
 

 

  5-25: 1393، تابستان 23پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، سال بیست و دوم، دوره جدید، شماره 

تحلیل جایگاه محورها و عوامل سبک زندگی اسالمی مبتنی بر سوره 

  مبارکه حجرات در کتابهاي درسی ادبیات فارسی دوره متوسطه ایران
  * حسن نجفی

  ** مهدي سبحانی نژاد

  *** رضا جعفري هرندي

  11/11/93: پذیرش نهایی    23/6/93 :دریافت مقاله

  

  چکیده

اسالمی مبتنی بر سوره  زندگی جایگاه محورها و عوامل سبک تحلیل هدف این پژوهش،

 پژوهش، روش. است متوسطه ایران دوره ادبیات فارسی درسی کتابهاي در مبارکه حجرات

جامعه . است يکاربرد زیآن ن کردیو رو ،محتوا لیتحل زیو ن ياسناد لیتحل توصیفی، شامل

ادبیات  درسی تفاسیر آن و تمام کتابهايو  سوره مبارکه حجراتشامل دو بخش  ،یپژوهش

تمام آیات سوره در بخش اول،  ، است که1393 -94 تحصیلی سال در متوسطه دوره فارسی

 محدودیت و موضوع ماهیت به توجه تفسیري آن و در بخش دوم نیز بامستندات حجرات و 

 لیدر بخش تحل گیري اندازه ابزار. پژوهشی، کتاب به طور کامل بررسی شده است جامعه

بوده تحلیل محتواي محقق ساخته  یمحتوا، فرم وارس لیو در بخش تحل يبردار شیفرم ف ياسناد

 آمار شاخصهاي از استفاده در بخش اول به روش کیفی و در بخش دوم با پژوهش نتایج. است

از . 1 :کند کهمی بیان پژوهش نتایج ترین عمده. است گرفته قرار لیلتح و بررسی مورد توصیفی

عامل  20 با آداب زندگی ایجابی و سلبی دو محور ،سوره حجرات و تفاسیر آن یمجموع بررس

 چهار در شده شمارش ضبط واحد 5791 مجموع از. 2شده است  يو طبقه بندمشخص  یمفهوم

 توجه اسالمی زندگی عوامل سبک و محورها به درصد 3/9 یا فراوانی 536 ادبیات فارسی، کتاب

 ترتیب به متوسطه دوره چهارم و سوم دوم، اول، پایه ادبیات فارسی کتابهاي در آن میزان کرده و

 عامل عدالت خواهی به محور آداب زندگی ایجابی و. 3. است مرتبه 151 و 127 ،116 ،142

 ترتیب به عامل تجسس و آداب زندگی سلبی محور و بیشترین تکرار مرتبه 60  و 414 با ترتیب

  . داشته است را فراوانی کمترین تکرار مرتبه 10و  122 با

 متوسطه و سبک زندگی اسالمی، تحلیل دوره ادبیات فارسی، درسی کتابهاي: هاکلید واژه

   .اسالمی در کتابهاي درسی، سوره مبارکه حجرات و سبک زندگی اسالمی زندگی سبک محتواي
  

  

   hnajafih@yahoo.com     کارشناس ارشد مطالعات برنامه درسی دانشگاه شاهد: نویسنده مسئول *

      sobhaninejad@shahed.ac.ir    دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد **

   rjafarih@yahoo.com      استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه قم ***
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  مقدمه

 هاي آموزشی در کشورهاي مختلفرین و اساسی ترین اهداف و اولویتهاي نظامیکی از مهمت

جهان بویژه آن دسته از کشورهایی که با رویکرد دینی، دغدغه اتصاف و آراستگی دانش آموزان 

هاي الزم کردن زمینهرا به صفات و فضایل اخالقی، معنوي و ارزشی دارند، تالش در جهت فراهم 

به منظور آموزش چگونگی زندگی مطلوب و سعادتمندانه یادگیرندگان خود است؛ در واقع، این 

1هاي درسیتصور و برداشت اساسی هست که از طریق اجراي برنامه
مرتبط با آداب زندگی،  

-عملی میهاي اخالقی، معنوي و مذهبی امکانپذیر و اهداف و سیاستهاي نظام آموزشی در حوزه

توان گفت در نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران به سبب بر این اساس می. شود

؛ امینی(ویژگیهاي اسالمی آن، حرکت در مسیر زیست دیندارانه از جایگاه ویژه اي برخوردار است 

ر دوران در واقع باید بر این نکته صحه گذاشت که د). 8: 1391، علیزاده زارعیو الهی نژاد؛ ماشاء

 ارزشها، )جهان بینی( باورهاا ب جامعه ايبه اعتبار تعلق به  فعلی و در کشور ما، نظام تعلیم و تربیت

خاص، نقش مهم و کارامدي را در ترویج سبک زندگی و نظام ترجیحات رفتاري ) ایدئولوژي(

2اسالمی
3چه به صورت برنامه آشکار( 

4و چه به صورت برنامه ضمنی 
است  بر عهده گرفته) 

5در عین حال پدیده جهانی شدن. )6: 1393، ؛ نجفی و جعفري هرنديفقیهی(
و آثار و پیامد  

مختلف آن و نیز ورود و شیوع انواع ناهنجاریها و بحرانهاي اخالقی، رفتاري، اجتماعی و فرهنگی 

قرن  در جوامع بشري امروز، که نتایج و دستاوردهاي منفی و ناخوشایند پیشرفتهاي مادي و صنعتی

بیست و یکم تلقی می گردد، ضرورت توجه سازمان یافته و نهادینه نسبت به ترویج دین مداري در 

  ).66: 1392، ؛ صولتی و بیاتیمشکانی سبزواري(زندگی افراد را دوچندان کرده است 

توان گفت فهم سبک زندگی اسالمی به عنوان یکی از مهمترین با توجه به این مطالب می

کند و یتی، نقش اصلی را در روند تحقق شکوفایی و کمال دانش آموزان ایفا میقلمروهاي ترب

: 1391رجبی نیا، (رود تا از این طریق متربی خود را ربوبی سازد اصوالً تربیت مطلوب به شمار می

آن، تنها  یو نمود عمل میآن در قرآن کر ينظر یمبان؛ به بیان دیگر سبک زندگی اسالمی، که )41

 

1 - Curricula 

2 - Islamic Life Style 

3 - Explicit Curriculum  

4 - Hidden / Implicit Curriculum  

5 - Globalization  
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در معناي وسیع و گسترده خود است  افتهیتبلور ) ع( تیو اهل ب) ص(اعظم  امبریمقدس پدر وجود 

شود، بلکه رفتار و اندیشه آدمی را در سایر نمی صرفاً به مسائل اعتقادي، معنوي و یا اخالقی محدود

گیرد و در یک کلمه ابعاد فرهنگی، سیاسی، اعتقادي، اجتماعی، عاطفی و هیجانی در برمی

از این دیدگاه هدف سبک زندگی  ).9: 1393، فاضل قانع(انسان را پوشش می دهد  شخصیت

اسالمی پرورش انسانهایی است که ضمن اعتقاد و باور قلبی به اصول اعتقادي اسالم، مطابق با 

: 1392مصباح، (موازین و دستورهاي آن، چه در عرصه فردي و چه در عرصه اجتماعی عمل کنند 

