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گیر  از سه ضل  معلرم، آم ز و همینین بهرههمت و زحمات دانش

کنر. و مریهرا  احتمرالی را مشرخ  آم ز و وال.ين نارسايیدانش
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Abstract: The present analytical-inferential 

research sought to design a model of religious 

identity curriculum in the first grade of high 
school. The research corpus included the full text 

of the translation of al-Mizan interpretation, 

which was excluded from sampling due to the 
logic of its selection. The qualitative content 

analysis was used to analyze the data. The results 

showed that religious identity is an objectified 
Islamic culture in human beings and if we seek 

to design a curriculum model for it, the goals 

include three types of insights (knowing the 
circle of existence and creator, knowing the 

destination and ultimately, knowing the way and 

leaders of life, knowing oneself), tendency and 
action, and the content is a function of 

interwoven/spiral organization. In addition, 

"paying attention to the signs of God's Lordship 
in the horizons and systems of the universe, 

inviting self-reflection, explanation, reasoning 

and protest, interrogation, observation, allegory, 
reminder and teacher action" are among the 

teaching-learning methods emphasized in this 
model. The general evaluation approach is a 

"process" that, by considering religious 

implications and the type of special view on the 
intention, the student efforts, as well as using the 

three sides of the teacher, student and parents, 

identify possible shortcomings and serve 
learning more.  
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 مقدمه

 و ها، معضالتچالش به خ د ن ج انان جامعه فرهن ی و فکر  وضعیت در م.اقه با

رنگ مکجمله دور ش.ن از اصل خ يش،  در ح زه ه يت دينی از متکثر  و متن    هاین ران

 هب سی.نر ها ش.ن زن.گی دينی و پیشی گرفتن ذهنیت دينی و وامان.گی و درمان.گی در راه

: 1395د ، مرا) ده.ا  اساسی خ د را بروز میعن ان مسئلهبه که يابیممی حقیقی دست کمال

( 1391) ی، يزدخ استی و جعفر  هرن. امین ( و1397) فرس ق، عرب و بیان راست   .(1

ن. که کنپژوهش کرده و گزارش می "آم زان دوره مت سطهوضعیت ه يت دينی دانش"درباره 

ه رنامبضعیفی برخ ردارن.. پژوهش ران مذک ر نب د  اين دوره از ه يت دينی انآم زدانش

حال  ان..ها  مذهبی را علت اصلی اين وضعیت ت صیف کردهزمینه آم زش درسی مطل ب در

 يبتص  به که آم زش و پرورش  تح ل در سن. تربیت فلسفه اساسی س  مبانیآنکه از يک

 ين برا  تک تربیت رسمی یاصل را ويژگی مح ر دين فرهن ی رسی.ه، انقالب عالی ش را 

سن. ) ستا کرده آم زان تا رسی.ن به مراتبی از حیات طیبه تلقیو تعالی پی سته ه يت دانش

ا  ( و از س   دي ر در ج.ي.ترين اه.4و  47: 1390، آم زش و پرورش تح ل بنیادين 

گ نه ينا مص ب ساحت تعلیم و تربیت اعتقاد ، عباد  و اخالقی مرتبط با دوره اول مت سطه

ها و تخابآم ز با شناخت کلی نظا، معار  دينی و چ  ن ی تأثیر آن بر انقص. ش.ه که دانش

 کن. دهی به ه يت دينی و اخالقی خ د را کسبها در زن.گی انسان، ت انايی شکلتصمیم

( 1381) آباد نتايج پژوهش لطف اساس (. همینین بر5: 1397ها  تحصیلی، اه.ا  دوره)

رش.  ظلحا به هم و مطل  کمال پرستش به نیاز احساس نظر از دوره ن ج انی همدر  افراد

ق.ماتی م ها آمادگی دينی، پییی.ه مفاهیم فهم و دين به آوردن رو  برا  انتزاعی تفکر

اره ش.ه هم اش (1388) آورن.. البته در پژوهش ن ذر می دست به را شناختی الز، و احساسی

 ايرن در يراز کن.؛ پی.ا دست دين از معنادار فهمری بره ت ان.می انسان ن ج انی دوره که در

 برا  ار شناختی ابزار آورد،می به دست انتزاعی درك ظرفیرت فررد کره اسرت دوره سرنی

 برقرار ارتباط اهآن بین کنر.، درك را دينی انتزاعی مفاهیم ت ان.گیرد، میمی اختیار در تفکر

 مب.أ هستی، انجه و تفسیر خ.ا با خ د ارتباط برا  را تص ير  و کن. تأمل هاآن درباره سازد،

 ترسیم کن.. مقص. و
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ت انايی آن را دارد که با تمسک به معار  دينی به  1ويژه از ن   قص. ش.هبرنامه درسی به

ها  خ د کمک کن.. در اين آم زان يا ترسیم تص ير واقعی از خ د و ت انايیخ دشناسی دانش

( تک ين و تعالی 2012) 3ويسروگل، وسترينگ، جانکه، بارنارد، بکر و (2016) 2ام يچزمینه آور

ت ان. در برنامه درسی قص. ش.ه ان. که میآم زان را ه.فی مطل بی دانستهه يت دينی دانش

بررسی و تبیین گردد. پژوهش ران دي ر  نیز همی ن  ش.هرفتهيپذسن.  قان نی و  عن انبه

(، نیلسن، آربر و 2017) 6(، کراک فسکی2019) 5اسخان ا و ورشییاگینا(، خ2019) 4فانه 

ان. که متناسب با ( در تحقیقات خ د به اين نتیاه رسی.ه2014) 8(، ريسنن2017) 7وينمن

آناا اق.ا، به بسط مفاهیم ه يتی کرد  آم زش و پرورش ت ان درهر کش ر  می رايجفرهنگ 

 ها  دينی پاسخ داد.با استفاده از آم زهآم زان را و سؤاالت مطرح ش.ه دانش

نامه ريزان درسی در گا، طراحی اين است که مقص. برها  مهم برنامهيکی از پرسش

ن .؟ ايآم ز را برا  رسی.ن به آن يار  دهنت انن. دانشکااست و دي ر عناصر چ  نه می

 ز آمش، ه.ايت دانش د که مقص.سان پاسخ داده میپرسش در برنامه درسی ه يت دينی ب.ين

-آن ه بهگیر  مطل ب با دين و کسب بینش، گرايش، التزا، و عمل دينی است کارتباط  س به

 شکل بهترين به دينی ه يتها متفاوت ببین.. ها تفاخر کرده و دي ران را به خاطر ن.اشتن آن

 "رو،؟می کاا به"، "ا،؟چ  نه"، "ا،؟آم.ه کاا از"، "من کیستم؟"ها  پرسش پاسخ ت ان.می

ا  ژه   ويبت ان. به رفتار و اعمال و افکار ن ج ان رنگ و ن ج ان را ب.ه.. پاسخی که می

 ببخش..

