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 چکیده 

جانبه در تمام ابعاد فرهنگی، علمی، های متعالی انقالب اسالمی مستلزم تالش همهها و آرمانحقق ارزشت

 نحوه طی مسیرراهی است که قشه این هدف نیازمند ترسیم ن رسیدن به اجتماعی و اقتصادی است.

 در تهیه سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش کوشش شد. صورت شفاف و دقیق مشخص شده باشدب

ین آنها و توجه به اهداف راهبردی نظام های بنیادگیری از ارزشگیری از اسناد باالدستی و بهرهتا با الهام

و طرح عید ». تبیین شود۴۱۴۱علیم و تربیت در افقاهداف تانداز و جمهوری اسالمی ایران، چشم

 یدر راستاباشد که می آموزاندانش یاساس یهامهارت یتتقو و گامی مؤثر در رشد خالقیت «داستان

 یازوکارهاس یجادااز سند تحول بنیادین مبنی بر  2-5بنیادین با هدف تحقق راهکار مفاد سند تحول 

یت، تدوین شده و تربیم تعل یهادر تمام ساحت ایرانی-یاسالم یآداب و سبک زندگ یتتقو یبرا الزم

داب و آدر تقویت طرح عید و داستان  نقشبه بررسی  تحلیلی -توصیفی روشضر به ادر پژوهش ح است.

تواند بهترین آثار ادبی می ن است کهآنتایج حاکی از  پرداخته شده است. ایرانی -اسالمی سبک زندگی

ها توانند با خواندن و شنیدن قصهمی کودکان سازی در کودکان باشد.وسیله برای تغییر نگرش و فرهنگ

با آداب و سنن جامعه خویش و جامعه جهانی  های تمدن و میراث فرهنگی خود دست یابند،به سرمایه

آموزان مقطع از آنجایی که تاثیر این امر در دانش تر سازند.آشنا شوند و خود را برای زندگی آینده آماده

وسیله شعر و قصه در فراگیران تاثیر برخی از دروس بدرک بیش از مقاطع باالتر است و همچنین  ابتدایی

های آموزان به خواندن کتابرو ترغیب دانشوسایل آموزشی دیگر باشد، از اینز تواند بیش امیاین مقطع 

 به همراه دارد.ای هتوسط والدین، آثار قابل مالحظتوسط آموزگار و ایجاد عادت به مطالعه  داستانی

 

 اسالمی.-ندکی ایرانیدوره ابتدایی، سند تحول بنیادین، سبک زطرح عید و داستان، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

جانبه کشور و ابزار جدی برای ارتقاء سرمایه انسانی های تعالی پیشرفت همهاحراز عرصه تعلیم و تربیت از مهمترین زیرساخت

های متعالی انقالب اسالمی ایران مانند احیای تمدن های مختلف است. به این ترتیب تحقق آرمانشایسته کشور در عرصه

ها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان در گرو اسالمی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملتعظیم 

بخش حیات طیبه، جامعه عدل جهانی و تمدن های عالم متقی و آزاده و اخالقی است. تعلیم و تربیتی که تحققتربیت انسان

سانی متعالی است که جامعه بشری آمادگی تحقق حکومت جهانی انسان کامل را در پرتو چنین سرمایه ان .اسالمی ایرانی باشد

تحقق این هدف نیازمند ترسیم  .یافته و در سایه چنین حکومتی ظرفیت و استعدادهای بشر به شکوفایی و کمال خواهد رسید

صورت و الزامات در این مسیر بطح ملی نقشه راهی است که در آن نحوه طی مسیر، منابع و امکانات الزم، تقسیم کار در س

گیری از شفاف و دقیق مشخص شده باشد. در تهیه سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش کوشش شده است تا با الهام

انداز و های بنیادین آنها و توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری اسالمی ایران، چشمگیری از ارزشاسناد باالدستی و بهره

 (.۴93۴)سند تحول بنیادین،  هجری شمسی تبیین شود ۴۱۴۱و تربیت در افق  اهداف تعلیم

به عقیده کارشناسان نبود تکلیف در تعطیالت  .شودزبان آغاز سال نو محسوب میعید نوروز در ایران و کشورهای فارسی

پیک نوروزی یکی از رویکردهای  های گذشتهآموزان مضر است. در سالانجامد برای دانشطول میروز ب 2۴حدود عید نوروز که 

آموزان دانش در آموزش و پرورش برای تعطیالت نوروزی از سالیان دور بوده که به اذعان کارشناسان، همواره با استرس روانی

  شد.به دقایق پایانی تعطیالت نوروزی کشیده می کههمراه بوده و گاه انجام آن با کمک افراد بزرگتر، دوستان و آشنایان بود 

آموزان ثر در رشد خالقیت دانشؤگویی گامی منویسی و داستانخوانی، داستانحذف پیک نوروزی و جایگزینی آن با داستان

با استفاده از  ینوروز یالتتعط یامآموزان از ادانش یریگبهره یبرا ینهزم یجادبه منظور اطرح عید و داستان »است. 

خواندن، نوشتن، سخن گفتن، گوش دادن و مشاهده  یاساس یهامهارت یتتقو ، نیزیادگیریو متنوع  یعیطب هاییتموقع

در  یت و نوآوریبر رشد خالق یمبن بنیادینمفاد سند تحول  یدر راستا یمحل یو فرهنگ یفرد یازهایکردن، متناسب با ن

 یتبا عنااین طرح . باشدیم یزنورو یالتتعط هاییتمحور فعال یسینوو داستان ییگوداستان ی،خوانداستان یکردکودکان، رو

 یبرا الزم یسازوکارها یجادبر ا یمبن یادیناز سند تحول بن 2-5راهکار  یزمناسب و ن یربه اقتضائات استان و با اتخاذ تداب

)بخشنامه طرح عید و داستان،  تدوین شدیت، و تربیم تعل یهادر تمام ساحت ایرانی-یاسالم یآداب و سبک زندگ یتتقو

گیری رفتارهای مطلوب و برقراری ثبات روانی در خانواده، لزوم ا توجه به اهمیت سبک زندگی اسالمی در شکل(. ب۴931

رسد. تدارک چنین راهکارهایی، نیازمند توجه به مفهوم سبک زندگی به معنای راهکارهای کاربردی، ضروری به نظر می

 و  بینی()جهان با هویت خاص داشته و متأثر از نوع باورها که به یک فرد، خانواده یا جامعه است واره خاص زندگینظام

سازی سبک زندگی اسالمی به رو در فرهنگ دینی، راهکارهایی برای کاربردی. از اینباشدمیایدئولوژی( مؤمنین ) هایارزش

وجودی انسان، قابل احصاء  شمول، همیشگی و البته منطبق با قرائت واقعی از ابعادهای جامع، جهانای از ارزشعنوان مجموعه

رزشی و معنوی تواند مبنای محکمی برای سعادتمندی و کامیابی افراد خانواده در مسیر اهداف متعالی اخالقی، ااست که می

های انجام شده در در راستای موضوع پژوهش، در ادامه به برخی از پژوهش (.۴935جفی و همکاران، د )ندین مبین اسالم باش

