برزخ و رابطه آن با دنيا و 

آخرت
- آخرت و برنامه زندگی
- مواقف و مراحل قيامت

- ثواب و عقاب الهی در آخرت

معاد

متناســب با نگرش اســالمی به هستی: 
حركت منظم جهان به سوی هدف معين، 
مؤمن را به حركت منظم در جهت رسيدن 
به اهداف خود راهنمايی می كند كه همان 

سبک زندگی اسالمی- ايرانی است.

- ماهيت از اويی و به سوی اويی جهان خلقت
- فنا ناپذيری جهــان خلقت و حركت آن به 

سوی هدف معين نظام خلقت

--- --- قرآن كريم

متناسب با ويژگی الگويی سبک زندگی 
اسالمی ـ ايرانی

متناسب با ويژگی اعتدال در زندگی

- سنت و ســيره معصومين)ع()در موضوعات 
معين شده برای سال دوم(

- شخصيت متعالی و معتدل معصومين

سنت 
و سيره

متناسب با نگرش اسالمی به انسان)بُعد 
روحی و جسمی انسان(

متناســب بــا نگــرش اســالمی بــه 
انسان)استعدادها و ظرفيت های آدمی(

متناســب بــا نگــرش اســالمی بــه 
انسان)دشمن های انسان(

- روح بُعد غيرمادی وجود انسان
- ظرفيت نامحدود انسان برای كسب كماالت

- نقش شيطان در فريب انسان انسان 
در اسالم

متناسب با وظيفه فرهنگی حفظ حجاب در جامعه امروز
جامعه سالم و حيا و عفاف

جامعه 
اسالمی
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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 3 مورد( پرداخته شده است و 
تنها در مفهوم اساسی جامعه اسالمی بر وظیفه فرهنگی به عنوان بُعد عینی و رفتاری سبک 

زندگی اسالمیـ  ایرانی توجه شده است.

جدول 9. تطبيق مفاهيم جزئی پایه سوم با مؤلفه های سبک زندگی اسالمی- ایرانی

مطابقت با سبک زندگی
 اسالمی- ایرانی

مفاهيم جزئی 
پایه سوم

مفاهيم 
اساسی

- هدايت گری خداوند، هدايت و خلقت الهی متناسب با نگرش اسالمی به هستی خدا

متناســب با نگــرش اســالمی به 
هستی)ايمان به غيب(

و نقش الگويی پيامبران در ســبک 
زندگی اسالمی 

- پذيرش راه انبيا شرط سعادت در قيامت

معاد

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

ديگر موجودات

- هدايت عمومی در نظام خلقت
- تناسب هدايت با ويژگی های مخلوقات نظام 

خلقت

متناسب با نگرش اسالمی به هستی
متناســب با ويژگی الگويی ســبک 

زندگی اسالمی
متناســب بــا وظيفــه اخــالق و 

ويژگی های دورنی مناسب
متناسب با وظيفه زيستی و بدنی

متناســب با ويژگی الگويی ســبک 
زندگی اسالمی

- هدايــت عمومــی موجودات اســاس نظام 
حکيمانه جهان

- نقــش پيامبران در هدايت انســان ها، نقش 
الگويی پيامبران

- كارنامه انبيــاء: احياء ارزش هــای اخالقی، 
پرورش انسان های متعالی

تعليم زندگی سالم دنيايی 
ارائه برترين و بهترين الگوهای زندگی

هدايت 
و رسالت
)پيامبری(

متناسب با نگرش اسالمی به هستی 
)ايمان به غيب(

وحی الهی و نحوه نزول قرآن كريم قرآن 
كريم

متناسب با ويژگی واليت پذيری
متناسب با ويژگی واليت پذيری

- تداوم رسالت در سايه قرآن و عترت
- ضرورت نصب امام از جانب خداوند

- عوامل غيبــت، ويژگی های عصر غبيت، آثار 
وجودی حضرت مهدی)عج(، وظايف مسلمين در 

عصر غيبت، انتظار و نقش سازنده آن.