که برا  ها و خ.ماتی خ بی رغمقص. ش.ه دوره اول مت سطه علی برنامه درسی

به دين و اما به دلیل ناکارآم.  آن در ت جه سطحی و ظاهر  داشته و دارد،  انآم زدانش

، ضعف ه يت دينی ن ج انان را در پی داشته است که همین مسئله محققان را بر دينی رهنگف

 در دينی ه يت درسی آن داشت تا به سؤال اساسی پژوهش حاضر که ال    قرآنی برنامه

                                                 
1. Intended 

2. Avramovic 

3. Visser-Vogel, Westerink, Janneke, Barnard, Bakker 

4. Fanhao 

5. Khaskhanova & Vereshchagina 

6. Krakowski 

7. Neilsen, Arber & Weinmann 

8. Rissanen 
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هايی است؟ پاسخ ده.؛ تا با اين کار خ د به دنبال ترسیم مت سطه دارا  چه ويژگی اول دوره

آم زانی که هم مخازن آم زانی با ه يت دينی برآي.، دانشا  پرورش دانشا  برطرح و نقشه

گشاين. و هم ع اطف خ يش را ها  دين میها  ان.يشه خ د را به رو  آم زهو ظرفیت

 بخشن..سازن. و سراناا، رفتارشان را طب  دين جهت میدرگیر ش ر  ايمانی می
  

 روش پژوهش

تن مل ماستنباطی ب د. جامعه پژوهشی هم شا -ش تحلیلیروش تحقی  م رد استفاده در پژوه

گیر  م نهناز  کامل ترجمه تفسیر المیزان عالمه طباطبائی ب د که با ت جه به منط  انتخاب آن

ا  محت  ها نیز از تحلیلنظر ش.ه و کل آن م رد بررسی قرار گرفت. برا  تحلیل دادهصر 

 يسن.گان د ن ها از طري  خها و تحلیلدن استنباطکیفی استفاده ش.. کنترل اصالت و معتبر ب 

یز نی و منظ ر تیم راهنما و مشاور است که در دو وجه مطالعات برنامه درس) به عمل آم.

 مطالعات عل ، قرآنی متخص  ب دن.(. 
 

 هایافته

قبل از ورود به برنامه درسی ه يت دينی و تشريح کیفیت عناصر آن بهتر است نظر خ د را 

به چیستی ه يت دينی بیان کنیم. در م رد تعريف ه يت دينی دي.گاه مختلفی در نسبت 

شناختی وج د دارد لکن در کنار اين تعاريف، نظر ما شناختی و جامعهها  فلسفی، روانح زه

 انسان وقتی يعنی است. انسان وج د در اسالمی يافته عینیت فرهنگ دينی ه يت"آن است که 

 اين باي. آورد ايمان آن به و کرد انتخاب خ د مکتب عن انبه را اسال، كمبار دين انسان بماه 

 جريان ظاهر  و اعمال او ها و ن   و کیفیت رفتاربینی، گزينش ارزشجهان در داشتن ايمان

رنگ ت حی.  و خ.ايی به خ د ب یرن.. پس مب.أ، غايت و ج هره  ط ر  کهبه باش. داشته

البته ه يت دينی ذومراتب است و با ت جه به  ."خ.استاصلی اين فرهنگ عینیت يافته 

گ يیم می نکهياگیرد. ا  قرار میگذار  و عملکرد، هر فرد  در مرتبهشناخت، باور، ارزش

ها که در وج د فرد ه يت دينی فرهنگ عینیت يافته اسالمی در وج د انسان است آن ارزش

ياب. و بر مبنا  گیرد و ق ا، میشکل میدرونی ش. دي ر ال  ها  رفتار  بر پايه آن ارزش 

ش د. آن رفتار نمايان ش.ه عینی، دي ر سطحی و لقلقه ال  ها  رفتار ، خ د رفتار نمايان می
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ها  الهی درونی ش.ه فرد دارد زبان نیست. باي. ب.انیم که اين رفتارها ريشه در ارزش

ها  لم هستی متکی است. ارزشبینی اسالمی و ن رش ت حی.  به عاکه بر جهان يیهاارزش

ها انسان را از تسلیم به نفس، ها  پاي.ار و جاوي.انی هستن. که آشنايی با آنالهی ارزش

ا  دهن.. نکتهرا ن ي. می پرن ررسانن. و عاقبتی گرايی رها و به اوج پرواز میخ دبینی و ماده

کن. و ي ر را نقض نمیها  الهی وج د دارد آن است که هیچ ارزشی ارزش دکه در ارزش

ها  عا، مانن. ها  خاص و گروهی مانن. رنگ، نژاد، زبان، ق ، در مقابل ارزشارزش

ها  عا، الهی ت جه به ارزش گیرن.. لذا ه يت دينی بازمینه قرار میايمانی در پس  هاارزش

هن ز اگر کسی آن فرهنگ عینیت يافته در وج دش نباش.  نکهياش د. نکته آخر تعريف می

ادعايی که دارد عمی  نباش.  برخال اش اش کامل نیست و يا مثالً رفتارها  دينیه يت دينی

و نابالغ بمان. يعنی ه يت دينی يک اليه ظاهر  و بیرونی و يک اليه باطنی و درونی دارد. 

 ها نم د دارد. ش د و وجه درونی در باورها و ارزشوجه بیرونی در رفتارها  او متالی می
 

 اهداف -1

ه. ، ح.ّ يادگیر  است و در برنامه درسی ه يت دينی شامل وضعیت مطل بی است که 

آم ز بت ان. با شناخت مب.أ، مقص. و مسیر بین اين دو به حقیقت وج د  و جاي اه خ د دانش

ذيل تعريف ه يت  آنیهها و رفتارهايش صبغه الهی بخش.. بر اساس پی ببرد و به گرايش

، "هاباورها و ارزش"ت دينی فرهنگ عینیت يافته اسال، است و شامل سه اليه دينی آم.، ه ي

بن. ؛ اه.ا  باش.. با اين تعريف و دستهمی "رفتارها  ظاهر "و  "ها و ع اطفگرايش"

برنامه درسی ه يت دينی شامل سه سطح بینشی، گرايشی و کنشی است. اين اه.ا  که م.ار 

ش ن. و سپس با ضمیر و قلب ت.ا از تفکر شرو  میاش بر مح ر ت حی. است ابحرکتی

 طبیعى ط رباره باي. گفت که بهش ن.. درايندر ج ارح متالی می تيدرنهاو  زن.یآمیدرم

 آن کن. ونیاب.، به آن حس خ بی پی.ا نمی جمالى و حسن آن در و نشناس. را چیزى تا انسان

به . است معرفت آن، پايه و است اکىادر امرى داشتن، دوست زيرا داشت؛ نخ اه. دوست را

 و ترزن.ه و بیشتر انسان معرفت هرچق.ر عبارتی گرايش ب.ون بینش دوامی ن.ارد. همینین

ی صفاي. (9: 1393مصباح يزد ، ) ب د خ اه. بیشتر انسان عمل بر تأثیرش باش.، کارآم.تر

ن بینش، گرايش و به رابطه بی "مسئ لیت و سازن.گی"( در کتاب 68-69: 1، ج1390) حائر 
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رسن.. تفکر سنگ اول ها به شناخت میبا تفکر و تاربه انسان»کن. که: ط ر اشاره میکنش اين

رش. انسان و زيربنا  تربیت او سرنخ اين کال  سردرگم است. ادامه تفکر شناخت است و 

ادامه شناخت، محبت است و ادامه محبت، حرکت و عمل و آزاد  و رش. و تکامل و آد، 

ترين ه.فی که برنامه درسی ه يت دينی بر اساس آنیه گفته ش.، مهم«. .ن و انسان ش.نش

که روح الهی  ین عبهوس   خ.اون. متعال است آم ز به سمتت ان. دنبال کن. ه.ايت دانشمی

در ان.يشه، قلب و عمل آنان مح ريت داشته باش. و بت ان. عب.  بسازد که مراد خ.است. 