 شود.کشور اشاره می داخل و خارج

میزان  دریافتند که «خوانیتاثیر باغ کتاب در ارتقای فرهنگ کتاب»ای با عنوان ( در مقاله۴931محمدی و ارغان )

 آموزشی درسی نظام هایباخوانی )به ویژه مطالعه آثار ادبی که با مطالعه کتکتابباشد. میمطالعه کتاب در ایران بسیار پایین 

پذیری نسل جوان است و به همین دلیل، پایین بودن این میزان، یکی از آنها جامعه .( کارکردهای فراوانی داردتفاوت جدی دارد

گرانی کتاب، نداشتن فرصت  مانندله ذکر شده است ئکننده است. دالیل متعددی برای این مسدر جوانان و نوجوانان نگران

-خوانی و نبود آموزش مناسب در دوران کودکی برای کتابفرهنگ کتابمطالعه و امکان خرید کتاب به دالیل اقتصادی، ضعف 

های متفاوت در انتشار ها و سلیقهریزی برای گروهعدم برنامه های متفاوت و قابل حمل،خوانی، عدم چاپ مناسب کتاب در قطع
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های خود ی که بتوانند با نوشتههای جمعی در پر کردن اوقات فراغت و نیز فقدان نویسندگانو عرضه کتاب، نقش مخرب رسانه

های جامعه است. حال آنکه ریزی برای افزایش مطالعه در اوقات فراغت، یکی از ضرورتپاسخگوی نیازهای جامعه باشند. برنامه

خوانی در توان به افزایش سطح کتابگذاری مناسب و شناخت علل عدم اقبال به مطالعه در هر یک از این مقاطع، میبا سیاست

 .امعه کمک کردج

مدل ترویج سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی در سیمای جمهوری اسالمی ایران  هارائ» ی به( در ۴935) امیری و همکاران

هدف اصلی این پژوهش ارائه مـدل تـرویج سـبک زنـدگی اسـالمی ـ ایرانـی در  پرداختند.« های نمایشیبا محوریت برنامه

سازی . این پـژوهش از نوع کیفی و با استفاده از روش مفهومبودهای نمایشی حوریت برنامهسیمای جمهوری اسالمی ایران با م

گیـری هدفمنـد و تکنیـک گلولـه برفـی تعـداد در این پژوهش با استفاده از روش نمونه شد.بنیـاد( انجام گرفته  بنیادی )داده

ها وافراد دارای تجربـه کـاری در حـوزه ت علمی دانشگاهاضای هیهای گذشته، اعچهارده نفر از مراجع عظام تقلید، وزرای دولت

های حاصل، از طریق ساختاریافته قرار گرفتند و سپس دادههای عمیق نیمهسـیمای جمهوری اسالمی ایران مـورد مصاحبه

د که تلویزیون، سه کارکرد داهـای پژوهش نشان کدگذاری باز، محوری و انتخابی مـورد تعبیـر و تفسـیر قـرار گرفـت. یافتـه

نماید. اولین کارکرد تلویزیون کـه در این پژوهش های نمایشی ایفا میاصلی جهت ترویج سبک زنـدگی اسالمیـ ایرانی در برنامه

خصوصـیات  ایرانی اسـت. دومین کارکرد نمایش-شـکوفایِی سـبک زندگی اسالمی سازی عوامـلِ میانجیِ شناسایی شده، فراهم

ایرانی  -سومین کارکرد تلویزیون جهت ترویج سبک زندگی اسالمیو محلی است. -های بومیفرهنگ ملـی و خرده فرهنـگ

 .اسـت کـه در ایـن پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته است

واکاوی مفهومی سبک زندگی اسالمی ایرانی از دیدگاه مقام » ی با عنوان( در پژوهش۴935) بنائیان سفید و همکاران

از دیدگاه مقام معظم رهبری و  ایرانی-مفهومی سبک زندگی اسالمی واکاوی به «رهبری در آینه آیات و روایات معظم

 های مقام معظم رهبری درآیینهه. به این صورت که دیدگابودترکیبی  پژوهش روش پرداختند.های آن بر برنامه درسی داللت

ه میزان همسویی دیدگاه مقام معظم رهبری در آئینه قرآن و روایات با د کداها نشان یافته د.روایات بررسی گردی آیات و

های چهارگانه ارتباطی )خود، خالق، گانه )تفکر و تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق( و عرصهگانه، و عناصر پنجهای ششساحت

 با توجه به د.بی( شناسایی گردیا، روش و ارزشیاگانه برنامه درسی )ساختار، هدف، محتوهای پنجلفهؤخلق و خلقت( و م

متن دیدگاه مقام معظم رهبری که بیشترین ارتباط را با سبک زندگی  ۴۴۴حدیث و  ۴۱1آیه و  91۱های تحقیق که از یافته

های داللت شناسایی آن بر مقوله و 22 در بندی هدفمندبا توجه به طبقه که دست یافتند  کلیدواژه 5959به  ؛انداسالمی داشته

جهت وصول به  در و هداد توان مورد استفاده قرارمی است که راهنمای بسیار ارزشمندی در تدوین برنامه درسی ،رنامه درسیب

  د.ترسیم کر نقشه راه را، باشدسبک زندگی اسالمی می گیری به حیات طیبه و قرب الهی درهدف که همان جهت

بررسی تاثیر آثار ادبی بر  به« تاثیر آن بر آموزش مقطع ابتداییشعر و قصه و »ای با عنوان ( در مقاله۴93۱) کیانی

ها با استفاده از آثار ادبی تسهیل اهمیت این مسئله از آنجایی است که یادگیری بچه پرداختند.آموزش کودکان مقطع ابتدایی 

ر خواهد شد و این امر در روند آموزش و تاثیر دروس با استفاده از ابزار ادبی در رشد فکری و زبانی کودکان به مراتب بیشت شده

وسیله با آثار ادبی از جمله شعر در این پژوهش پنج کتاب و دوازده مقاله مورد مطالعه قرار گرفت تا بدین .کندبه معلم کمک می

یخ و فرهنگ هر ای از تارآثار ادبی دریچه . مطالعهپیردو قصه آشنا و تاثیر آنها را بر آموزش مقطع ابتدایی مورد بررسی قرار 

دهد. از آنجایی که تاثیر این امر در گشاید و درک و فهم و نگرش خواننده را تحت تاثیر قرار میملت را به روی مخاطب می

بیش از مقاطع باالتر است و همچنین فهم و درک و تاثیر برخی از دروس به وسیله شعر و قصه در  آموزان مقطع ابتداییدانش

آموزان به خواندن ل آموزشی دیگر باشد، از این رو ترغیب دانشیتواند بیش از مواد و وساه مراتب میفراگیران این مقطع ب

ای را به همراه خوانی توسط والدین، آثار قابل مالحظههای شعر و قصه توسط آموزگار و ایجاد عادت به مطالعه و کتابکتاب

ها را به عنوان های بارز و مثبت ادبی درس بگیرند و برترینخصیتشود کودکان به خودی خود از شاین امور موجب می دارد.