امامت 
و واليت
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مطابقت با سبک زندگی
 اسالمی- ایرانی

مفاهيم جزئی 
پایه سوم

مفاهيم 
اساسی

متناســب با ويژگی الگويی ســبک 
زندگی اسالمی- ايرانی

- ســنت و ســيره معصومين)ع( )درموضوعات 
معين شده برای سال سوم(

- اســوه بودن معصوميــن)ع( در عصر حاضر و 
ابعاد آن.

- پيروی از معصومين)ع(
- پرهيز از راه های مختلف با طريقه معصومين)ع(

- حضرت زهرا)س( اسوه جامع زنان

سنت 
و سيره

متناســب با نگــرش اســالمی به 
ديگران

متناسب با وظيفه خانوادگی

- تفــاوت در زن و مــرد در برخــی جنبه های 
جسمی و روانی

- نقــش ويژگی های اختصاصــی زن و مرد در 
جذب و تکميل يکديگر

انسان 
در اسالم

متناســب بــا مؤلفه هــا اخــالق و 
ويژگی هــای درونی مناســب و وظيفه 

فرهنگی
متناسب با وظايف فرهنگی

متناســب بــا مؤلفه هــای دفاعی و 
امنيتــی، اخــالق و ويژگی های درونی 

مناسب و فرهنگی
متناســب با وظيفه خانوادگی سبک 
عشقی  ايرانی)وظيفه  اسالمی-  زندگی 

و جنسی و فرزندپروری(

-رأفت و رحمت، اســاس رابطه افراد در جامعه 
اسالمی

- جوان مســلمان و مسئوليت هايش در جامعه 
اسالمی

- مراقبت عمومی و احســاس تعهد نســبت به 
اعمال و سرنوشــت ديگر مســلمانان و تواصی به 

حق و صبر
- هدف از تشــکيل خانواده: آرامش زن و مرد، 
لــذت از زندگی، پرورش نســل صالــح، تکميل 

مقامات معنوی و الهی

جامعه 
اسالمی

متناسب با ويژگی دين محوری
متناسب با وظايف فرهنگی و دفاعی 

و امنيتی

- نياز عصر جديد به دين
- دين اسالم و مسئله های جديد

دين در 
دنيای 
جديد

»برنامه زندگی« مفهومی نزديک به 
سبک زندگی اسالمی- ايرانی

در رابطه با خدا: 
تأكيد بر داشتن برنامه زندگی بر معيار دين

راه زندگی
)اخالق، 
آداب و 
احکام(

متناسب با نگرش اسالمی به خود
متناســب بــا نگــرش اســالمی به 

ديگران)جنس مخالف(
متناســب با وظيفه خانوادگی سبک 
زندگی اســالمی ـ ايرانــی و  تأثير در 
مؤلفه های عشقی و جنسی، فرزندپروری

در رابطه با جامعه و خانواده: 
احســاس رضايت از دختر بودن يا پســر بودن، 
زيبايی های حقيقی دختر و پســر، يکســانی در 
انســانيت و كمال های انســانی، تفاوت در نقش 
خانوادگــی و اجتماعی زن و مرد، ارزش مادری و 
پدری، زن و مرد طالب همســر عفيف، رحمت و 

ايثار در خانه،...

)ادامه( جدول 9.
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تحلیل انطباق: در مفاهیم جزئی پایه ســوم متوســطه در کنار پرداختن به نگرش 
اسالمی به هستی، نقش الگویی پیامبران، ویژگی الگویی سبک زندگی اسالمی- ایرانی، 
به وظایف دفاعی و امنیتی، اخالق و ویژگی های درونی مناســب، وظایف فرهنگی و 
خانوادگی نیز پرداخته شده است که نسبت به دو پایه تحصیلی قبلی بیشتر و جزئی تر 

است.
این مفاهیم بیشــترین تناسب و ارتباط را با نگرش اســالمی به هستی)5مورد( و 
سپس ویژگی الگویی)4 مورد( و پس از آن وظایف اخالقی، دفاعی- امنیتی، فرهنگی، 

خانوادگی )هرکدام 3 مورد( برقرار کرد ه اند.