ن.يشه آن است که هیچ ذاتی در عرض او نباش. و به چیز  جز خ.ا مح ريت خ.ا در ا

باش. که آدمی در قلب خ د به چیز  جز خ.ا تعل  نین.يش.. مح ريت در قلب ب.ين معنا می

سه ن   اه.ا  بینشی،  نکهيان.اشته باش.. مح ريت در عمل هم همان اطاعت است. نتیاه 

گذار  برنامه در ادامه جزئیات و کیفیت ه. گرايشی و کنشی در تالز، ج.  با يک.ي رن.. 

 درسی ه يت دينی آم.ه است:
 

 اهداف بینشی -1-1

ْمِن ْما: »خطاب به جناب کمیل  () تالی ه يت دينی بر معرفت است. بنا به فرمايش اما، علی

ست جز (، هیچ حرکتی نی267: 17ق، ج1408ن ر ، ) «مَع رِفَةٍْالیْفیهاْمُح تاج ْْوَان تَْالََّاْحَرَکةٍ

، ین اق.ااول انسان در آن به معرفت و شناخت نیازمن. است. با در نظر گرفتن سخن اما، نکهيا

 ا  درگذار  برنامه درسی ه يت دينی در نظر گرفتن اه.ا  بینشی است. اين اه.در ه. 

، خ يش آم ز به معرفت حقیقی نسبت به دايره هستی و پ.ي.آور، خ يشتنِپی رسان.ن دانش

ر دآم ز ب.ان. کنن. تا دانشزن.گی و مقص. و سراناا، است. اه.ا  بینشی کمک میراهبران 

 ش.. اينته باهايی را در نظر ب یرد و به چه چیزهايی باي. اعتقاد داشزن.گی خ يش چه شناخت

 ت ان. به تشکیل باورها  صحیح بیاناام.. اعتقادات می
 

 آوراهداف مرتبط با شناخت دایره هستی و پدید -1-1-1

گاه خ.اون. است و انسان به هر س  که بن رد ان ار وج د  خال  خ د را سراسر هستی تالی

يابی حقیقی ساز شناخت خ.ا و شناخت خ.ا عاملی در ه يتبین.. شناخت هستی زمینهمی

انسان خ.ا را نشناس. و ن.ان. که مب.أش کااست و به کاا تعل  دارد خ د را نیز  است. اگر
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در برنامه درسی ه يت دينی ترسیم سیما  حقیقی انسان ب.ون شناخت  ..کنفرام ش می

پذير نیست. جانبه هستی به خ.اون. امکانخ.اون.، اسماء حسنی و افعال او و باور به ربط همه

( نیز 584: 10، ج1389شهر ، محم.  ر ) «المَعارِفِْأعلىْسُبحانَهُِْْاللَّهْمَعرِفةُ»از روايتی چ ن 

ارزشمن.ترين شناخت آن است که انسان خ.ا را بشناس.. در اين ارتباط باي. گفت آي. که برمی

 با متعال، خ.اون. که آناا از. است وابسته آن ارزش و اعتبار به چیزى، هر شناخت که اهمیت

. کرد مقايسه دي رى معرفت هیچ با ت اننمى نیز را او معرفت نیست، سهيمقاقابل م ج دى هیچ

 کيچیه و است متعال خ.اون. معرفت در برنامه درسی ه يت دينی، عار م همه سرل حه پس

ن.ارد و همه اه.ا  ريشه در اين ه.   اىفاي.ه وى معرفت به ت جّه ب.ون دي ر، معار  از

آم ز مطاب  با اين ت ضیح در اولین مرتبه اه.ا ، دانش .ش ن.دارن. و از اين چشمه سیراب می

 باي. ب.ان. که:

 عظمتی که دارد، ت حی. بنیاد است و مب.أ آن خ.است. هستی با همه 

 ش.ه در حرکت است.س   ه.فی تعیینخلقت هستی ه.فمن. ب ده و به 

 .خ.اون. متعال خ د غايت هستی است 

 ده..ا  است که با وج د خ د، خ.ا را نشان میجهان هستی آيه و نشانه 

 .جهان هستی مظهر فیض خ.است 

 .ه و نظا، احسن بر آن حکم فرماست. جهان م ج د زيبا آفري.ه ش 

 م اب.دنیا محل آن است که آيینه وج د آدمی صیقل داده ش د و مهیا  ورود به عال  

 گردد.

 .هستی در خ.مت انسان و بستر  برا  رش. و کمال اوست 

 .خ.اون. متعال وج د  است که نیستی و ناب د  ب.ان راه نیست 

 ست.م، ق.رت و ...( و منشأ همه خیرهاحیات، عل) خ.اون. واج. همه صفات کمالیه 

 م.بر و  ا  است که مب.أ، خال ،گذار  فقط از آن خ.ا  ي انهح  هرگ نه حکم و قان ن

 مالک عالَم است.

 ت ان سر تعظیم فرود آورده و کرنش نم د.برا  کسی جز خ.ا  متعال نمی 

 ینظارت م جا حاضر ب ده و بر همه اعمال انسانعالم محضر خ.است و خ.اون. همه-

 کن..
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 تر از او نسبت به خ دش است.تر و خیرخ اهخ.اون. به مصالح انسان آگاه 

 تبعیت از اوامر خ.اون. و تالش برا  جلب رضايت او در زن.گی و صر  عمر در 

 ش د.من. ش.ن از ت جهات خاص و محب بیت نزد او میبن.گی م جب بهره

 

 م اهداف مرتبط با شناخت مقصد و سرانجا -1-1-2

 زگشتر منطقی اعتقاد به معاد و باط معتق. ب دن به مب.أ هستی و شناخت حقیقی آن به

در    اوس   خ.اون. متعال را در پی دارد. معرفت بر حیات اخرو  انسان و ابعاد وج دبه

 ونشئه آخرت و آگاهی به خص صیات و کیفیت زن.گی آدمی در حیات واپسین جزء مکمل 

 ان از تمیدينی انسان است و ب.ون آگاهی کافی از اين ام ر هرگز ن حساس بُع. بینشی ه يت