با توجه به چنین دیدگاهی است که در .  )46 -78: 1390 ،یکن ي؛ مهدو28: 1391 ،یفی؛ شر6

حوزه تربیت اسالمی، پرورش مؤمنانه دانش آموزان به عنوان یکی از جهتگیریها و اولویتهاي مهم 

  .  شودنظام آموزش و پرورش مطرح می

 لتحلی") 1393(نجفی  موضوع پژوهش شامل يدر راستا یداخل يپژوهشها یمطالعه برخ

 ارائه منظور به دانشگاهی عمومی درسی کتابهاي در اسالمی زندگی سبک هاي مؤلفه محتواي

بررسی میزان توجه به مؤلفه هاي ")1392( ؛ علی پور و عبادي، صباحی زاده"کاربردي پیشنهادهاي

؛ ، قربانی"سبک زندگی اسالمی در برنامه درسی کتابهاي جدید التألیف پایه ششم دوره دبستان

بررسی مؤلفه هاي سبک زندگی اسالمی در اندیشه و بیانات مقام معظم ") 1392( فر و باقريتوکلی

درامدي ") 1392(فیضی ، "سبک زندگی اسالمی و ابزار سنجش آن") 1392( کاویانی ،"رهبري

مروري بر شاخصهاي سبک زندگی ") 1392(، خطیبی و ساجدي "بر سبک زندگی اسالمی

) 1384( ، کلبعلی"درسی برنامه کردن اسالمی راهکارهاي و بنیادها" )1390( ، اسدیان"اسالمی

محتواي کتابهاي تعلیمات دینی، اجتماعی و ادبیات فارسی در رابطه با آشناسازي دانش آموزان با "

و از  ،"اسالمی کردن برنامه آموزشی و تحصیلی") 1381( روزنانی ،"ارزشهاي اسالمی و ایرانی

1هایلر و هایلر شامل زین یخارج يپژوهشها گرید يسو
2، سازمان بهداشت جهانی)2014( 

 )2009( ،

3تنیا
4سسهؤم، )2008( 

SAIC  )2007(5، داردن
6گونتر و 

7، بات میکر)2007( 
8، گلن)2007( 

 

 

1 - Hyler & Hyler 

2 - World Health Organization 
3 - Tania 

4 - Science Applications International Corporation 

5 - Daden 

6 - Gunter 

7 - Batmaker 

8 - Glenn 
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1، شوارتز)2006(
2، جانسون)2005( 

3، هانت)2005(و همکاران  
4، یونیسف)2005( 

 )2003( ،

5میدگلی
6اندرمان و 

سبک زندگی  یپژوهشها به بررس نیا شترین است که بای انگریب) 2003( 

جایگاه محورها و عوامل سبک زندگی  یجامع در ارتباط با بررس یپرداخته اند و تاکنون پژوهش

  .است رفتهیصورت نپذکتابهاي درسی ادبیات فارسی دوره متوسطه در  اسالمی

جایگاه و اهمیت آموزش سبک زندگی به هر حال مجموعه این مطالب و مستندات، نشاندهنده 

بدیهی است متناسب با این جایگاه نظام آموزش عمومی کشور باید . اسالمی در تربیت رسمی است

تالش و فعالیتهاي منظم و سازمان یافته خود را در راستاي آموزش و درونی ساختن اهداف، مبادي، 

در نظامهاي آموزشی . اجرا کنداصول و عوامل سبک زندگی اسالمی در دانش آموزان طراحی و 

7دنیا از کتاب درسی
؛ دیبایی صابر(گردد به عنوان رایجترین ابزار تحقق اهداف مختلف استفاده می 

کتاب «بویژه در نظامهاي آموزشی متمرکز از جمله ایران، ) 30: 1389، ؛ جعفري ثانی و آیتیصابر

ب تنها عامل منتقل کننده هدفها و درسی اولین و عمومیترین و پر مصرفترین ابزار کار معلم و اغل

شود، باید از این رو آنچه  به عنوان متن درسی به مدارس وارد می. ها به محیط کار استبرنامه

بر این اساس در نظام ). 144: 1390معیري، (» تصویري صادق و کامل از انسان مطلوب باشد

لی آموزش به یادگیرندگان باشد تواند رسانه یا ابزار اصآموزش عمومی کشور ما کتاب درسی می

شده در آن، مورد بررسی علمی واقع، و با هدفهاي تا مفاهیم، اصول، نگرشها و باورهاي مطرح

8اورنشتاین و هانکینز(برنامه درسی، مقایسه و ارزشیابی  گردد 
این پژوهش تالش ). 210: 2008، 

ی مبتنی بر سوره مبارکه مفهومی سبک زندگی اسالممحورها و عوامل کرده است ضمن تبیین 

حجرات به تحلیل جایگاه آنها در محتواي کتابهاي درسی ادبیات فارسی دوره متوسطه ایران اقدام 

برنامه ریزان و  ،الندن موضوع، تصویر مناسبی در اختیار مسئوکرضمن پرداختن و روشن تا  کند

  .عالقه مندان قرار دهد ریسا

  

 

1 - Schwartz 

2 - Jonson 

3 - Hunt 

4 - UNICEF 

5 - Midgley 

6 - Anderman 

7 – Text book 

8 - Ornestein & Hunkins  
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  روش پژوهش

 1ياسناد لیتوصیفی شامل تحل ،پژوهشاین روش 
براي مشخص کردن محورها و عوامل (

به منظور بررسی جایگاه عوامل در محتواي ( محتوا لیتحل زیو ن) مفهومی سبک زندگی اسالمی

2واحد ثبت. است يکاربرد زیآن ن کردیو رو ،)کتابهاي درسی
واحد . ر این تحقیق، مضمون استد 

روش شمارش نیز فراوانی . شودري محتوا اطالق میواحد ثبت به بخش معنادار و قابل رمزگذا

3ايمقوله بندي و تعیین شاخصها در این تحقیق با روش جعبه. است
)  مقوله ها(است؛ یعنی طبقات  

گویند شود و به همین دلیل به آن، روش از پیش تعیین شده نیز میقبل از اجراي تحقیق تعیین می

  ).48: 1392نوریان، (

  

  جامعه و نمونه آماري پژوهش 

، »مجمع البیان« ،»المیزان«( آن ریسوره مبارکه حجرات و تفاس ،شامل دو بخش یجامعه پژوهش

    یلیدر سال تحصایران دوره متوسطه  یفارس اتیادب یدرس يکتابهاتمام  و )»نمونه«و » برهان«

آن و مرتبط با  يریسوره حجرات و مستندات تفس اتیآتمام که در بخش اول، است  ،94-1393

ی از نمونه گیري صرف جامعه پژوهش تیموضوع و محدود تیبا توجه به ماه زیدر بخش دوم ن

  . ستشده ا یها به طور کامل بررسابکتنظر، و 

  

  گیري ابزار اندازه

محتوا، فرم  لیو در بخش تحل يبردار شیفرم ف ياسناد لیدر بخش تحل يریگابزار اندازه

و حجرات مبارکه ابتدا سوره که به منظور ساخت آن، تحلیل محتواي محقق ساخته بوده  یوارس