های های خودی و بیگانه آشنا شوند. ارزش و باورها و هنجارهای صحیح را کسب کرده و اندیشهالگو برگزینند و با فرهنگ
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سازی در رای تغییر نگرش و فرهنگتواند بهترین وسیله بتوان نتیجه گرفت که آثار ادبی میبنابراین می نادرست را کنار بزنند.

 کودکان باشد.

« اسالمی -بررسی نقش آموزش و پرورش در تحقق سبک زندگی ایرانی» ی به( در پژوهش۴93۱) نژادشرفی و مطهری

ملی که  در هویت دینی و پایین های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و از سوی دیگر مشکل رشدبا توجه به نابسامانی پرداختند.

های مختلف جامعه وجود دارد؛ تعریف، ترویج و اجرای سبک زندگی اسالمی در جامعه به یک ضرورت تبدیل شده رصهدر ع

اسالمی تنها با همکاری ملی ممکن خواهد شد. ترویج چنین سبکی رمز -ئه تعریفی جامع از سبک زندگی ایرانیااست. ار

معه را در پی خواهد داشت. با توجه به وظیفه خطیر آموزش و ها و جامندی خانوادهموفقیت و امنیت کشور است و رضایت

گیری از منابع تا با بهره در این پژوهش تالش شد. ختمقوالت پردا طور جدی به اینش در امر تعلیم و تربیت، باید بپرور

پرداخته و ضمن تعریف  اسالمی-آموزان به بررسی سبک زندگی ایرانیآموزان و اولیاء دانشمختلف و مصاحبه با معلمان، دانش

پژوهش های این . مهمترین یافتهبررسی شودهدف، نقش آموزش و پرورش در تحقق این موضوع  این سبک زندگی و تشریح

مدارس، طراحی  اسالمی در-باشد: آموزش اصول صحیح زندگی ایرانیراهکارهایی برای بهبود سبک زندگی به شرح زیر می ارائه

در راستای این فرهنگ، اختصاص دروسی تحت عنوان سبک زندگی از منظر ائمه  انو جوان اننوجوانهای رشد و پرورش برنامه

 .های مناسب زندگی در ایران باستانمعصومین )ع(، نقد و بررسی سبک

گی به مجموعه دسبک زند که دریافتن «اسالمی-سبک زندگی ایرانی»( در پژوهش ۴93۱) چشمه و شریعتصادقی ده

رفتاری و معنایی زندگی اجتماعی او  که معطوف به ابعاد هنجاری، شودهای هر فرد اطالق میها و الگوهای کنشمدل رفتارها،

-سبک خاصی را به همراه می ؛متأثر از تفسیر ما از زندگی است و هر هدفی را برای زندگی تعیین کنیم باشد. فرهنگ زندگی،

الگوی مصرف، تفریحات و اوقات  انواده، ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس،آورد. مفهوم سبک و فرهنگ زندگی به مسائلی نظیر خ

گردد که متن های مختلف و به عبارت دیگر به همه مسائلی برمیکسب و کار، رفتارهای فردی و اجتماعی در محیط فراغت،

 دهند. شکل می زندگی انسان را

-دانش میان در کتابخوانی فرهنگ ارتقای بر مؤثر املعو بررسی» ی با عنوانپژوهش به( ۴93۱راد و همکاران )یعقوبی

 نتایجبود.  پیمایشی-توصیفی حاضر، در مطالعة پژوهش روشپرداختند.  «تهران شهر 5 منطقه متوسطه مقطع آموزان پسر

 ترویج بر های اجتماعیارزش و معلم خانواده، آموزشی، فضای عامل چهار :اینکه از پژوهش عبارتند هایفرضیه بررسی از حاصله

 هایارزش فریدمن، آزمون از حاصله نتایج به با توجه میان، این در. ندهست گذار اثر آموزاندانش میان در خوانیکتاب فرهنگ

فرهنگ  ترویج در بعدی هایاولویت دارای ترتیب به آموزشی فضای و خانواده های معلم،مؤلفه و اول رتبة دارای اجتماعی

 داده شد. تشخیص تهران شهر 5 منطقة در متوسطه مقطع پسر آموزانشدان میان در خوانیکتاب

گویی بر هوش کالمی )لغات، اطالعات عمومی، درک تاثیر قصه»با عنوان  پژوهشی( در ۴939) اصل و همکارانشبیب

گروه  قایسه باگویی بر هوش کالمی کودکان گروه آزمایش در ماستفاده از روش قصه دریافتند« دبستانیمطلب( کودکان پیش

 .گواه تاثیر داشته و این تاثیر بعد از یک ماه پیگیری نیز پایدار بود

ها و مفاهیم گویی در انتقال و نهادینه کردن ارزشنقش قصه و قصه»ی با عنوان پژوهش( در ۴93۴غالمی داوودآبادی )

که قدمت آن به قدمت پیدایش زبان و گویایی ای است گویی پدیدهقصه و قصهکه  کردندبیان « نوجوانان تربیتی به کودکان و

 ،حماسی های مذهبی،ها و حکایتتوان یافت که دارای قصهآنچنان که تقریبا هیچ قوم و ملت کهنی را نمی آدمیزاد است.

 نوجوانان و حتی اجتماعی و امثال آن نباشد. در همه قرون گذشته قصه یک نوع وسیله برای ارضای نیازهای روانی کودکان،

ثر است به شرط آنکه درست و دقیق ؤطور کلی قصه بیش از سایر وسایل تربیتی در رفتار کودک م. ببزرگساالن بوده است

ها داشته نکاند و تاثیرات عمده تربیتی بر آتواند ریشه بسیاری از انحرافات را در کودکان و نوجوانان بخشانتخاب شود. قصه می

با آداب و سنن  ،فتههای تمدن و میراث فرهنگی خود دست یاها به سرمایهو شنیدن قصهتوانند با خواندن می کودکان باشد.

 تر سازند.جامعه خویش و جامعه جهانی آشنا شوند و خود را برای زندگی آینده آماده
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 روش تحقیق 
 -توصیفی پژوهشی و بوده کیفی تحقیقات نوع حاضر از با توجه به منابع مطالعاتی در این پژوهش، ماهیت موضوع تحقیق

های مورد شود که هدف آنها، توصیف کردن شرایط یا پدیدههایی را شامل میباشد. پژوهش توصیفی، مجموعه روشتحلیلی می

 «باشددر روش توصیفی پژوهشگر به دنبال توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا موضوع می»بررسی است. 