ی شناخت دقی  انسان سخن گفت. شناخت نسبت به آخرت انسان را در يافتن ه يت حقیق

لذا  ی است،گردد که ب.ان. مقص. واقعی او اب.يت و جاودان کن. و م جب آن میخ د يار  می

خشم و  سراناا، و آخرتش درست ش د و به دور ازريز  کن. که اش را ط ر  برنامهزن.گی

 وست،غضب الهی باش.. انسان با ه يت دينی که نسبت به مقص. آگاهی دارد خ.اون. را د

ه آن تعل  ب .ه و ازکن. که دنیازده نشا  در دنیا زن.گی میبین. و گ نههمراه و پناه اه خ د می

ر کن. و اگا میگرايانه به قیامت پی.هی واق گیرد، ن ادور  نماي.. اين انسان مرگ را ج.  می

اه.ا   ر ماکن.. به نظخطايی کرده جبران و از درگاه خ.اون. متعال استغفار و طلب ت به می

رايی گخرتآا  ت.وين و تنظیم ش ن. که برنامه درسی ه يت دينی در اين قسمت باي. به گ نه

نی بی قص.اهش به زن.گی آخرت باش. و مبرگیرد تا جايی که ن  آم ز دررا در ان.يشه دانش

 آم ز باي. ب.ان.: مح ر زن.گی او قرار گیرد. با اين ت جه، دانش

 تابان ج ين. و شها در ضمیر و نهاد خ د، خ.ا را میجهان آفرينش و ازجمله انسان

 س   او در حرکت هستن..به

 .زن.گی واقعی سرا  آخرت است 

 آغاز  دي ر  مان. و برا  انسان از لحظه مرگ حیاتآنیه که از دنیاست در دنیا باقی می

 ش د.می

 میرد که زيسته است.گ نه میهر کسی آن 

 .مرگ انع.ا، نب ده بلکه انتقال از دنیايی به دنیايی دي ر است 



ل مت سطهدر دوره او ینيد تيه  یبرنامه درس  ال   یطراح  

67 

 

 ا  به عالم قیامت کبر  است.عالم برزخ، دروازه 

 آين..روين. و بیرون میها در قیامت از زمین میانسان 

 ش د.ها آشکار میرون. و اسرار نهان انسانها کنار میها و حاابپرده در قیامت 

 ضاوت ش د و اعمالش م رد قانسان روز قیامت در پیش اه خ.اون. متعال مؤاخذه می

 گیرد.قاطعانه قرار می

  ر روگذافنظا، حسابرسی الهی در قیامت بسیار دقی  است و کمترين عمل خ ب يا ب. را

 نخ اه. کرد.

 د اس قضاوت خ.اون. متعال هر کسی به سزا  نیک و ب. رفتارها  دنی   خ بر اس

 ص رت بهشت يا جهنم خ اه. رسی..به

  ش د.واق  نمی م ردقب لروز قیامت عذرخ اهی و پ زش س د  ن.ارد و 

 .قیامت روز ج.ايی ح  از باطل است 

 گی از زنهاست، زيرا قیامت، ن عی تکريم و اکمال و اتما، رحمت الهی بر انسان.

 برن..ش ن. و از آرامش و آسايش اب.  س د میمن. میجاودانه بهره

 

 اهداف مرتبط با شناخت راه و راهبران زندگی  -1-1-3

را  تقیمبل. و سرپرستی دلس ز است که راه مسدر ن اه قرآنی، انسان نیازمن. راهبر  راه

پیرو اين  کن..جاودان ه.ايت میو آدمی را با خ.ا انس داده و به آرامش حقیقی و  شناس.یم

لهی به اران ن اه شناخت راه رسی.ن از مب.أ به مقص.، ابزار و ل از، پیم دن آن و نیز راهب

ز راه اقص د کن. تا از به دا، افتادن در مسیرها  انحرافی محف ظ باش.. مکمک می آم زدانش

 ترين وه ايمنبهستن. که انسان را  " () و ائمه معص مین ص() پیامبر"و منظ ر از راهبران  "دين"

 اهبرانرآم ز بر سنت و سیرت کنن.. دانشترين مسیر بین مب.أ و مقص. راهنمايی میصحیح

 ن انسانبه شأ ان. وکه اين بزرگ اران خ د راه دين راه طی کرده علتنيابهکن. معرفت پی.ا می

 ن.: آم ز باي. ب.اان.. مطاب  با اين اه.ا  دانشکامل رسی.ه

  دت ا سعابدين م هبتی الهی و راه اطاعت خ.اون. ب ده و حقیقتی است که حقاي  مرتبط

 ده..را در دسترس انسان قرار می
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 حس، عقل و شه د برا  شناخت ه يت الهی انسان کافی نیست و اين وحی و نب ت 

 کن.. است که اين نق  را برطر  می

 اد آن واليت الهی و در امت. نکهيا رس. م رانسان به کمال و خل ص در بن.گی نمی

 واليت نبی و اما، را بپذيرد.

 .خ.اون. در ارسال راهبران الهی برا  انسان منت گذاشته است 

 .ه.ايت راهبران برا  تح ل در نفس آدمیان است 

 ها انتصابی الهی است.گر  انسانانتصاب اما، برا  ه.ايت 

 ن به ايما ترين انسان هستن. و تابش ن رلبرترين و کام  () و ائمه معص مین ص() پیامبر

 ها بست ی دارد. قلب فرد با ه يت دينی به شناخت آن

 گاه از وج د ولی خ.ا که برترين مظهر الهی است خالی نیست. عالم هیچ 

 شناسن..راهبران بهتر از هر کسی خ.ا و دين خ.ا را می 

 ذارد.گبه آن تأثیر می بخشیاما، در زن.گی دينی حض ر دارد و بر تفسیر و کیفیت 

 

 اهداف مرتبط با شناخت خویشتنِ خویش  -1-1-4

شناسی و معرفت يافتن بر حقیقت خ د ه.  دي ر برنامه درسی ه يت دينی در بُع. خ يشتن

بینشی است. تعبیر  که قرآن از خ يشتنِ انسانی دارد اين است که دارا  فطريات و 

جنبه جسمانی و غیرجسمانی ب ده و  که از دو استع.ادها  وج د  مختلفی است. خ يشتنی

س   اويی دارد، واج. کرامت است، اساس آن بر جنبه غیرجسمانی است، ماهیتی از اويی و به

ت ان. نائب و خلیفه خ.ا بر رو  تب  آن مسئ لیت دارد و میاز آزاد  و اختیار برخ ردار و به

حقاي   نکهياتعالی آن م ف  عمل کن. م ر يابی و ت ان. در ه يتآم ز نمیزمین باش.. دانش