در زمینه سبک زندگی اسالمی  اي نکات برجسته ،هیو از هر آ ی،بررسمستندات تفسیري آن 

4و پس از تعیین روایی استخراج،
5و پایایی 

  .آن تحلیلِ محتوا انجام شده است 

 استفاده متخصصان نظر و محتوایی صوري، روایی روش از روایی وجود از ینانبه منظور اطم

 

1 - Analysis of documents 

2 - Recoding Unit 
3 - Procedure Parboil  
4 - Validity 

5 - Reliability  
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تمام محورها و عوامل  شامل که محتوا، تحلیل اولیه فرم براي رسیدن به این منظور،. است شده

 از گروهی اختیار در بود سبک زندگی اسالمی مبتنی بر سوره مبارکه حجرات با مرتبط مفهومی

 اعمال از پس کهگرفت  قرار سبک زندگی اسالمی متخصصان و درسی ریزي  برنامه صاحبنظران

  .شده است تهیه )1جدول شماره ( مفهومی چارچوب قالب در محتوا تحلیل لیست چک آنها نظر

1چنین براي تأمین پایایی ابزار از روش ویلیام اسکاتهم
استفاده شده است؛ بدین ) 1391( 

صورت که فرم وارسی تحلیل محتوا در اختیار پنج نفر از صاحبنظران و متخصصان قرار گرفت و 

  :درصد به دست آمد 96ضریب توافق آنها بر اساس داده هاي ذیل 

C.R= 
مقوله هاي مورد توافق

کل مقوله ها
× 100  

  

C.R= 
20 19 18 19 20

100
× 100 = 96   

  

  ها روشهاي تجزیه و تحلیل داده

 یفیبه روش ک )استخراج محورها و عوامل مفهومی سبک زندگی( پژوهش در بخش اول جینتا

کتابهاي گیري و بررسی جامع چنین نبودن نمونهبا توجه به روش پژوهش و همو در بخش دوم 

و در این ارتباط از شاخصهاي ، درسی ادبیات فارسی دوره متوسطه ایران در سطح توصیفی انجام

گرایش مرکزي و پراکندگی چون فراوانی، درصد، میانگین، رتبه بندي و جدولها و نمودارهاي 

  .توصیفی استفاده شده است

  

  هاي پژوهشیافته

  :تفکیک در شش قسمت تشریح شده است در این قسمت، نتایج بررسی سؤالهاي پژوهش به

کدام بر سوره مبارکه حجرات  یمبتنمحورها و عوامل مفهومی سبک زندگی اسالمی ـ  1

  است؟

  

  

 

1 - William Scott 
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 11/  ...مبتنی بر سوره مبارکه حجرات در کتابهاي درسی ادبیاتتحلیل جایگاه محورها و عوامل سبک زندگی اسالمی 

 

  سبک زندگی اسالمی مبتنی بر سوره مبارکه حجرات عواملچارچوب مفهومی محورها و : 1 جدول

  برگرفته از تفاسیرمصادیقی از آیات سوره مبارکه حجرات و روایات   عوامل  محورها

ی
جاب

 ای
ی

دگ
 زن

ب
آدا

  

پیشى ] در هیچ کارى[اید در برابر خدا و پیامبرش  اى کسانى که ایمان آورده تقوا

)1(مجویید و از خدا پروا بدارید که خدا شنواى داناست
پیامبر اسالم ). 1/ حجرات( 

اید و هیچ کس بر  جز این نیست که همه شما از زن و مردى آفریده شده« )ص(

 ،کردارى و رعایت حقوق خدا و خلق پرواى خدا و شایسته يدیگرى، جز در پرتو

)2(»برترى نخواهد داشت
  ). 229: 5ق، ج 1415طبرسی، ( 

 يزگاریپره

 يدار شتنیخو

 ییپارسا

 نگفتن بلندسخن

چنانکه اید صدایتان را بلندتر از صداى پیامبر مکنید و هم اى کسانى که ایمان آورده

گویید با او به صداى بلند سخن  از شما با بعضى دیگر بلند سخن مى بعضى

)3(هایتان تباه شود نکه بدانید کردهای مگویید مبادا بى
  ).2/ حجرات( 

در خبر  قیتحق

 گرانید

 ؛اید اگر فاسقى برایتان خبرى آورد نیک وارسى کنید اى کسانى که ایمان آورده

)4(اید پشیمان شوید از آنچه کرده] بعد[ید و مبادا به نادانى گروهى را آسیب برسان
 

خداست و  ياز سو قیدرنگ کردن و تحق«) ص(پیامبر اسالم ). 6/ حجرات(

)5(»طانیشتاب از ش
  .)153: 22، ج 1381 ،يرازیمکارم ش( 

در  ی گريانجیم

 صلح

یکى ] باز[میان آن دو را اصالح دهید و اگر  ،اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند

کند بجنگید تا به  که تعدى مى] اى طایفه[از آن دو بر دیگرى تعدى کرد با آن 

میان آنها را دادگرانه سازش دهید و  ،پس اگر باز گشت ؛فرمان خدا بازگردد

)6(دارد عدالت کنید که خدا دادگران را دوست مى
  ).9/ حجرات( 

 یخواه عدالت

 مؤمنان يبرادر

پس میان برادرانتان را سازش دهید و از خدا پروا  ؛در حقیقت مؤمنان با هم برادرند

)7(امید که مورد رحمت قرار گیرید ؛بدارید
) ص(پیامبر اسالم). 10/ حجرات( 

 ؛دارد یبرنم شیاریدست از  ؛کندیمسلمان برادر مسلمان است هرگز به او ستم نم«

)8(»گذارد یو او را در برابر حوادث تنها نم
؛ مکارم 222: 5ق، ج 1415 ،یطبرس( 

دو برادر دینی همانند دو دستند که «) ص(اکرم ینب. )173: 22، ج 1381 ،يرازیش

د با یکدیگر کمال همکاري را دارند و عیوب هم را نهر کدام دیگري را می شوی

)9(»پاك می کنند
مؤمن برادر «) ع(امام صادق . )319: 3، ج 1385 ،یکاشان ضیف( 

) 10(»مؤمن است
  .)133: 2، ج 1344 ،ینیکل(
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 چارچوب مفهومی محورها و مؤلفه هاي سبک زندگی اسالمی مبتنی بر سوره مبارکه حجرات: 1 جدولادامه 

ی
جای

 ای
ی

دگ
 زن

ب
آدا

  

 توبه

شاید آنها از  ؛نباید قومى قوم دیگر را ریشخند کند ،اید اى کسانى که ایمان آورده

شاید آنها از اینها بهتر ] ریشخند کنند[را ] دیگر[اینها بهتر باشند و نباید زنانى زنان 

چه ناپسندیده  ؛باشند و از یکدیگر عیب مگیرید و به همدیگر لقبهاى زشت مدهید

)11(است نام زشت پس از ایمان و هر که توبه نکرد آنان خود ستمکارند
/ حجرات( 

11.(  

برنامه در  داشتن

 یزندگ

برایشان بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان  و اگر صبر کنند تا بر آنان درآیى مسلماً