تواند تنها برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند اجرای پژوهش توصیفی می (.۴935نادری و سیف نراقی، )

 یا یمعبارت است از فهم و بهبود مجموعه مفاه یلیهدف پژوهش تحل یی،سواز (. ۴935سرمد و همکاران، ) گیری باشدتصمیم

ها را به اجرا در بندی نموده و پژوهشمسائل را ساخت یان،مقاصد را ب یر،که بر حسب آنها تجربه را تفس یساختارهای مفهوم

و آموزنده از  یقدق یریتصو واهدخیاست و م یمبه مفاه یدنوضوح بخش یلی،هدف پژوهش تحل یگر،. به عبارت دیمآوریم

 (.۴911 شورت،)مفهوم بدست دهد  یتماه

 

  هایافته

جا مانده از دوران باستان است. زمان برگزاری های بترین جشناز کهنماه جشن آغاز سال و یکی عید نوروز برابر با اول فروردین

باشد و هنوز مردم مناطق مختلف فالت ایران عید عید نوروز، در آغاز فصل بهار است. خاستگاه عید نوروز در ایران باستان می

 یک فرهنگ آئینه را آن کارشناسان که طوریب ،برخوردارند بسیار اهمیت از فراغت اوقات . فعالیتهایگیرندنوروز را جشن می

است.  جامعه آن فرهنگی هایویژگی نشانگر جامعه یک افراد فراغت اوقات گذران چگونگی آنان نظر آورند. ازمی شمار به جامعه

 ودخ اعضای فراغت اوقات گذران برای مناسبی امکانات خود فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، شرایط به باتوجه تواندمی خانواده

 فرزندان  حیات و قوت و ضعف نقاط امیال، و هاخواسته استعداد، شخصیتی،  هایویژگی از مادر و پدر که آورد. شناختی فراهم

 ملی سازمانسازد )می مطرح فرزندانشان فراغت اوقات صحیح گذران به کمک برای صالحی  مراجع عنوان به را آنان دارند، خود

، 2داند که فرد با کمال میل به منظور استراحت، تفریحای از اشتغاالت میرا مجموعه ت فراغتاوقا ۴(. دومایز۴91۴جوانان، 

ای، مات حرفهاتنوع، توسعه اطالعات، آموزش، مشارکت های اجتماعی و بسط توان آزاد و خالقش بعد از فارغ شدن از الزایجاد 

ست که فرد در اختیار خودش بوده تا به دلخواه از امکانات (. فراغت زمانی اDumazdier ،۴322) پردازدخانوادگی به آن می

 (.۴91۴)ذواالکتاف، فردی و محیطی استفاده نموده و خود را باز آفرینی نماید

با استفاده از  ینوروز یالتتعط یامآموزان از ادانش یریگبهره یبرا ینهزم یجاداثر در ؤگامی م «طرح عید و داستان»

خواندن، نوشتن، سخن گفتن، گوش دادن و مشاهده  یاساس یهامهارت یتتقو یبرا یادگیریع و متنو یعیطب هاییتموقع

ت و یبر رشد خالق یمبن بنیادینمفاد سند تحول  یدر راستا یمحل یو فرهنگ یفرد یازهایمتناسب با ناست که کردن، 

 ی،نوروز یالتتعط هاییتمحور فعال یسینوو داستان ییگوداستان ی،خوانداستان یکردرو تدوین شده است. در کودکان ینوآور

 ایرانی-یاسالم یآداب و سبک زندگ یتتقو یبرا الزم یسازوکارها یجادبر ا یمبن یادیناز سند تحول بن 2-5راهکار  به توجهبا 

وز از سویی از مباحث مهم و مطرح ر (.۴931)بخشنامه طرح عید و داستان،  یت، می باشدو تربیم تعل یهادر تمام ساحت

واره خاص زندگی است که به یک فرد، خانواده یا جامعه با هویت خاص ، نظام9سبک زندگیعبارت است از سبک زندگی. 

سازد. را از هم متمایز می ها و جوامعواره، هندسة کلی رفتار بیرونی و جوارحی است که افراد، خانوادهاختصاص دارد. این نظام

وه زندگی فردی و اجتماعی دانست که همه یا بیشتر معتقدان به اسالم یا قشر مؤثری از توان شیسبک زندگی اسالمی را می

(. به ۴912نی، ،؛ مهدوی ک۴93۴؛ شریفی، ۴932شود )مصباح، کنند و در رفتارشان منعکس میجامعه اسالمی به آن عمل می

)ایدئولوژی( حاکم بر آن فرد و جامعه  هایو ارزشبینی( )جهان ، متأثر از نوع باورهاعبارت دیگر سبک زندگی هر فرد و جامعه

                                                           
1 -Dumazdier Joffre 
2 -Recreation 
3 - Life Style 
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سازد و دارانه را میدهی به زیست دینای، زیربنای شکلبینی و ایدئولوژی ویژهجهان هبنابراین دین در گام نخست با ارائ .است

دهی به نوع ل شکلهای خاصی برای همة ابعاد زندگی انسان در حقیقت به دنباآداب و دستورالعمل هدر مرحلة بعد با ارائ

های رفتار، لباس واژه سبک زندگی را جهت اشاره به شیوه ۱وبر (.۴932)نجفی و دیگران،  خاصی از زیست انسانی است

وبر در  .کـار گرفـتهای منزلتی متفاوت بودند، بکننده گروههایی که مشخصپوشیدن، سخن گفـتن، اندیشیدن و نگرش

کند. وی منـد شـدن زنـدگی، تـدبیر زندگی و بخت زندگی اشاره میزندگی یا سـبکتحلیلی چندبعدی به سه مفهوم سبک 

-یق ساختاری اسـت و ایـن محـدودیتداصدانست که محدود به برخی مخصیصه اصلی سبک زندگی را انتخابی بـودن آن می

گروهی ـک طـرف موجـب تفاوت بینل اسـت. از یئای برای سبک زندگی قااند. وبر کارکرد دوگانههـا اقتصـادی و اجتماعی

-گروهی می بخشـد و از سوی دیگر موجب انسجام بخشیدن درون های منزلتی و طبقـاتی مشـروعیت مـی میشود و به برتری

 (.۴912شود. به نظر او سبک زندگی بـیش از آنکه بر تولید استوار باشد، برشباهت الگوهای مصرف استوار است )فاضلی، 

 و خداپسندانه است.دینی از زیست الگویی هحقوقی و فقهی دین، در واقع به منظور ارائ اخالقی،های دستورالعمل

 کیشان و تعامالت وکیشان و غیر هم)رفتار با خانواده، رفتار با همسایگان، رفتار با همدین ه هایی که در حوزدستورالعمل

به تعبیر دیگر، سبک زندگی  .ساختن سبک زندگی دینی است اند، همگی برای( مطرح شدهارتباطات بین ادیان و بین مذاهب

هر فردی متأثر از اهداف یا هدف غایی او است. هدف غایی هر کس به صورت طبیعی، آداب متناسب با خود را بر فرد الزام 

بیند، نهایی خود می آورد. کسی که تقرب به خدا و لقاء اهلل را هدفکند؛ یعنی الزامات رفتاری و انضباط خاصی را پدید میمی

از نماز و عبادت تا صله رحم، کسب و کار، تحصیل، تفریح، معاشرت، بهداشت، خوراک، معماری، هنر،  همة شئون زندگی خود،

دهد و به همة جزئیات زندگی خود سخن گفتن، تولید، مصرف، آراستگی ظاهری و امثال آن را در مسیر این هدف قرار می

ای، توحید را رو است که مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل العظمی خامنه(. از این۴91۱)طباطبائی،  بخشدصبغة الهی می