آم ز ب.ان. که کیست و چه نفسانی خ د را بشناس.. منظ ر از اين اه.ا  آن است که دانش

ت ان. با طی مسیر ح  به غايت هايی دارد و چ  نه میاستع.ادها، نیازها، حق ق و مسئ لیت

کنن. که آم ز کمک میشناسی به دانشوج د  خ د دست ياب.. اه.ا  م ج د در خ يشتن

 اما دارد، اسمی که فهم.می خ يش خ يشتنِ شناخت در آم زها  خ د را درياب.. دانشت انايی

 بین از روز  ب.ن اين اما دارد، ب.نی! نیست ه يتش اسمش پس است کلمه يک تنها اين

 تشه ي خاطراتش اما دارد، گذشته به نسبت خاطراتی! نیست ه يتش ب.نش پس رفت، خ اه.
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 هیاان، غم، شاد ،! نیست ه يتش اشآين.ه اما دارد، آين.ه برا  رؤياهايی و آرزوها ،!نیست

 از ش.ن ج.ا از بع. او! نیست ه يتش احساساتش اما کن.،می احساس را خشم و عش  ترس،

دارد  انسان درونی اعماق در ريشه حقیقی خ د که کن.می درك کاذب و احتمالی خ دها  اين

کن. و به هر میزانی که انسان اين ربط و پی ن. را با خ.ا و پی ن. با او معنا پی.ا میو در نسبت 

گیرد. در بشناس. شناختش از خ د، حقیقی خ اه. ب د و حرکتش در مسیر سعادت ص رت می

عن ان ه.فی در نظر گرفته ش.ه است تا برنامه درسی ه يت دينی شناخت خ يشتنِ خ يش به

. که خ يشتن را به حقیقت وج د  که همان فقر ذاتی است بشناس. در آم ز کمک کنبه دانش

فهم. همه وج د و شئ نش از خ.اون. متعال ب ده و آيتی از آيات الهی اين ص رت است که می

 آم ز باي. ب.ان.: است. نیل به اين مقص. درگرو اه.ا  زير است، در اين اه.ا  دانش

 .ه است.پرت   از روح الهی در انسان دمی.ه ش 

 هاري.هامی آفترين ساختار آفري.ه و انسان بر تمخ.ا انسان را در بهترين ص رت و معت.ل 

 فضیلت دارد.

 نفس خ د بک ش..انسان نزد خ.ا عزيز است، لذا باي. بر حفظ عزت 

 رزشمن.ش د و جاي زين ن.ارد بسیار اعمر انسان که با گذشت زمان از آن کاسته می 

 است.

 ن.گی قرب به خ.اون. است که دستیابی به آن درگرو عب ديت و ب ه.  آفرينش انسان

 است.

 ائل قس  برا  ذات آدمی، از ب.و خلقت، کرامت و شرافت و تفضیل خال  هستی از يک

ه نهاد ش.ه است و از س   دي ر اسبابی برا  حفظ اين کرامت و شرافت در اختیار او

 اي.. بر ق.ر و منزلت خ د بیفزگیر  از آن است تا در ط ل حیات بت ان. با بهره

  است.  مبتنی بر فطرت الهی "فطرت انسان"نح ه خلقت ويژه انسان و به عبارت بهتر 

  وخ.اون. متعال پس از خل  انسان بر فطرت ت حی. او را به دست فطرت نسپرده 

لیا را و او عن ان رس ل باطنی افاضه کرده و انبیاءرهايش نساخته است. بلکه عقل را به

 ا تبشیرسان رعن ان راهنمايان ظاهر  فرستاده تا با احکامی که مبتنی بر فطرت است انهب

 و تنذير دهن. و بر صراط مستقیم پاي.ار سازن.. 
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 ز نیایانسان فطرتی خ.اج  دارد و به هر درجه از تعالی و کمال برس. از خ.اون. ب

 نخ اه. ش..

 ت ان. ده میعرفتی که خ.اون. به او داانسان م.ا، در حال صیرورت است و با ابزارها  م

 به مقامات اعلی دست ياب. يا با کفران نعمات به اسفل سافلین سق ط کن..

 اخذه انسان به دلیل مختار ب دن و اراده داشتن، م ج د  مسئ ل، مکلف و م رد مؤ

 خ.اون. است.

 د شتباه خخابی انتت ان. با اانسان امکان و ت ان کسب کماالت را دارد اما می نکهيارغم به 

 را از رسی.ن به کماالت محرو، و دچار خسران کن..

 زيست مخل ق خ.اون. و امانتی نزد انسان است.محیط 

 ن.گی زز يک مرگ پايان زن.گی نیست، بلکه پلی برا  عب ر از عالمی به عالم دي ر و آغا

بهره  هاز آنو اها و رفتارهايش را ببین. میرد تا نتیاه انتخابجاودان است. انسان می

 گیرد. 

 

 اهداف گرایشی  -1-2

دمی به و در اصطالح ام ر  است که آ .است چیز  به آدمی رغبت و میل معنا  به "گرايش"

. و شته باشها داهايی را که معرفت کافی نسبت به آنها میل درونی دارد. اص الً انسان پ.ي.هآن

هانه آگا د و به لحاظ عاطفی با آن ارتباطدارها را مطاب  با فطرت خ د ب.ان. دوست میآن

لبته ا .ش. ه.خ ا پايبن.  و تعه. سازدر مرحله بع. زمینه گیرد، ارتباط عاطفی آگاهانه نیزمی

ی.ا ها حس انزجار پاش ناسازگار باش.، نسبت به آنها  حقیقی و فطر اگر ام ر  با مالك

نس دو ج خاطر است که اه.ا  گرايشی ازگیرد، لذا به همین کن. و حالتی ت.افعی پیش میمی

ش و آگاهی ق( به تأثیر بین1403) غزالی ارتباط نيا درحبی و بغضی( هستن.. ) مثبت و منفی

 وعرفت ع اطف( ت جه دارد، زيرا به نظر او حب و عالقه جز پس از م) هاشيگرادر تک ين 

ترين خصیصه مهمنیست. مرحله معرفت و ادراك از دي.گاه غزالی  تص رقابلادراك 

 قبل گرفته در مرحلهامتیازبخش میان آدمی در کسب ع اطف است. با اين وصف، بینش شکل

بت به ش د که دل ن رانی گردد و يا يک حس درونی و عاطفی نسا  میم جب ايااد زمینه

 س.:زير بر رود او به اه.ا آم ز ايااد ش د و انتظار میدينی در دانش  هاارزشباورها و 
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 ن ی مانرسن. که فالح انسان درگرو خ.ايی ش.ن، خ.ايی زيستن و خ.ايه اين باور میب.

 است. 

 ا  ان. برت دار ب دن هستی است که میش ن. که ايمان به خ.ا و معنیبه اين معتق. می

 انسان حیثیت و شر  ذاتی را اثبات نماي.. 