)12(است
  ).5/ حجرات( 

 جهاد

شک ] دیگر[ند که به خدا و پیامبر او گرویده و هست  در حقیقت مؤمنان کسانى

ر اینانند که راستکردا ؛اند نیاورده و با مال و جانشان در راه خدا جهاد کرده

)13(هستند
 ؛ر راه خدا با دستهاى خود جهاد کنیدد«) ع(امام علی). 15/ حجرات( 

)14(»اگر نتوانستید با زبانهاى خود و اگر باز هم نتوانستید با قلب خود جهاد کنید
 

  ).49: 100ق، ج 1403مجلسی، (

 قلب خلوص

لیکن بگویید  ،اید ایمان نیاوردهبگو  ،نشینان گفتند ایمان آوردیم  برخى از بادیه

اسالم آوردیم و هنوز در دلهاى شما ایمان داخل نشده است و اگر خدا و پیامبر او 

خدا آمرزنده مهربان  ،کند هایتان چیزى کم نمى کرده را فرمان برید از ارزش

)15(است
  ).14/ حجرات( 

 کوین برخورد
)16(»اخالق ترین شماستمحبوبترین شما نزد خدا، خوش «) ص(اسالم  امبریپ

 

  .)87: 10ق، ج 1415 ،یطبرس(

انضباط  ا،یح

 یاسالم

ورزد،  خداوند انسان با حیاىِ بردبارِ پاکدامنى را که پاکدامنى مى«) ص(پیامبر اکرم 

)17(»دوست دارد
  ).112: 2، ج 1344کلینی، ( 

ی
سلب

ی 
دگ

 زن
ب

آدا
  

 کردن مسخره

شاید آنها از  ؛نباید قومى قوم دیگر را ریشخند کند ؛اید اى کسانى که ایمان آورده

شاید آنها از اینها  ؛]ریشخند کنند[را ] دیگر[اینها بهتر باشند و نباید زنانى زنان 

چه  ؛بهتر باشند و از یکدیگر عیب مگیرید و به همدیگر لقبهاى زشت مدهید

)18(ناپسندیده است نام زشت پس از ایمان و هر که توبه نکرد آنان خود ستمکارند
 

 یمؤمن يزیو آبرور ییجو بیکه به منظور ع یکس«) ع(امام صادق). 11/ حجرات(

 رونیخودش ب تیخداوند او را از وال ندازد،ینقل کند تا او را از نظر مردم ب یسخن

)19(»ردیپذ یهم او را نم طانیو اما ش ستدفر یم طانیش تیوال يبه سو کند ومی
 

؛ حرعاملی، 191: 22، ج 1381؛ مکارم شیرازي، 229: 5ق، ج 1415طبرسی، (

  ). 608: 8ق، ج 1414

 بیو ع طعن

 ییجو

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 13/  ...مبتنی بر سوره مبارکه حجرات در کتابهاي درسی ادبیاتتحلیل جایگاه محورها و عوامل سبک زندگی اسالمی 

 

 چارچوب مفهومی محورها و مؤلفه هاي سبک زندگی اسالمی مبتنی بر سوره مبارکه حجرات: 1 جدولادامه 

ی
سلب

ی 
دگ

 زن
ب

آدا
  

و  زنی گمانه

 سوءظن

اى از گمانها  اید از بسیارى از گمانها بپرهیزید که پاره اى کسانى که ایمان آورده

آیا کسى از شما  .گناه است و جاسوسى مکنید و بعضى از شما غیبت بعضى نکند

از خدا ] پس[از آن کراهت دارید  ؛اش را بخورد دوست دارد که گوشت برادر مرده

)20(پذیر مهربان است بترسید که خدا توبه
همواره کار «) ع(یامام عل). 12/ حجرات( 

برادر مسلمانت را حمل بر صحت و بلکه بر بهترین وجهش کن تا وقتى که دلیلى 

اى را که از هرگز کلمه.  قطعى وظیفه ات را تغییر دهد و دلت را از او برگرداند

توانى محمل خیرى که مى تا وقتی حمل بر بد مکن ،شنوىبرادر مسلمانت مى

)21(»کنى ابراى آن کلمه پید
اي «) ص(پیامبر اسالم . )498: 18، ج 1391 ،یطباطبائ( 

گروهی که به زبان اسالم آورده و به دلش ایمان نرسیده، مسلمانان را نکوهش 

که عیوب آنها را جستجو کند، نکنید و از عیوب آنان جستجو نکنید؛ زیرا هر 

)22(»اش باشدسازد؛ گرچه در خانهخداوند عیبش را دنبال می کند و رسوایش می
 

) نابودى(غیبت کردن در « )ص(پبامبر اسالم). 15: 14، ج 1391حسینی بحرانی، (

)23(»دین آدمى، زودتر کارگر افتد تا بیمارى خوره در اندرون او
، 1391طباطبائی، ( 

که از  یدر حال ردیکه بم یکس«) ع(کالم خداوند به حضرت موسی). 499: 18ج 

 ردیکه بم یو کس شود یاست که وارد بهشت م یکس نیآخر ،توبه کرده باشد بتیغ

)24(»گردد یاست که وارد دوزخ م یکس نیاول ،اصرار بر آن داشته باشد کهی در حال
 

  ).190: 22، ج 1381مکارم شیرازي، (

 تجسس

 بتیغ

  

 نیبه ا مفسراناز  ياریبس کهاست  کریم قرآن يسوره ها نیاز خاصتر حجرات سوره مبارکه

آداب  ایسوره را به سوره ادب  نیاز آداب آمده است ا ياسوره مجموعه نیکه در ا لیدل

 یمسائلشامل سوره  نیا«: ندیفرمایسوره م نیا اتیآ لیذ) ره( ییعالمه طباطبا. اند کرده ينامگذار

 بیو نظام صالح و ط ،لیانسان تکم يفرد یکه با آن سعادت زندگ یاحکام ؛است نیاز احکام د

 يبنده و خدا نیب دیاست که با یلیادب جم ،از آن مسائل یبعض. شودیاو مستقر م) مجتمع(در 

 تیرعا) ص(در مورد رسول خدا  دیاست که بندگان خدا با یآداب يا شود و پاره تیسبحان رعا

است  یمربوط به مسائل ماحکا گر،ید یبعض. اول سوره به آنها اشاره شده است هیدر پنج آ کنند که

سوره، خداوند با اشاره به  نیا يدر انتها. ندنک تیآن را رعا دیبا گریکدیکه مردم در برخورد با 

» را به او افاضه فرموده است مانیکه نور ا گذارد یمنت م تیو اسالم بر بشر مانیا قتیحق
   ).455: 18، ج 1391 ،یطباطبائ(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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 زندگی شناسایی محورها و عوامل سبک"با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم این پژوهش، 

است، پس از مطالعه و بررسی آیات سوره مبارکه حجرات  "حجرات مبارکه سوره بر مبتنی اسالمی

ها و عمده ترین عوامل تهیه شد و در اختیار متخصصان و مستندات تفسیري آن، فهرستی از محور

حوزه تعلیم و تربیت و سبک زندگی اسالمی قرار گرفت و پس از چند مرحله بررسی و اصالح، 

  .عامل به شکل جدول قبلی طراحی و تدوین شد 22نهایتاً چارچوب مفهومی در دو محور و 

رسی دوره متوسطه ایران به محورها و به چه میزان در محتواي کتابهاي درسی ادبیات فاـ  2

  توجه شده است؟بر سوره مبارکه حجرات  یمبتنعوامل مفهومی سبک زندگی اسالمی 

تحلیل کتابهاي مورد بررسی نشان داد در هر یک از کتابها به میزان متفاوت به محورها و عوامل 