رو توصیه دانند و از اینها میاند؛ بلکه یک روش و سبک زندگی برای همه انسانصرفاً یک نظریة فلسفی و فکری ندانسته

جامعه کوتاه نمایند )شریفی، های گوناگون را از سر قدرت فرمایند که مردم خدا را در زندگی خود حاکم کنند و دستمی

ها هماهنگ نگری و زیبایی در گستره سبک زندگی، کامالً با سرشت و فطرت انساناز دیدگاه اسالم تلقی افراد از مثبت (.۴93۴

خورد و داوند متعال پیوند میناخودآگاه مفهوم زیبایی با خ ؛ها، فطرتی پاک، الهی و خداجو استاست و از آنجا که فطرت انسان

بینی معتقد است که اگر اهلل علیه( در مورد زیبا)رحمه شوند. امام خمینیها در ذات اقدس باری تعالی جمع میتمامی زیبایی

 گیردشناسی هدف تعلیم و تربیت و سبک زندگی آدمی باشد، انسان همواره در جاذبه شعاع ربوبی قرار مینگری و زیباییزیبایی

شود )میرزایی کند و زیبا دیدن آفرینش، زندگی و دنیا بر جان و روحش مستولی میو شکوه و زیبایی همه وجود او را پر می

 یکه همان سبک زندگ دیجاو بهیط اتیح مطلوب و یندگبر فطرت، سبک ز یمبتن حیصح تیترب (.۴93۴رافع و همکاران، 

سبک  اء،یانب یهاتیاز هدا گانهیو ب یسراب اجتماع ،یلیتحم یعوامل فرهنگ رب یغلط مبتن تیو ترب سازد؛یاست، را م یاسالم

 توانیم .استآن  امدیپ یزندگ در یو احساس پوچ هایها و ناآرامکه اضطراب ندیآفریم ییایدن یرا از زندگ یخاص یزندگ

ی، هیفق)اسالم است  یهازهاساس آمو بر تیترب جهیاست که نت ینوع روش خاص زندگ کی ،یاسالم یگفت که سبک زندگ

۴932.)  

گردد که پشتوانه تاریخی چند هزار ساله دارد و از زندگی ایرانی به آداب، رسوم، فرهنگ و تمدنی بازمیسبک 

ها به شجاعت ایرانی المث . برایآید که در آن چند شاخصه مهم و حائز اهمیت وجود داردهای کهن جهان به حساب میتمدن

آید گذشته از نگاه تحقیرآمیز های تاریخی برمیآنچه از کتاب هوش، زکاوت و زیرکی شهرت دارند. ،بردآوری در نو جنگ

 الیه همچون راستگویی و بد شماردننواز، خونگرم و دارای صفات عتوان مردم ایران را مهمانخارجی، می استعمارگران

دکی فرزندان خود را از دوران کو ؛دانستندا بدترین عیب میدروغگویی ر ،گوید پارسیانکه هرودوت میدروغگویی دانست؛ چنان

                                                           
- veber 



زندگی کیفیت و معنویت ، دین       

 

 

 بین المللی کنفرانس

International Conference on 

Religion , Spirituality and Quality of Life 

ترین صفات ایرانیان را او بزرگ دادند.رانی عادت میهای گوناگون، سواری و ارابهحکار بردن سالهایی مانند دویدن، ببه ورزش

به عنوان یک ، زندگی اسالمیسبک در . داند و در کتاب خود مکرر به آنها اشاره کرده استمردانگی، رشادت و دالوری می

ای که بر پایه تقوا و عمل به فرامین و گیریم؛ زندگیالگوی زندگی خود را از قرآن، سنت پیامبر و احادیث ائمه برمی ،مسلمان

دستورات الهی و فهم واجبات دینی و ترک محرمات بنیان یافته است. زندگی بر پایه عقاید و اصول دینی، آداب و رفتار 

شود؛ دهد که ادب اسالمی به عنوان یک ویژگی و برتری اخالقی در جهان شناخته میتأثیر قرار میما را چنان تحت اجتماعی

که حسن خلق پیامبر موجب شد دین اسالم به گسترش و عمق سیاسی و جغرافیایی دست یابد. پس تقوا و نظم در امور چنان

)ع( همواره مسلمانان را به آن  ( و ائمه اطهار است؛ همان اصولی که علی)ص اساس الگویی برگرفته از زندگی پیامبر اکرم بر

-توان چنین نتیجه گرفت که ما به عنوان یک ایرانی مسلمان میامرکم. بنابراین می نظم اهلل وکرد: اوصیکم به تقویتوصیه می

ا همان متد و روش حیات خویش برشماریم توانیم به یک الگو و سبک واحد ترکیبی دست یابیم و آن را سر لوحه زندگی خود ب

کردند و از دو عنصر هدف  ادیجامعه  کیفرهنگ  نبه عنوان باط یسبک زندگ از یمقام معظم رهبر .اسالمی –به سبک ایرانی 

فرد  یخودشناس اریرا به عنوان مع یسبک زندگ شانینام بردند. ا یدهنده سبک زندگلیتشک یاصل یعنوان اجزا به مانیو ا

 دیضمن تاک زیهمکارانش ن و5المونت  (.29/۴2/۴93۴ ،یرهبر اناتیاست )ب یاصالح سبک زندگ گام در نینستند که نخستدا

 ؛یفرخاندوست )حسن دانندیم یشاخص سبک زندگ نیو مصرف را بهتر حیتفر یالگو ،یشخص یسازمان دادن زندگ وهیبر ش

 . (۴932یی، رضا

 و علم اهل نزد و کتابخوانی مطالعه اهمیت دیرزمان از است. انسانی تعالی و رشد ،تفکر ابزارهای از یکی کتاب،از طرفی 

 دانش، هایعرصه در بشر چشمگیر هایپیشرفت در روزگار حتی کتاب، است. رفته هاسخن آن دربارة و است شده شناخته ادب

 گمان،بی است. یافته پایدارتر هایجلوه و ترتازه ،ترگسترده هایجنبه بلکه ؛نداده از دست را خود اهمیت تنها نه فرهنگ، و تمدن

 را مطالعه اند، بلکهنبوده بیگانه کتابخوانی و کتاب با هرگز ؛اندبرداشته بلند هایگام گوناگون، هایپیشرفت وادی که در کسانی

ای است که در آن گوینده یا قصه یا داستان، سخن یا نوشتهدر این میان،  (.۴932 )زارعی، انددانسته ضروری و اصلی عنصری

کند و آید، بیان میهای گوناگون پیش مینویسنده فکر و هدفی را در قالب رویدادهای واقعی یا خیالی که برای شخصیت

اریکسون در (. ۴92۴رویدادها و نتیجه آنها آگاه شود )میرهادی،  می انگیزد تا از دنبالهکنجکاوی شنونده و یا خواننده را بر

فرهنگی و اخالقی های تا جایی که به یاد داریم از داستان برای انتقال ارزش .کرداستان از یک روش سنتی پیروی میتعریف د