 .ورزن..قرآن( عش  می) به کال، خ.اون 

 شمارن..نفس خ د را ک چک نمی 

 ش د.ها تق يت میمیل به دوستی با خ.ا و محبت به او در آن 

 ،کنن.. ها و صفات حسنا  الهی ت سل میبه نا 

 رسن.. گیرن. و در م اجهه با آن به آرامش میبا قرآن انس می 

 پذيرن..اوامر و احکا، الهی را با اشتیاق می 

 ش ن.. تعه. میدر ت لی نسبت به مؤمنین و تبر  نسبت به استکبار م 

 ها  معن   برايشان ترجیح دارد و مشغ ل ش.ن به ام ر  ماد  را مذمخ استه ، 

 .دانن.یم

 ، کنن..ت سل می  () در شرايط مختلف زن.گی به امامان معص 

 ش ن..به رحمت واسعه الهی امی.وار می 

 ش ن..ها ان.وه ین میدي رخ اهی را دوست دارن. و از غم انسان 

 ش د.شان ارزشمن. مید در برنامه زن.گیجاي اه معا 

 نکته مهم در اه.ا  گرايشی برنامه درسی ه يت دينی آن است که رويکردش غايت

ه بحبت مگرايی حب و اشتیاق به هر چیز  در شعا  و در ط ل گرايانه است و بر اساس غايت

 رد.آودست می گیرد و ارزشمن.  خ د را از میزان نسبتش با او بهخ.اون. سبحان قرار می
  

 اهداف کنشی -1-3

ها  مثبت و س دمن. انسان تا هن امی که نسبت به يک عمل، ارزيابی شناختی ن.اشته و به جنبه

ده. و درنتیاه اراده او نسبت به ا  نشان نمیآن آگاه نش د، نسبت به آن عمل اشتیاق و عالقه

، 1388طباطبائی، ) گیردنمی ش د و به دنبال آن عملی در خارج ص رتآن عمل تحريک نمی

ها  انسان دهی کنشها  تأثیر بسزايی در سامانها و گرايش(. از اين جهت بینش703: 1ج
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آم ز اگر مبتنی بر معرفت و گرايش دارن.. در برنامه درسی ه يت دينی کنش و عمل دانش

آم ز که از دو باش. ارزشمن.تر است. با اين ت جه در اه.ا  برنامه درسی ه يت دينی، دانش

 رس. که:در مرحله عمل به جايی می سطح بینشی و گرايشی عب ر کرده

 کن.. ش د و از طاغ ت دور  میاز غیرخ.ا منقط  می 

 ده..زن.گی خ د را با بن.گی و اطاعت از ق انین دين انطباق می 

 د.سازمی یاا محدان. که امکان بیرون رفتن از مرز ام ر ماد  رعن ان امر  میعبادت را به 

 کن..اخالص را مح ر اصلی افعال خ د می 

  رس..شناسی لسانی و عملی از نعمات و رزق کريمانه الهی میبه مرتبه ح 

 ذارد.گان میخ ان. و راز دلشان را با او در میط ر حقیقی و با زبان دعا خ.ا را میبه 

 ش. ک ده. و میمیاطهار را ال   قرار   () و ائمه ص() سیره و روش زن.گی پیامبر

 رفتارهايش را شبیه آنان کن..

 قی، نی، اخالها  عقلی، ايماده. و در زمینهبرا  اعتال  جامعه دينی، خ دش را رش. می

 سازد.فرهن ی، سیاسی و اجتماعی ت انمن. می

 ش د.به مق.رات الهی رضايت دارد و در مقابل آن تسلیم می 

 ش د.پذير مینسبت به مخل قات مسئ لیت  

 ش د.به عه. خ د با خ.اون. در ايمان و بن.گی و نیز دي ران وفادار می 

 کن..با دي ران بر اساس ع.الت و انصا  رفتار می 

 کن..دار  را پیشه میدار ب ده و در م اق  الز، خ دن هخ يشتن 

 پردازد.به يار  مستضعفان می 

 ه ستن. بمیز در اين عالم همه چ نکهيااالسباب ب دن خ.ا و نیز ت حی. افعالی و مسبب

 کن..پذيرد و در تمامی مهمّات زن.گی ت کل بر خ.ا میذات پاك اوست را می

 ،باش..خ  میدر ارتباط با دي ران نر 

 من.  معت.ل و صحیحی از طبیعت و مناب  م ج د در آن دارد.بهره 

 بروز ه هن اپردازد و با ت جه به رحمتی که از خ.اون. سراغ دارد، ببه محاسبه نفس می ،

 کن.. خطا احساس پشیمانی کرده و استغفار می
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 محتوا -2

دهی، شبه بین ويابی را فعال کرده ت ان. چرخه ه يتباش.. محت ا میگاه اه.ا  میمحت ا تالی

ن و ور کردو ايااد رفتارها  م.نظر اه.ا  منار ش ن.. در ادامه به محت ا  باردهی سامان

 ش د:آم ز دوره اول مت سطه اشاره مینشتعالی ه يت دينی در دا

 حت ا مهايی در ارزش ها  زيرين ه يت دينی هستن. بهتر استها اليهاز آناا که ارزش

 اگر باشن.. هداشت انسان تضمینی برا  برآم.ه از دين باشن. و بت انن. ورود پی.ا کنن. که

 ضمانت و بقا ت انن.می گردن.، تعريف دين دامنه در و باشن. ت حی. بر مبتنی هاارزش

: رماين.فها  اخالقی میدرباره ارزش ره() طباطبائی عالمه مرح ، باش.. داشته اجرايی

س ار  ت حی. رب وقتی بنابراين دارد ت حی. مانن. اساسی درواق  و پاي اه اسال، در اخالق»

 ها بحران برابر در را جامعه و باش. اجرا ضمانت و پاي.ار  دارا  ت ان.می است

 .(175: 4همان، ج) «کن. حفظ اخالقیبی

 صالح عمل و ايمان بین رابطه م رد استفاده قرار ب یرد درك ت ان.دومین م ض عی که می 

 اين از هايیجل ه هاآن درسی محت ا  در ب.ان. ما آم زدانش است؛ آم زدانش برا 

 شرط اش. ولیبمی سعادت و رست ار  برا  الز، شرط ايمان که م ج د است م ض  

 من.ارزش و نیک  صالح، عمل بخش.می کفايت الز، شرط اين به که آنیه نیست، کافی

ْآمَنواْالََّذينَوَ»هستن. هم کنار صالح عمل و ايمان بینیممرتبه[ می 90]بیش از  جاهمه .است

و  قیقیدهن.ه ه يت حشکل هم کنار در دو اين که ب.ان. آم ز باي.دانش «.الصَّالِحاتْوَعَمِلُوا

 ملع شناخت در ت ان.می هرچه لذا است، داردين فرد يک شخصیتی بنا  کنن.هتکمیل

 او به را صالح عمل م ارد و مصادي  از بخشی درسی کتب در بت انیم ما و کن. تالش صالح

 انسان قلبی ايمان مکمل تعريف اين با صالح عمل که بیام زانیم را نکته اين و بشناسانیم