در جدول شماره  .توجه شده استبر سوره مبارکه حجرات  یمبتنمفهومی سبک زندگی اسالمی 

  :دو مجموع فراوانی و درصدهاي مربوط به تفکیک پایه تحصیلی ذکر شده که به شرح ذیل است
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دوره متوسطه ایران به لحاظ توجه به محورها و عوامل  یفارس اتیادبنتایج تحلیل محتواي کتابهاي : 2جدول 
  سبک زندگی اسالمی به تفکیک محور، عامل و پایه

 عوامل  محورها
 مجموع چهارم دبیرستان دبیرستان سوم دبیرستان دوم دبیرستاناول 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

آداب 

زندگی 

  ایجابی

 3/6 34 4 6 3/6 8  8/7 9  7/7 11 تقوا

  8/2  15 2 3  9/3 5  6/2  3 8/2 4  پرهیزگاري

  2/3  17 3/1 2 3/6 8  4/3 4 1/2 3  خویشتن داري

  3  16 4 6 6/1 2  6/2 3 5/3 5  پارسایی

  9/3 21 3/5 8  9/3 5  4/3 4 8/2 4 بلندسخن نگفتن

  1/4 22 4 6 3/6 8  6/2 3 5/3 5 تحقیق در خبر دیگران

  5 27 6/4 7 1/3 4 2/4 6 7 10 گري در صلحمیانجی

  2/11 60 6/14 22  1/7 9  2/11 13 3/11 16 عدالت خواهی 

  8/5 31 3/5 8 4/9 12  4/3 4 9/4 7 برادري مؤمنان

  4/5  29 3/7 11 1/3 4 2/5 6 6/5 8 توبه

  5/6  35 3/9 14  5/5 7  8/7 9 5/3 5  داشتن برنامه در زندگی

  1/4  22 6/4 7  9/3 5  8/2 4 2/4 6  جهاد

  7/3  20 6/2 4 3/6 8  6/2 3  5/3 5  خلوص قلب

  9/4  26 4 6  1/7 9  4/3 4 9/4 7  برخورد نیکو

  3/7  39 3/5 8 4/9 12 6/8 10 3/6 9  حیا، انضباط اسالمی

آداب 

زندگی 

  سلبی

  6/8  46 9/9 15  5/5 7 2/11 13  7/7 11  مسخره کردن

  2/6  33 3/3 5  7/4 6 8/6 8 9/9 14  طعن و عیب جویی

  6/2  14 3/1 2  4/2 3  4/3 4 5/3 5  زنی و سوءظنگمانه

  9/1  10 6/2 4  8/0 1  6/2 3  4/1 2  تجسس

  5/3  19 6/4  7 1/3 4  6/2 3  5/3 5  غیبت

  100  151  100  127  100  116  100  142  مجموع
536  100  

  2/28  ---   7/23  ---   6/21  ---   5/26  ---   درصد فراوانی پایه ها

  

شود، مجموع فراوانی عوامل تحلیل شده در مشاهده می 2همان طور که در جدول شماره 

درصد از کل فراوانیهاي تحلیل  5/26مورد و برابر با  142کتابهاي ادبیات فارسی پایه اول متوسطه 

با  یعدالت خواهاز بین عوامل مفهومی تحلیل شده این کتاب، بیشترین توجه به عامل . شده است

تجسس درصد بوده و به عوامل  9/9فراوانی و  14یی با جو بیطعن و عدرصد،  3/11فراوانی و  16
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بلندسخن ي و زگاریپرهدرصد،  1/2فراوانی و   3ي با دار شتنیخودرصد،  4/1فراوانی و  2با 

  .  درصد، کمتر توجه شده است 8/2فراوانی و  4با  نگفتن

مورد و  116تحلیل شده در کتابهاي ادبیات فارسی پایه دوم متوسطه مجموع فراوانی عوامل 

از بین عوامل مفهومی تحلیل شده این . هاي تحلیل شده استدرصد از کل فراوانی 6/21برابر با 

درصد، حیا و  2/11ی و فراوان 13با  مسخره کردنو  یعدالت خواهکتاب، بیشترین توجه به عوامل 

 8/7فراوانی و  9ی با داشتن برنامه در زندگو  تقوادرصد،  6/8وانی و فرا 10انضباط اسالمی با 

و تجسس ،  خلوص قلب، گرانیدر خبر د قیتحقیی، پارساي، زگاریپرهدرصد بوده و به عوامل 

  .  درصد، کمتر توجه شده است 6/2غیبت با سه فراوانی و 

مورد و  127سوم متوسطه مجموع فراوانی عوامل تحلیل شده در کتابهاي ادبیات فارسی پایه 

از بین عوامل  مفهومی تحلیل شده این . هاي تحلیل شده استدرصد از کل فراوانی 7/23برابر با 

ی، عدالت خواهدرصد و  4/9فراوانی و  12با  ا،یحو  مؤمنان يبرادرکتاب، بیشترین توجه به عوامل 

 1با تجسس بوده و به عوامل  درصد 1/7فراوانی و  9با  کویبرخورد نی، داشتن برنامه در زندگ

با سه فراوانی و  و سوءظن زنی گمانهدرصد و  6/1فراوانی و  2یی با پارسادرصد،  8/0فراوانی و 

  .  درصد، کمتر توجه شده است 4/2

چنین مجموع فراوانی عوامل  تحلیل شده در کتابهاي ادبیات فارسی پایه چهارم متوسطه هم

از بین عوامل مفهومی تحلیل . هاي تحلیل شده استاز کل فراوانی درصد 2/28مورد و برابر با  151

مسخره درصد،  6/14فراوانی و  22با  یعدالت خواهشده این کتاب، بیشترین توجه به عوامل  

درصد بوده و به  3/9فراوانی و  14ی با داشتن برنامه در زندگدرصد،  9/9فراوانی و  15با  کردن

فراوانی و ي با سه زگاریپرهدرصد،  3/1فراوانی و  2با  و سوءظن نیز گمانهي، دار شتنیخوعوامل 

  .  درصد، کمتر توجه شده است 2

 يبر سوره مبارکه حجرات در محتوا یمبتن یاسالم یسبک زندگ عوامل توزیع زانیمـ  3

  ایران چگونه است؟دوره متوسطه ادبیات فارسی  يکتابها
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  دوره متوسطه یفارس اتیادبمیزان توجه به عوامل سبک زندگی اسالمی در محتواي کتابهاي : 1 نمودار

  بر اساس فراوانی

  

واحد ضبط شمارش شده  536شود از مجموع مشاهده می 1همان طور که در نمودار شماره 

درصد بیشترین و عامل  2/11فراوانی و  60مرتبط با سبک زندگی اسالمی، عامل عدالت خواهی با 

نحوه توزیع سایر عوامل در . درصد کمترین میزان توجه را داشته است 9/1با ده فراوانی و تجسس 

  .نمودار به تفصیل بیان شده است

محتواي کتابهاي درسی ادبیات فارسی دوره متوسطه ایران به محورهاي  به چه میزان درـ  4

  توجه شده است؟ بر سوره مبارکه حجرات یمبتن مفهومی سبک زندگی اسالمی

  