بحث و نتيجه گيری
هــدف از این پژوهش تحلیل تطبیقی برنامــه راهنمای درس دین و زندگی دوره 
دوم متوسطه با مؤلفه های ســبک زندگی اسالمی ـ ایرانی است که محتوای راهنمای 
برنامه درســی دین و زندگی دوره متوسطه دوم، از منظر مطابقت با نگرش ها، مؤلفه ها 
و ویژگی های ســبک زندگی اســالمی ـ ایرانی بند به بند مورد تحلیل و بررسی قرار 
گرفــت و داده های حاصل با اســتفاده از تحلیل انطباق مورد تجزیــه و تحلیل قرار 
گرفت. یافته های حاصل حاکی از این اســت که سبک زندگی اسالمی- ایرانی عامل 
اصلی رســیدن به تمدن نوین اســالمی و همچنین راه مقابله با سبک زندگی غربی و 
تهاجم فرهنگی دشــمن است و از ســوی دیگر غنی بودن منابع اسالمی در خصوص 
تمامی مســائل و ابعاد زندگی روزمره انسان، کسب هویت اسالمی ایرانی، فهم بهتر و 
عمیق تر زندگی، امکان پیش بینی، کنترل و پیوند زدن بین سطحی ترین الیه های زندگی 
با عمیق تریــن آن ها یعنی نگرش ها، ارزش ها و اعمال امکان پذیر می شــود. همچنین 
غایت و نتیجه اصلی ســبک زندگی اســالمی، هدایت نظام منــد و جامع افراد جامعه 
جهت سهولت تحقق مراتب حیات طیبه در همه ابعاد، در مسیر قرب الی اهلل می باشد. 
یافته های حاصل حاکی از این است که در راهنمای برنامه درسی دین و زندگی دوره 
متوســطه دوم بیشتر به نگرش ها و ارزش های اســالمی پرداخته شده است، در واقع 
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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 
اسالمیـ  ایرانی و کمترین تناسب را با ویژگی های انطباق پذیری و فرایندی و مرحله ای 
بودن، داشته است. همین طور راهنمای برنامه درسی دین و زندگی بیشترین تأکید را بر 
نگرش اســالمی دانش آموزان به هستی و کمترین تأکید و تناسب را با نگرش اسالمی 
به دیگران داشــته اســت. عالوه بر این یافته ها 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 اســالمی)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 یافته های حاصل پیشنهاد می شــود مؤلفان برنامه های درسی و تربیتی به 
ویژه مؤلفان کتب درســی دین و زندگی پایه هــای مختلف تحصیلی، مفاهیم و مبانی 
سبک زندگی اسالمی- ایرانی را از قالب موعظه کالمی خارج نموده و بیشتر به شکل 
کاربردی و عینی در برنامه های درســی بگنجانند. ســبک زندگی اسالمی- ایرانی به 
عنوان بُعد نرم افزاری تمدن نوین اسالمی، عالوه بر تحلیل و تبیین های فلسفی نیازمند 
عملیاتی شدن است. این عملیاتی شــدن زمانی صورت می گیرد که مؤلفه های سبک 
زندگی اســالمی- ایرانی در قالب های هنری از قبیل فیلم، تئاتر، عکس، داستان نویسی 
و... به دانش آموزان در محیط خانواده و مدرســه عرضه شود. پیشنهاد می شود مؤلفان 
برنامه درســی دین و زندگی با توجه به حاالت روانی و معنوی دانش آموزان پایه های 
مختلف تحصیلی و به تناسب سطح دین داری آن ها، مؤلفه های سبک زندگی اسالمی-
ایرانی را در کتاب دین و زندگی طراحی و تدوین نمایند. همچنین پیشــنهاد می شود 
داستان هایی از زندگی روزمره معصومین علیهم السالم، به گونه ای کاماًل مهندسی شده 
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و در طی یک روند صعودی و الگویی)مانند دروس ریاضی و... که ابتدا از مفاهیم پایه 
اصلی شروع می کنند و ســپس با استفاده از همان مفاهیم پایه مفاهیم عمیق تری را به 
دانش آموزان می آموزند( در کتاب های درســی گنجانده شود و عالوه بر سنت و سیره 
معصومین علیهم الســالم، سبک زندگی بزرگان دینی معاصر و شخصیت های علمی و 
فرهنگــی در ابعاد مختلف فردی، خانوادگــی و اجتماعی در کنار دروس اصلی برای 

مطالعه بیش تر به دانش آموزان ارائه شود.
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