شوند، اما های صریح فراموش میتوان بلعید. توصیهتر مییک قرص تلخ را با مایع شیرین راحت. برای مثال استفاده شده است

 ،د )اریکسونگردگیرایی آنها چند برابر می ،شودکننده ارائه میجالب و سرگرمها در قالب یک داستان وقتی همین توصیه

 (. ۴911داغی، قراچه

های نمایشی است که امکان اجرای آن برای ترین و در عین حال مؤثرترین شیوهترین، ارزانسادهاز جمله گویی قصه

گو و شنونده که در آن آفرینش دو جانبه است بین قصه گوییقصه. )۴921هر خانواده ای وجود دارد )پلویسکی، رحماندوست،

-لذت برای تنها گوییقصه کارکرد .)۴913ایاغ، کند )قزلگو به شنونده انتقال پیدا میها به بهترین شکل ممکن از قصهپیام

 برای گوییقصه از درس کالس در بلکه ،نیست کودک کالمی و شنوایی هایتوانایی افزایش و اجتماعی مفاهیم انتقال و بخشی

-بازگو می را گذشته وقایع که تاریخی هایقصه (. از۴93۴طهرانی، )سیدعزیزاله برد بهره توانمی کودک تخیل افزایش قدرت

 که هاییقصه ، وشناساندمی کودکان به گوناگون را هایفرهنگ باورهای و اعتقادات و رسوم و آداب که اییقصه همچنین کنند،

 و اجتماعی درست رفتارهای آموزش برای ؛کنندمی معرفی کودکان به ملی را و قومی مهم روزهای در هانجش و هامناسبت

گویی به اندازه عمر انسان قدمت دارد و قصه یکی از سنت قصههمچنین  (.۴913 آیاغ، قزل( ندشومی رفتار استفاده اصالح

 ۴۴1تا  12 آیات عمران آل متعدد، سوره آیات در نیز قرآن در که ایگونه به  شده است،ابزارهای مهم اصالح رفتار محسوب می

                                                           
Lamont,O.  
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 و هدایت در گذشتگان، داستان نقل طریق هود، از سوره و اعراف سوره  کهف، سوره  ،( …)تلک آیات اهلل تتلوها علیک بالحق

که کاهش اضطراب کودک  داند( نیز قصه را تلقین شفابخش می۴912اریکسون ) .است داشته سعی بشر رفتار اصالح و تربیت

 و خود عواطف کشف در را او  های یک قصه،ها یا موقعیتسازی با شخصیتای که از طریق همسانبه گونه ،شودرا موجب می

-شود که با شور و شوق زیادی به قصه( معتقد است فطرت پاک کودکان موجب می۴915فروشان )چینی. دکنمی یاری دیگران

شود. در یی مثل یک جریان هوای صاف و تمیز با رخنه به تار و پود روح آنها آرامش آنها را موجب میگوها گوش دهند و قصه

 هایهیجان کنترل با گونهبدین و کندمی تقویت کودکان در را پسندجامعه رفتارهای خوبی، و خیر به دعوت با هاقصهواقع، 

 یهاوهیش یریکارگب (2۴۴5 (1ویشیدس(. ۴915 سلیمانی،) دهدمی پرورش آنها در را خوب و سازگارانه رفتارهای کودکان

که  ییاز آنجا رسدی. به نظر مدآور یضرورت به حساب م کی را هاو قصه در آموزش مهارت یآموزش مثل باز میرمستقیغ

آنها توسط کودک  میو تعم یریکارگب احتمال شود،یکودک قابل فهم و معنادار م یبرا یها و پندها در خالل قصه به خوبآموزه

معتقد است کودکان مفاهیمی را که در قالب داستان به  (2۴۴۴) 2(. ایگان2۴۴9 ر،هفن) ابدییم شیمشابه افزا یهانهیدر زم

گویی به دلیل جاذبه ذاتی که برای کودکان دارد، توسط آموزشگران آموزند. داستانبه آسانی می ،شودآنها آموزش داده می

کنیم هایی برای کودکان آغاز میا گفتن داستانب»: نویسدمی جمهوریت درکتاب افالطونده قرار گرفته است. زیادی مورد استفا

شود ها هنگامی برایشان حکایت میاند. این داستانکه هر چند به کلی عاری از حقیقت نیستند، اما در اصل موهوم و ساختگی

بخصوص در ارتباط  ،آغاز مهمترین بخش هر کاری است این امر، . کند...را نمی های پهلوانیکه سنشان اقتضای آموختن ورزش

گیرد و تأثیر دلخواه به آسانی با موجودی خردسال و حساس، چه این زمان دورانی است که شخصیت در خالل آن شکل می

    «.شودنهاده می

 

  گیریبحث و نتیجه
آموزان مضر است. حذف پیک لیف در تعطیالت عید نوروز برای دانشبه عقیده کارشناسان نبود تکعید نوروز در ایام فراغت 

 ینوروز یالتتعط یامآموزان از ادانش یریگبهره یبرا ینهزم یجادا ثر درؤگامی م ،و داستانطرح عید نوروزی و جایگزینی آن با 

، نوشتن، سخن گفتن، گوش دادن و خواندن یاساس یهامهارت یتتقو یبرا یادگیریو متنوع  یعیطب هاییتبا استفاده از موقع

 یجادبر ا یمبن یادیناز سند تحول بن 2-5راهکار  یدر راستا یمحل یو فرهنگ یفرد یازهایمشاهده کردن، متناسب با ن

تحقیقات  .باشدیت، میو تربیم تعل یهادر تمام ساحت ایرانی -یاسالم یآداب و سبک زندگ یتتقو یبرا الزم یسازوکارها

 ای است که قدمت آن به قدمت پیدایش زبان و گویایی آدمیزاد است.گویی پدیدهقصه و قصهدهد که، ن میانجام شده نشا

اجتماعی و امثال  حماسی، های مذهبی، ها و حکایتتوان یافت که دارای قصهآنچنان که تقریبا هیچ قوم و ملت کهنی را نمی

جوانان و حتی بزرگساالن بوده نو رضای نیازهای روانی کودکان،آن نباشد. در همه قرون گذشته قصه یک نوع وسیله برای ا

به شرط آنکه درست و دقیق انتخاب شود. قصه  ،ثر استؤطور کلی قصه بیش از سایر وسایل تربیتی در رفتار کودک ماست. ب

-می کودکان ها داشته باشد.اثیرات عمده تربیتی بر آنتواند ریشه بسیاری از انحرافات را در کودکان و نوجوانان بخشکاند و تمی

با آداب و سنن جامعه خویش و  های تمدن و میراث فرهنگی خود دست یابند،ها به سرمایهتوانند با خواندن و شنیدن قصه

ای از تاریخ و فرهنگ هر آثار ادبی دریچه مطالعههمچنین  تر سازند.جامعه جهانی آشنا شوند و خود را برای زندگی آینده آماده

دهد. از آنجایی که تاثیر این امر در گشاید و درک و فهم و نگرش خواننده را تحت تاثیر قرار میبه روی مخاطب می ملت را

وسیله شعر و قصه در م و درک و تاثیر برخی از دروس ببیش از مقاطع باالتر است و همچنین فه آموزان مقطع ابتداییدانش

آموزان به خواندن کتابز مواد و وسایل آموزشی دیگر باشد، از این رو ترغیب دانشتواند بیش افراگیران این مقطع به مراتب می

                                                           
 Desocio 
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این  ای را به همراه دارد.خوانی توسط والدین، آثار قابل مالحظههای شعر و قصه توسط آموزگار و ایجاد عادت به مطالعه و کتاب

ها را به عنوان الگو دبی درس بگیرند و برترینهای بارز و مثبت اشود کودکان به خودی خود از شخصیتامور موجب می

های نادرست های خودی و بیگانه آشنا شوند. ارزش و باورها و هنجارهای صحیح را کسب کرده و اندیشهبرگزینند و با فرهنگ

سازی در کودکان تواند بهترین وسیله برای تغییر نگرش و فرهنگتوان نتیجه گرفت که آثار ادبی میبنابراین می را کنار بزنند.