دوره متوسطه ایران در توجه به سبک زندگی  یفارس اتیادبنتایج تحلیل محتواي کتابهاي درسی : 3 جدول
  اسالمی بر حسب محور هاي مفهومی

  درصد فراوانی  فراوانی  محورهاي مفهومی

  2/77  414 آداب زندگی ایجابی

  8/22  122  آداب زندگی سلبی

  100  536  جمع
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فراوانی  536دهد که از مجموع نتایج بررسی کتابهاي ادبیات فارسی دوره متوسطه نشان می

محور آداب درصد و سهم  2/77فراوانی و  414تحلیل شده سهم محور آداب زندگی ایجابی 

  .درصد است 22/ 8فراوانی و  122زندگی سلبی 

سبک  عواملبه ایران دوره متوسطه  ادبیات فارسی یدرس يتوجه کتابها زانیم يرتبه بندـ  5

  چگونه است؟بر سوره مبارکه حجرات  یمبتن یاسالم یزندگ

به عوامل سبک زندگی  دوره متوسطه ایران یفارس اتیادبرتبه بندي میزان توجه کتابهاي درسی : 4 جدول
  اسالمی بر حسب  پایه تحصیلی

  رتبه میزان توجه  درصد فراوانی عوامل تحلیل شده  فراوانی عوامل تحلیل شده  پایه تحصیلی

  دوم  5/26  142  اول

  چهارم  6/21  116  دوم

  سوم  7/23  127  سوم

  اول  2/28  151  چهارم

  ************  100  536  جمع

درصد رتبه  2/28فراوانی و  151پایه چهارم با  یفارس اتیادبدر بین کتابهاي مورد بررسی، 

 7/23فراوانی و  127درصد رتبه دوم، کتاب پایه سوم با  5/26فراوانی و  142اول، کتاب پایه اول با 

زان توجه درصد رتبه چهارم را از نظر می 6/21فراوانی و  116درصد رتبه سوم  و کتاب پایه دوم با 

  . دارد بر سوره مبارکه حجرات یمبتن به عوامل سبک زندگی اسالمی

ی فارس اتیادبچه میزان از کل واحد هاي ضبط شمارش شده محتواي کتابهاي درسی ـ  6

  تعلق دارد؟بر سوره مبارکه حجرات  یمبتنمتوسطه ایران به عوامل سبک زندگی اسالمی 

دوره متوسطه ایران به عوامل سبک زندگی اسالمی  یفارس اتیادبمیزان توجه کتابهاي درسی : 5 جدول
  نسبت به کل واحدهاي ضبط شمارش شده

پایه 
  تحصیلی

مجموع واحد هاي ضبط 
  شمارش شده

فراوانی عوامل سبک زندگی 
  اسالمی

درصد فراوانی عوامل سبک 
  زندگی اسالمی

  10  142  1425  اول

  7/7  116  1498  دوم

  3/8  127  1539  سوم

  4/11  151  1329  چهارم

  3/9  536  5791  جمع
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دوره متوسطه ایران به عوامل سبک زندگی اسالمی  یفارس اتیادبهاي درسی میزان توجه کتاب: 2 نمودار
  نسبت به کل واحدهاي ضبط شمارش شده

  

واحد ضبط شمارش شده،  5791از مجموع  2و نمودار شماره  5با توجه به نتایج جدول شماره 

مورد است که فراوانی و درصد میزان  1425سال اول متوسطه  یفارس اتیادبتعداد واحدهاي کتاب 

از مجموع . درصد است 10و  142توجه به عوامل سبک زندگی اسالمی در آن به ترتیب  

فراوانی   116مورد است  1498سال دوم متوسطه که  یفارس اتیادبده کتاب واحدهاي شمارش ش

مورد  1539سال سوم که  یفارس اتیادبدرصد، از مجموع واحدهاي شمارش شده کتاب  7/7یا 

سال  یفارس اتیادبدرصد و از مجموع واحدهاي شمارش شده کتاب  3/8فراوانی یا  127است 

درصد به عوامل سبک زندگی اسالمی توجه  4/11فراوانی یا  151مورد است  1329چهارم که 

 536ی، فارس اتیادبواحد ضبط شمارش شده کتابهاي  5791در نهایت از مجموع . کرده است

بوده  بر سوره مبارکه حجرات یمبتن درصد مرتبط با عوامل سبک زندگی اسالمی 3/9فراوانی یا 

  . است

  

  و نتیجه گیريبحث 

بخش قابل توجهی از معارف حیات اجتماعی  شناخت آداب زندگی مطلوبدر جوامع دیندار، 

توان گفت که دین، نگاه برنامه ریز به جهان و انسان و اجتماع بر این اساس می. را تشکیل می دهد
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کند که هدایتگر کند؛ به عبارت دیگر، دین همچون فضاي برنامه درسی عمل میرا دگرگون می

  و بدین ترتیب محصولی تولید می شود که در فضاي غیر دینی به دست نخواهد آمد است 

بنابراین با توجه به حاکمیت رویکرد دینی بر نظام آموزشی کشور ما و ). 58: 1390پور، موسی(

 هموارهدینی، معنوي و اخالقی در دانش آموزان  اینکه ایجاد و رشد ویژگی، سجایا و رفتارهاي

تعیین اینکه عمالً در  است،هاي مختلف تحصیلی یکی از مهمترین اولویتها و جهتگیریهاي دوره

در ابعاد و  آموزش سبک زندگی اسالمیهاي درسی موجود مدارس تا چه حد به قالب برنامه

 . شودمختلف آن توجه شده است، از ضرورت زیادي برخوردار می شکلهاي 

مبتنی بر سوره  سبک زندگی اسالمی محورها و عوامل مفهومی ضمن تبییندر این پژوهش 

نیز پرداخته  متوسطه دوره فارسی ادبیات درسی کتابهايبه تحلیل جایگاه آنها در  مبارکه حجرات

، 116، 142 بیاول، دوم، سوم و چهارم متوسطه  به ترت يها هیپا يکتابها در که داد نشان نتایج. شد

، در این مورد باید توجه شده است سبک زندگی اسالمی عواملمحورها و مرتبه به  151و  127

مورد بررسی حاکی است که میزان توجه عوامل محورها و  فراوانیهاياختالف بین د که کراشاره 

 ویژگیهايب با سزیرا سطح توجه در هر پایه باید متنا؛ یستنبا شیب رو به رشد و مناسبی همراه 

طور سیر صعودي تا  هاي باالتر توجه بیشتر و همین آن پایه باشد و در پایه دانش آموزان روانشناختی

محور توجه به  نیشتریبشده  لیتحل یمفهومعوامل و  محورها نیاز ب .پایه چهارم ادامه داشته باشد

و کمترین توجه  فراوانی بوده، 60و  414عدالت خواهی به ترتیب با  عامل آداب زندگی ایجابی و 

که این نوع  استفراوانی  10و  122تجسس به ترتیب با  عاملنیز به محور آداب زندگی سلبی و 

سبک زندگی اسالمی در  عواملتوجه نیز حاکی از نامتوازن بودن و عدم اولویت دهی به محورها و 