 بته نباي. از اينکنن.. ال تکمیل را هم.ي ر ت انن.گیرن. می قرار هم کنار اگر دو اين و است

يمان اها  هت ان. به سهم خ د باعث تحکیم پاينکته هم غافل ب د که اناا، عمل صالح می

اد و ازدي تکامل آم ز گردد. آيات زياد  از قرآن کريم به تأثیر اعمال نیک دردر درون دانش

 ره مبارکه س 76ت ان به آيه ها میآن ازجملهان.. يت در انسان کردهن ر ايمان و ه.ا

ْالََّذِينَْاه تَدَو اْهُدًىْ»مريم ْاللََّهُ اشاره  «مَرَدًَّاْوَخَی ر ْثَوَابًاْكَْرَبَِّْعِن دَْْر خَی ْْاتُْالِحَالصََّْوَال بَاقِیَاتُوَيَزِيدُ

 نم د.
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 ر گیرد، قرا استفاده م رددينی ت ان. در برنامه درسی ه يت از جمله م ض عاتی که می

 مراحل اعتال، يا انحطاط و ضعف انسان است.

  ت دينی در عنصر محت ا  ه ي ت جه م رداشاره به مراحل و کیفیت خ دساز  دي ر نکته

 گرست. ااست که متأسفانه در برنامه درسی م ج د دوره اول مت سطه مها ر واق  ش.ه ا

 قرار اششناسايی م رد که جهانی از مهمی بخش عن اندوره اول مت سطه به آم زدانش

 ضرورتبه است خارج جهان که آفاقی جهان برابر در کن. ت جه انفسی جهان به گیردمی

 و رش.شان برا  ت ان.می کن. ت جه خ دساز  مراحل و خ دساز  اهمیت خ دساز ،

  .بکن. کمک باش.، مقاو، هاآسیب برابر در اينکه و شانبالن.گی

 ر ن که در اه.ا  طرح ش. خ.اون. مؤثر حقیقی و مستقل است و هیچ شريکی دهمینا

 .ارن. واللی نتما، م ج دات غیر از او در فعل خ د استق نکهيااناا، افعال ن.ارد و دي ر 

 درسی همه با خ است و مشیت خ.است. بر اين اساس يکی از م ارد  که محت ا  برنامه

همی که کات مبیان علت غايی است. متأسفانه يکی از ن ه يت دينی باي. به آن پايبن. باش.

در  در دروس طبیعی و تاربی دوره اول مت سطه م رد غفلت قرار گرفته و نقش مهمی

ينی  يت دآم ز دارد همین م رد است، به عبارتی برنامه ريزان هع.، تعالی ه يتی دانش

 د  اه خستن. که در جايباي. ب.انن. که عل ، طبیعی و تاربی در پی طرح علت فاعلی ه

علت  ضرورت دارد منتها در منظ مه محت ايی برنامه درسی ه يت دينی عالوه بر طرح

 فاعلی باي. به دنبال طرح علت غايی هم رفت. 

 است و آم ز دوره اول مت سطه ت انايی فکر کردنها  دانشاز آناا که يکی از ويژگی 

تفکر  اهمیت دارد؛ ظرفیت بهتر  برا  "حال"نسبت به دوره ابت.ايی که در آن زمان 

م ر ا ن ی گیر  دارد و از س   دي ر بیشتر در پی چرايی و چ انتزاعی، انتخاب و تصمیم

 ها  سطحی ونسبت به آگاهی ازان.ازهشیبباش.، لذا بهتر است از تأکی. و رخ.ادها می

  به ا ق.ررآم ز شمحف ظات کاسته و بر محت ايی تأکی. ش د که مبتنی بر تفکر است و دان

 کیب وش د که به مرحله تحلیل، تربرد و منار به آن میورا  ام ر محس س و عینی می

 ها برس.. ارزشیابی از آم خته
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 آم ز را به ت ان. دانشمی "خ دشرح حال ن يسی"هايی با مح ر قرار دادن تمارينی يا بخش

ها  انی د و برخی از نابسامتفکر در م رد خ د دع ت کرده و باعث تسهیل خ دشناسی ش

ها و ساير خص صیات شخصی از ها  عاطفی، ن رشروانی را رف  کن.. شناخت حالت

ان ته طراححال ن يسی به برنامه درسی ه يت دينی است. الب ترين آثار ورود خ دشرحمهم

ه هرزاد بآت انن. از دو ن   خ دشرح حال ن يسی کنترل ش.ه و برنامه درسی و مؤلفان می

سی ب یرن. که هر ک.ا، اثربخشی خاص خ د را خ اه. داشت. م ض   خ دشرح حال ن ي

رت ، زياآم ز از لحظات معن   و ارتباط با خ.ا در خانه و مسا.بهتر است روايت دانش

سن  ن بهها  مذهبی، رسی.ها و کان نها  اناا، ش.ه در گروهو فعالیت  () امامان معص ،

 عبادت و بن.گی و ... باش..  تکلیف و ش ر و ش ق آغاز

 ابط ا  رومحت ا  م رد نظر در پرورش و تعالی ه يت دينی باي. به ارائه معیارهايی بر

 با سطهدوره مت  به ورود سنین همان از بت ان. آم زدانش اجتماعی هم بپردازد. اگر

 ابطور در که معیار  نظا، و اجتماعی روابط برقرار  چ  ن ی ،اجتماعی روابط ضرورت

 باش. داشته ت جه نکته به اين المق.ورحتی و ش د آشنا بش د گرفته نظر در باي. اجتماعی

 اناا، را ار ک آن طبیعتاً دي ران با خ د روابط در ده. قرار میزان را خ دشان نفس اگر که

 ناراحتی عثبا که کار  هر از و دهن. اناا، او قبال در هم دي ران دارد دوست که ده.می

  .کن. پرهیز ش دمی ناراحت هم خ دش چ ن ش دمی ندي را

  نی از ه خ رده است، ترسیم اين جهامت.اد وج د  انسان به معن يات گرکه ا آناااز

 ذا باي.ت ان. ه يت حقیقی انسان را پرورش ده. لنمی وجهچیهبهمحت ا  برنامه درسی 

افزون و ک نیاز روزمعن يات ي از طرفیبخشی از محت ا در راستا  معن يات باش.. 

هايی که  نيکی از کان عن ان بهباش.. کش ر ما هم التزاي. انسان در عصر کن نی میدائم

جه ها  معن   در آثار بزرگان خ دش دارد محل ت ترين میراث معن   و سرمايهغنی

، مطرح کردن. آم ز ما باي. از معن ياتی که بزرگان اين سرزمیندانش رس.به نظر میاست. 