دانش میان در خوانیکتاب فرهنگ ترویج بر های اجتماعیارزش و معلم خانواده، آموزشی، فضای عامل چهاردر مجموع  باشد.

 . اثرگذارند آموزان

له ذکر ئکننده است. دالیل متعددی برای این مسدر جوانان و نوجوانان نگران خوانیکتاب پایین بودن میزاناز سویی 

خوانی و نبود آموزش مناسب ، ضعف فرهنگ کتابن فرصت مطالعه و امکان خرید کتابه: گرانی کتاب، نداشتشده است از جمل

ها و ریزی برای گروهعدم برنامه های متفاوت و قابل حمل،خوانی، عدم چاپ مناسب کتاب در قطعدر دوران کودکی برای کتاب

های جمعی در پر کردن اوقات فراغت و نیز فقدان نویسندگانی انههای متفاوت در انتشار و عرضه کتاب، نقش مخرب رسسلیقه

ریزی برای افزایش مطالعه در اوقات فراغت، یکی از های خود پاسخگوی نیازهای جامعه باشند. برنامهکه بتوانند با نوشته

در هر یک از این مقاطع، گذاری مناسب و شناخت علل عدم اقبال به مطالعه های جامعه ما است. حال آنکه با سیاستضرورت

 .خوانی در جامعه کمک کردتوان به افزایش سطح کتابمی

. ایدئولوژی حاکم بر آن فرد و جامعه استو  بینی، متأثر از نوع جهانسبک زندگی هر فرد و جامعهالزم به ذکر است 

رفتاری و معنایی  ف به ابعاد هنجاری،شودکه معطوها و الگوهای کنش هر فرد اطالق میمدل گی به مجموعه رفتارها،دسبک زن

متأثر از تفسیر ما از زندگی است و هر هدفی را برای زندگی تعیین کنیم، سبک  زندگی اجتماعی او باشد. فرهنگ زندگی

که همان  دیجاو بهیط اتیح مطلوب و یندگبر فطرت، سبک ز یمبتن حیصح تیترباز طرفی،  .آوردخاصی را به همراه می

 یهاتیاز هدا گانهیو ب یسراب اجتماع ،یلیتحم یعوامل فرهنگ بر یغلط مبتن تیو ترب سازدیاست، را م یالماس یسبک زندگ

. استآن  امدیپ یزندگ در یو احساس پوچ هایها و ناآرامکه اضطراب ندیآفریم ییایدن یرا از زندگ یخاص یسبک زندگ اء،یانب

. اسالم است یهااساس آموزه بر تیترب جهیاست که نت یخاص زندگنوع روش  کی ،یاسالم یگفت که سبک زندگ توانیم

گویی به دلیل جاذبه ذاتی که آموزند. داستانبه آسانی می ،شودکودکان مفاهیمی را که در قالب داستان به آنها آموزش داده می

نقش دهد که شده نشان می تحقیقات انجام برای کودکان دارد، توسط آموزشگران زیادی مورد استفاده قرار گرفته است.

های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و از سوی دیگر اسالمی با توجه به نابسامانی-آموزش و پرورش در تحقق سبک زندگی ایرانی

های مختلف جامعه وجود دارد؛ تعریف، ترویج و اجرای سبک زندگی اسالمی ملی که در عرصه هویت دینی و پایین مشکل رشد

اسالمی تنها با همکاری ملی -ئه تعریفی جامع از سبک زندگی ایرانیااربنابراین ده است. کریک ضرورت تبدیل به را در جامعه 

ها و جامعه را در پی خواهد مندی خانوادهممکن خواهد شد. ترویج چنین سبکی رمز موفقیت و امنیت کشور است و رضایت

  .پرداختمقوالت  طور جدی به اینیم و تربیت، باید بش در امر تعلداشت. با توجه به وظیفه خطیر آموزش و پرور

 : گرددارائه میراهکارهایی برای بهبود سبک زندگی به شرح زیر در نهایت 

 مدارس،  آموزش اصول صحیح زندگی ایرانی اسالمی در -

 های رشد و پرورش نوجوان و جوان در راستای این فرهنگ، طراحی برنامه -

 ن سبک زندگی از منظر ائمه معصومین )ع(، اختصاص دروسی تحت عنوا -

  .های مناسب زندگی در ایران باستاننقد و بررسی سبک -
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  منابع
 .دایره ،تهران داغی، قراچه مهدی ترجمه ،قصه درمانی ،۴912، اریکسون، میلتون

 ،قراچه داغیمهدی ه رجم، تنقش قصه در تغییر زندگی و شخصیت قصه درمانی ،۴925، روزن، سیدنی و اریکسون، میلتون

 نشر واحدی. ،تهران

ایرانی در سیمای جمهوری -ارائة مدل ترویج سبک زندگی اسالمی، نظری، کاظم و موسویان، سیدمرتضی ؛امیری، مجتبی 
سال ششم، شمارة  رسانه و فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،های نمایشیاسالمی ایران با محوریت برنامه

 .29-5۴ ،۴935، دوم

ایرانی از دیدگاه -واکاوی مفهومی سبک زندگی اسالمی، آرای، نرگسکشتیو  محمد؛ یارمحمدیان، محمدحسین بنائیان سفید،
 .53-3۴ ،۴935(، 9۴)3، نشریات دانشگاه آزاد اسالمی ،مقام معظم رهبری در آینه آیات و روایات

 .انتشارات مدرسه ،تهران، رحماندوست مصطفی هترجم ،خانواده و خانه در گویی قصه ،۴915، آ پلوسکی،

گویی کشوری، کانون پرورش فکری کودکان و نامه دهمین جشنواره قصهویژه .قصه زندگی ،۴915، فروشان، محسنچینی

 نوجوانان استان تهران.