بت به کل نس میزان توجه یدرصد فراوان نیچنهم. محتواي کتابهاي درسی ادبیات فارسی است

 3/9 ای یفراوان 536واحد شمارش شده  5791است که از کل  یضبط شمارش شده حاک يواحدها

اذعان  دیبا که در این مورد کرده استاشاره  سبک زندگی اسالمیمحورها و عوامل درصد به 
توجه  سبک زندگی اسالمیبه  دیاست که با يطور یفارس اتیادب یدرس يکتابها تیماه ،دکر

در  یحت رانیبوده و فراگ یسرشار از نکات اخالق یمتون ادب فارس میاز قدچرا که  ؛دنک بیشتري

اما با  ،اندهکرد یمانند معراج السعاده را مطالعه م آداب زندگیدر مورد  یغن يمکاتب، کتابها

به  یدرس يکتابهانویسندگان است که جا دارد  افتهیموضوع تحقق ن نیا پژوهش، يهاافتهیتوجه به 

  .دننک یآن توجه کاف
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 قابل ذکر است میزان توجه فعلی به مفاهیم مرتبط با سبک زندگی اسالمی به دالیلی همچون

، محدودیت در به مباحث مختلف لفان کتابهاي درسیؤمترجیحات نگرش برنامه ریزان درسی، 

که الزم  کتابهاي درسی استبیان شده در فراوانیهاي  و تلقی کافی بودنحجم کتابهاي درسی 

است با بررسیهاي میدانی و استفاده از نظر صاحبنظران، کافی بودن مباحث مورد بررسی دقیقتر قرار 

  . گیرد

  :شوددر ادامه به برخی از پیشنهادهاي کاربردي اشاره می

در طراحی و تدوین محتواي کتابهاي درسی ادبیات فارسی دوره متوسطه ایران با توجه به ـ  1

موزان براي برنامه ریزي و اداره مطلوب زندگی، آموزش مباحث سبک زندگی نیازهاي دانش آ

  . اسالمی بیشتر از پیش مدنظر قرار گیرد

هاي این پژوهش براي شناسایی محورها و عوامل توانند از یافتهبرنامه ریزان درسی میـ  2

وزان دوره سبک زندگی اسالمی و نیز انتخاب محتواي مناسبتر براي توسعه شناخت دانش آم

  . متوسطه استفاده کنند

صاحبنظران از جمله  ریدر پژوهش حاضر به تعب یمورد بررس کتابهاي درسیاز آنجا که ـ  3

در  استرا در خود داشته  سبک زندگی اسالمیبوده که امکان توجه به مباحث مرتبط با  یدروس

 از مباحث نیامند نظامتوسعه  به منظورتوان یم .عمل نشده است ستهیموارد به طور شا یبرخ

  .قابل قبولی داشته اند، کمک گرفت تیموفقراستا  نیکه در ای کارشناسان

سبک زندگی (کتابهاي مورد بررسی، همچنان عرصه توجه بیشتر به این مبحث مهم ـ  4

نش در این راستا باید اذعان کرد که براي ایجاد تغییر در سبک زندگی دا. را در خود دارد) اسالمی

آموزان الزم است از سوي صاحبنظران و نویسندگان بزرگ متنها و داستانهایی با محتواي آداب 

  . زندگی به شیوه هاي مستقیم و غیر مستقیم در کتابها، بیان شود

 و آداب زندگی آموزش اهمیت و جدید عصر در پرورش و آموزش اقتضائات به توجه باـ  5

 کنند سعی ادبیات فارسی درسی کتابهاي تألیف گروه درسی، کتابهاي بیشتر همخوانی لزوم

)25(مارپیچی صورت به را عوامل سبک زندگی اسالمی محورها و 
 آموزشی محتواهاي درخالل 

  .کنند ارائه و تنظیم،

 ویژه مباحث سبک زندگی اسالمی آموزش با مرتبط افزارهاي نرم و ها بسته طراحیـ  6

 استفاده مورد درسی کتابهاي محتواي مکمل عنوان به تواندمی کارشناسان آموزان و دانش معلمان،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



  

 1393تابستان، 23 ، دوره جدید، شماره22سال   پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی/  22

  .گیرد قرار

آموزشهاي ضمن خدمت اهمیت توانند به کمک دست اندرکاران آموزش و پرورش میـ  7

توضیح  سایر عوامل مدرسهبراي دبیران و  سبک زندگی اسالمی رامرتبط با  مفاهیم پرداختن به

سبک زندگی عوامل ، محورها و در فرصتها و مناسبتهاي گوناگون آنان تاند کن و تشریحدهند 

 مغفول درسی برنامه یا پنهان درسی برنامه به مباحث این نند تاک تبیین براي دانش آموزاناسالمی را 

  .نشود تبدیل

اجراي پژوهشهاي مشابه در سایر کتابهاي درسی دوره متوسطه و ارزیابی میزان اثر بخشی ـ  8

تواند راهکار سبک زندگی اسالمی در این دوره از دیدگاه معلمان و دانش آموزان می برنامه درسی

  .مناسب بازسازي اهداف درس ادبیات فارسی باشد

هاي مختلفی مسئول آموزش سبک زندگی اسالمی هستند به منظور از آنجا که دستگاهـ  9

ها، ارتباط و هماهنگی میان برنامه ها و جلوگیري از تناقض و تضاد در محتواياثرگذاري بهتر برنامه

  . شوداهداف و محتواي آنها در تمامی نهادها پیشنهاد می

  یاداشتها 

ا«ـ  1 ا ی هی ینَ أَ وا الَّذ ا آمنُ وا لَ مد نَ تُقَ یيِ بد ی اللَّه هول س ر وا و اتَّقُ و نَّ اللَّه میع اللَّه إِ س یمل ع«.  

ما«): ص(پیامبر اسالم ـ  2   .»بالتقوى إالّ فضل أحد على ألحد لیس الصاع، کجمام وامرأة رجل من أنتم إنّ

ا«ـ  3 ا ی هی ینَ أَ وا الَّذ ا آمنُ وا لَ فَع کُم تَرْ واتَ قَ أَصو ت فَ و ص ی ا النَّبِ وا ولَ جهرُ ولِ لَه تَ الْقَ جهرِ بِ کُم کَ ض عضٍ بع بن ل بطَ أَ ح  تَ

کُم مالُ ع نتُم أَ ا وأَ رُونَ لَ شْع   .»تَ

ا«ـ  4 ا ی هی ینَ أَ وا الَّذ ن آمنُ اءکُم إِ قٌ جاس وا بِنَبأ فَ بینُ ن فَتَ وا أَ یب ص ا تُ مو الَۀٍ قَ هج وا بِ ح صبِ ى فَتُ لَ ا ع م تُم لْ ینَ فَعم اد   .»نَ

ی«): ص(پیامبر اسالم ـ  5   .»الشّیطان من العجله و اللَّه من الّتأنّ

ن«ـ  6 انِ وإِ ائفَتَ نَ طَ ینَ من ؤْم م لُوا الْ وا اقْتَتَ ح ل ا فَأَص م نَه ین ب ا بغَت فَإِ م اهد ى إِح لَ لُوا الْأُخْرَى ع ات ی فَقَ ی الَّت غب ى تَ یء حتَّ تَف 

ى ن اللَّه أَمرِ إِلَ اءت فَإِ وا فَ ح ل ص ا َفأَ م نَهی لِ بدالْع وا بِ سطُ نَّ وأَقْ حب اللَّه إِ ینَ یطس مقْ   .»الْ

ا«ـ  7 م نَّ ونَ إِ منُ ؤْ م وةٌ الْ وا إِخْ ح ل نَ فَأَص یب کُم ی و وا أَخَ اتَّقُ و اللَّه کُم لَّ ونَ لَع م تُرْح«.  

لم«): ص(پیامبر اسالم ـ  8 س م و الْ لمِ، أَخُ س م مه ال الْ ل مه، وال یظْ ل س نْ ی انَ م ی کَ ۀِ فاج ح یه انَ أَخ ی اللَّه کَ ف ه تاج ح«.  

نِ مثَلُ«): ص(پیامبر اسالم ـ  9 ی دی سلُ الْ ا تَغْ م اه دح ى إِ   .»األُخْرَ

نُ«): ع(امام صادق ـ  10 ؤم و الم نِ أخُ ؤم الم«.  

ا یا«ـ  11 هی ینَ أَ وا الَّذ ا آمنُ خَرْ لَ س ی وم ن قَ مٍ مو ى قَ س وا أَن ع ونُ کُ رًا یخَی منْها م اء ولَ س ن ن اء م س ى نِّ س کُنَّ أَن ع ا ی  خَیرً

نَّ نْها م وا ولَ مزُ لْ کُم تَ س نفُ ا أَ زُوا ولَ ابِ تَنَاب س بِاْلأَلْقَ سم بِئْ وقُ االس انِ بعد الْفُ یم ن اْلإِ مو لَّم تُبی کئ ولَ م َفأُ ه 

ونَ م ال   .»الظَّ
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و«ـ  12 نَّهم ولَ وا أَ برُ ى ص خْرُج حتَّ هِم تَ انَ إِلَی کَ ور واللَّه لَّهم خَیرًا لَ یم غَفُ حر«.  

ا«ـ  13 م نَّ ونَ إِ ؤْمنُ م ینَ الْ وا الَّذ اللَّه آمنُ وله بِ س ر و ثُم وا لَم رْتَابوا ید اه جو هِمالو ِبأَم هِم س نفُ ی وأَ بِیلِ فس اللَّه کلَئ أُو م ه 

ونَ ادقُ الص«.  

دوا«): ع(امام علی ـ  14 بیلِ فى جاه یدیکُم   اللّه س ن بأَ روا لَم فَإِ دوا تَقد جاه کُم فَ نَتن ِبأَلس روا لَم فَإِ دوا تَقدجاه  فَ

کُم لوبِ   .»بِقُ

ا«ـ  15 م نَّ ونَ إِ ؤْمنُ م ینَ الْ وا الَّذ اللَّه آمنُ وله بِ س ر و ثُم وا لَم رْتَابوا ید اه جو هِمالو بِأَم هِم س نْفُ ی وأَ بِیلِ فس اللَّه کأُولَئ م ه 

ونَ ادقُ الص«.  

کُم«): ص(پیامبر اسالم ـ  16 بح ى اَ ه الَ کُم اللّ سنُ القا اَح   .»اَخْ

حب   اللّه انَّ«): ص(پیامبر اسالم ـ  17 ی ى لیم الحیِ الح فیف الع تَعفِّف الم«.  

ا یا«ـ  18 هی ینَ أَ وا الَّذ ا آمنُ خَرْ لَ س ی وم ن قَ مٍ مو ى قَ س وا أَن ع ونُ کُ رًا یخَی منْها م اء ولَ س ن ن اء م س ى نِّ س کُنَّ أَن ع ا ی  خَیرً

نَّ نْها م وا ولَ مزُ لْ کُم تَ س نفُ ا أَ زُوا ولَ ابِ تَنَاب اْلأَلْقَ س بِ سم بِئْ وقُ االس انِ بعد الْفُ یم ن الْإِ مو لَّم تُبی کئ ولَ م َفأُ ه 

ونَ م ال   .»الظَّ

نْ«): ع(امام صادق ـ  19 ى موى ر لَ نٍ ع ؤْمۀً مایرِو ید ا یرِ بِه نَهشَی و مد ه هت وء سقُطَ مرُ ی نْ ل نِ م یع رَجه النَّاسِ أَ ه أَخْ  اللَّ

نْ م هت ای ى ولَ ایۀِ إِلَ ا الشَّیطَانِ ولَ لَ لُه فَ قْبانُ ی یطَ   .»الشَّ

ا«ـ  20 ا ی هی ینَ أَ وا الَّذ وا آمنُ بتَن یرًا اجنَ کَث نِّ م نَّ الظَّ نِّ بعض إِ ا إِثْم الظَّ وا ولَ س س ج ا تَ تَب ولَ کُم یغْ ضُ عا ب ضً عب ب ح ی  أَ

کُم دن أَح کُ أَ حم لَیأْ خیه لَ ا أَ یتً م وه م هتُ کَرِ وا فَ نَّ اللَّه واتَّقُ واب اللَّه إِ یم تَ حر«.  

ی«): ع(امام علی ـ  21 امٍ ف لَ یک أَمرَ ضَع لَه کَ ى أَخ لَ ع هنس ى أَح یک حتَّ أْتا ی م ک ب ل ا و منْه یغْ نَّ لَ مۀٍ تَظُنَّ ل کَ جت بِ نْ خَرَ م 

یک وءاً أَخ س و نْت جِد أَ ا تَ ی لَه رِ فی خَ ا الْ لً م ح م«.  

ا«): ص(پیامبر اسالم ـ  22 شَرَ ی عنْ م م لَم س انه أَ س ل لُصِ لَم و بِ خْ انُ ی یم ى اْلإِ لْبِه إِلَ ا قَ وا لَ ینَ َتذُمم ل س م ا و الْ وا لَ ع تَب  تَ

نَّه م؛ فَإِ راتهِ و نْ ع م عتَتَب هِماتر و ع عتَتَب اللَّه تَهر و ع نْ و م عتَتَب ى اللَّه رتَه تَعالَ و ع هح ضَ و و یفْ ی لَ ه فت یب«.  

یبۀُ«): ص(پیامبر اسالم ـ  23 الغ ع ینِ فی أسرَ لِ دسلمِ الرج ن الم لَۀِ م فی اآلک هوف ج«.  

اب«): ع(کالم خداوند به حضرت موسی ـ  24 مغْتَ و الْ رُ هنْ آخ خُلُ م دنَّۀَ ی ج نْ الْ اب إِ نْ و تَ و یتُب لَم إِ لُ فَهو نْ أَ م 

  .»النَّار یدخُلُ

 موضوعهاي یا عقاید مفاهیم، برخی آن در که است محتوا تنظیم روشهاي یکی از مارپیچی درسی برنامهـ  25

 و کامل طور به یادگیري مورد زمینه تمامی اینکه بدون شود می عرضه درسی برنامه طول در بتدریج اساسی

 موضوعات معین هاي جنبه با آموزان دانش یادگیري، تجربیات توالی تعیین با شیوه این در. شود تکرار منظم

 این. شود می فراهم متوالی سالهاي در تر پیچیده شکل در آنها دوباره برخورد براي موقعیت و شوند می آشنا

و  191: 1388 واجارگاه، فتحی( سازد  عمیقتر را آموزان دانش مطالعات است که آمده به وجود این براي شیوه

190(.  
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