، ۴11 مارهرفت، شمع ،مکتب اسالم دگاهیاز د یسبک زندگ یآرمان یالگو یبررس، دیام ،ییرضا و یهاد ،یحسن دوست فرخان

 .۴932خرداد ، ینیامام خم یو پژوهش یقم: موسسه آموزش

 سازمان ملی جوانان. ،اصفهان ،ریزی اوقات فراغتبرنامه ،۴91۴،ذواالکتاف، وحید

 اصفهان، جهاد دانشگاهی.، فراغت فرصتی برای باز آفرینی ،۴91۴،ذواالکتاف، وحید

 .سیما و صدا اسالمی هایپژوهش مرکز، قم خوانی. کتاب فرهنگ و ملی رسانة، ۴932، عیسی زارعی،

 قلم.  اهل نشر ،تهران .جوانان یسازمان مل یقتحق پژوهش و، اوقات فراغت جوانان یتوضع یبررس، ۴91۴،جوانان یمل سازمان

 آگاه. ،تهران ،های تحقیق در علوم رفتاریروش، ۴935سرمد، زهره و همکاران، 

گویی کشوری، کانون پرورش فکری کودکان و ویژه نامه دهمین جشنواره قصهقصه جهان، زیباترین  ،۴915، سلیمانی، تقی

 نوجوانان استان تهران.

 پایه چهارم دختر آموزان دانش اجتماعی در هایبر آموزش مهارت گوییقصه اثربخشی ،۴913، سید عزیزاله طهرانی، مهرناز

 .اطباییبمه طالگاه عنامه کارشناسی ارشد، دانشپایان ،تهران شهر ابتدایی

درک مطلب(  ی،)لغات، اطالعات عموم یبر هوش کالم ییگوقصه یرتاث ،۴939 ،ی، بهناممکوند و ی، فرحنادر ،نادره ،اصل شبیب
  یتخت.پرداز پا یدها یرانسسه مدؤم ی،و مطالعات اجتماع یعلوم رفتار یالملل ینکنفرانس ب، یدبستان یشکودکان پ

کنفرانس ملی  اسالمی،-بررسی نقش آموزش و پرورش در تحقق سبک زندگی ایرانی، حسین نژاد،یابوالقاسم و مطهر ،شرفی
 https://www.civilica.com/Paper-SEPP01-SEPP01_002.html ،۴93۱ ، مازندران،روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی

ها، دفتر نشر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ،قم ،اخالق و سبک زندگی اسالمی ،۴93۴ ، شریفی، احمدحسین

 .معارف

 سمت. ،تهران ،و همکاران یترجمه مهرمحمد ،یمطالعات برنامه درس یشناسروش ،۴911 ،ی.س شورت، ادموند

اولین کنفرانس پدافند غیرعامل در علوم انسانی، علوم  .رانی اسالمیسبک زندگی ای، سعیده، شریعت ،چشمه, ستارصادقی ده

  .۴93۱اجتماعی، اقتصاد، مدیریت و توسعه پایدار، 

بنیاد علمی و  ،تهران ،ترجمه محمدباقر موسوی همدانی ،تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن ،۴91۱، طباطبایی، محمدحسین

 .فکری عالمه طباطبایی

https://www.civilica.com/Paper-SEPP01-SEPP01_002.html
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 ،نوجوانان ها و مفاهیم تربیتی به کودکان ونقش قصه و قصه گویی در انتقال و نهادینه کردن ارزش ،۴93۴،غالمی داودآبادی
 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

 .انتشارات صبح صادق ،قم ،یمصرف و سبک زندگ، ۴912، فاضلی، محمد

پژوهشکده  ،، قم۴ش  ،یغیتبل تینامه تربپژوهش ،یاسالم یسبک زندگ کودک با ینید تیرابطه ترب ،ینق یعل ،یهیفق

 . ۴932بهار ، باقرالعلوم

 .سمت ،تهران، ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن ، ۴913، زل ایاغ، ثریاق

 یمرکز آموزش عال یانانشجود یآموززبان یهامقاله ،ییآن بر آموزش مقطع ابتدا یرو تاث شعر و قصه ،۴93۱، مهسا کیانی،

 )س(. یکبر ینبز

 .یویلیکاس ،یفرهنگ کتاب خوان یباغ کتاب در ارتقا یرتاث ، ،ارغان، عباس ،مهراد محمدی،

 سسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیمؤ ،ماهنامه معرفت، قما، هها و کاستیسبک زندگی اسالمی، ضرورت، مصباح ، محمدتقی

 .5-۴2، ۴932، ۴15 )رحمه اهلل علیه(، شماره

 .)علیه السّالم( دانشگاه امام صادق ،تهران ،دین و سبک زندگی ،۴912 ،کنی، محمد سعیدمهدوی

ام خمینی رحمه شناختی از منظر اسالم با تأکید بر دیدگاه املزوم تقویت حس زیبایی، ۴93۴، میرزایی رافع، مهری و دیگران
 .دانشگاه قم ،)رحمه اهلل علیه( و تعلیم و تربیت اسالمی، قم چکیده مقاالت همایش ملی امام خمینی ،اهلل علیه

 روان. ،تهران ،سازی تحقیقراهنمای عملی فراهم ،۴935، سیف نراقی، مریم ،اهللنادری، عزت

دگی دوره متوسطه از لحاظ میزان توجه به مباحث سبک های دین و زنتحلیل محتوای کتاب ،۴932، نجفی، حسن و دیگران
 . زندگی اسالمی مبتنی بر سوره مبارکه حجرات

سازی سبک زندگی اسالمی در نهاد بررسی راهکارهای کاربردی ،۴935، فرمهینی فراهانی، محسن ،رهنما، اکبر ،نجفی، حسن
 . پژوهشکده باقرالعلوم.خانواده، برگرفته از احادیث

 دانش آموزان پسر میان در کتابخوانی فرهنگ ارتقای بر مؤثر عوامل بررسی، رشیدپور، علی، کاوسی، اسمعیل ،زانهیعقوبی، فر

 .12-۴۴5، ۴93۱، 21، شمارهفصلنامه خانواده و پژوهش ،تهران شهر 5 منطقه متوسطه مقطع
 
Dumazdier Joffre, (1972). Leisure Encyclopedia, New York and London, collier. 
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Abstract 

The realization of the transcendental values and ideals of the Islamic Revolution requires an 

immersive attempt in all aspects of cultural, scientific, social and economic. Achieving this 

goal requires drawing a map of the way that the route is clearly defined. In preparing a 

national document on the fundamental transformation of education, an attempt was made to 

explain the vision and goals of education by inspiring the upstream documents of Islamic 

Republic of Iran. "Norouz Holiday and Story Design" is an effective step in the development 

of creativity and enhancement the basic skills of students. In this research, the descriptive-

analytical method has been used to study the role of this Design in strengthening Islamic-

Iranian lifestyle. The results indicate that literary can be the best way to change attitudes and 

culture in students. They can read and hear stories about their civilization and cultural 

heritage, become familiar with traditions of their community and international community, 

and prepare themselves for future life. Since the impact of this on elementary students is 

higher than other levels, and also understanding the impact of some stories on students at this 

stage can be more than other educational materials, thus encouraging students to read literary. 

 

Keywords: Norouz Holiday and Story Design, Elementary, Transformation Document, 

Iranian-Islamic Lifestyle.
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