ست مهمی اين معن يات دارب. ن شتن. باخبر باش.که هايی را آفري.ن. و کتابکه آثار  

.ن زن.گی از شمعنايی زن.گی، تهی آم ز را در برابر بیت ان. دانشاز نظر فکر  می و است

زمرتار رورا از اينکه گرف اوش.ن و از درون خالی ش.ن حفظ کن. و معنا، روزمرگی، پ چ

 ب.ارد. حذر ش د، برب ابتذال وگی 
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 ،امه ت ا  برنو عقالنیت نیز م ض   مهمی است که باي. در مح ن ر واق  در کنار معن يات

 و انانس و هستی به نسبت صحیح بینش داشتن عقالنیت درسی ه يت دينی گناان.ه ش د.

 و انسان و هستی با هاآن سناینسبت و جزئی م ض عات به نسبت صحیح ن رش داشتن

 .ستا انسان و هستی خلقت از الهی اه.ا  راستا  در حرکت برا  صحیح ن یزها داشتن

ضی خی راآم ز دوره اول مت سطه به دلیل رش. عقالنیت و ق ه است.اللش به هر پاسدانش

ص رت مستقیم و غیرمستقیم رو بر محت ا  درسی الز، است تا بهش د، ازايننمی

هايی مست.ل ه يتی مطرح سازد و پاسخ ها  دوره ن ج انی را در خص ص مسائلپرسش

 حت اماحان طر و منطقی و البته در ح. تاارب قبلی و فهم و درکش ارائه کن.. دي ر اينکه

که  باش. داشته اسالمی و ايرانی فرهنگ با ت أ، زن.گی سبک يک دهن. ياد آم زدانش به

 ه سمتا از رفتن بآم ز رو دانش ن ر ب دهواق  ايرانی اسالمی زن.گی سبک ايمن است.

دارد. و از س يی گرفتار ش.ن در تفريط و ضعیف ش.ن همت باز می دوردست ها آل اي.ه

-همت دسترس،غیرقابل ها آرمان و ضعیف و ک چک ها همت ش د بینمنار می بلکه

  برسن.. آن به بت انن. بینانهواق  تا گیرن. نظر در را ارزشمن. ها 

 ابی و ي. ه يتآم ز در فراينآن استفاده کرد اين است که دانشت ان از م ض   دي ر که می

 در که مهمی است ها آسیب منظ ر ببین.؟. آسیب ت ان.می چیزهايی چه از تعالی ه يت

و يا  ا مشاه.ههاين آسیب ازجملهگیرد. ها درگیر است و تأثیر منفی میروزمره با آن زن.گی

 پرستان،دنیا هاست. در اين راستا شناختول ر چپا ها وشنی.ن اخبار مرتبط با اختالس

 آنان کار جا،فر و دنیاپرستان ها خ استه دنیاپرستان، ها ها، ويژگیعلت فريب خ ردن آن

زمینه  وباش.  داشته جاي اهی درسی ها محت ا  برنامه در ت ان.می که است مطلب مهمی

 آم ز را فراهم سازد.عبرت گرفتن دانش

 در اه.ا  مطرح ش.، شناخت جهان آخرت م ض   دي ر  است که  بر اساس آنیه که

 تمنا  همیشه انسان ورود آن به محت ا  برنامه درسی ه يت دينی ضرورت دارد. چرا که

 همان در انسان اگر. است ب دن فناناپذير واق  در و جاودان ی دنبال به و دارد جاودان ی

 پ سته يک دنیا بلکه نیست هستی هانج نهايت ح. دنیا که ب.ان. ن ج انی دوران سنین

-می پی.ا تحق  آخرت جهان در هستی حقیقت که است هستی از ضعیفی قشر و نازك
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 ما آم زدانش مبادا (.7رو،/ ) «غَافِلُونَْهُم ْال آخِرَةِْعَنِْوَهُم ْالدُّن یَاْال حَیَاةِْمِنَْظَاهِرًاْيَع لَمُونَ»کن.

 تأثیر و آخرت و دنیا نسبت و آخرت از شناختی یچه ن ج انی است در دوران که حالی در

 انسان جاودان ی که ب.ان. و ش د ت جهی هم بخش اين به باي. .باش. ن.اشته آخرت بر دنیا

ا  که باي. در نکته .آن ب.ون نه است جم قابل آخرت جهان عن انبه جهانی قب ل فرض با

ود به دوره اول مت سطه لحاظ کیفیت پرداختن به جهان آخرت برا  ن ج انان ج.ي.ال ر

 نکهياها  سن ین تمرکز نم د. ها  الهی و صحنهبر عذاب ازح.شیبکرد آن است که نباي. 

میرن.؟ و چرا جهنم و بهشت آفري.ه ش.ه است؟ و کیفیت ها میاص الً چرا انسان

 ت انن. پاسخ داده ش ن.. حسابرسی خ.اون. چ  نه است؟ سؤاالت خ بی هستن. که می

 با مطاب محت ا  برنامه درسی ه يت دينی به اين نکته که خ.اون. تشريعات خ يش را در  

 ي  آنوس  انسان قرار داده است ت جه ش د. به عبارتی محت ايی عرضه ش د که از طر

بر  ا  آنخ اه. و اسال، دين آسان و بنآم ز ب.ان. که خ.اون. راحتی انسان را میدانش

ْاللُْْيُريدُ»س ره مبارکه بقره  185. البته اين مطلب در آيه گیر  استسه لت و ع.، سخت

ْمِن ْنِْالدِّيْفِیْعَلَی كُم ْجَعَلَْمَاْوَ»جحس ره مبارکه  78و آيه « ال عُس رَْْبِكُمُْْيُريدُْالْوَْال یُس رَْْبِكُمُ

 م رد ت جه ب ده است. « حَرَجٍ

 محت ا  ی است که باي. واردالهی دي ر م ض ع رحمت ها نشانه با آم زدانش کردن آشنا

 نسبت یشناخت ن   يک کن.می طی که را سال سه دوره مت سطه اول ما در آم زدانش ش د.

 چه که بمان. مح.ود کیفر و پاداش ح. در شاي. شناخت اين ولی کن.می پی.ا خ.اون. به

 ش د.یم انانس کیفر باعث اعمالی چه و ده. پاداش به انسان خ.اون. ش دمی باعث اعمالی

 از سان،ان به نسبت خ.اون. رحمت از انسان، به خ.اون. محبت از او با ما وقتهیچ اما

-کردهانسان صحبت ن به خ.اون. عش  و انسان به خ.اون. لطف بارش و رحمت ها نشانه

 همان اين تاوس عاش  بلکه دارد دوست را او فقطنه خ.اون. که ب.ان. آم زدانش اگر ايم.

 رزد،ومی عش  مخل ق به خال  چ ن ورزدمی عش  او به خ.اون. و است عش  متافیزيک

 با او بطهرا هرگز که کن. ايااد جاذبه يک برايش ت ان.می ورزدمی عش  معل لش به علت

 .نش د مح.وديت و سرد  دچار خ.ا

  .است تح ل و تغییر حال در چیزهمه که جهانی در است. نیايش و دعا بحث م ض   بع 

 راهی بت انن. آم زدانش اگر کن.نمی پی.ا روي.ادها را ارزيابی و کنترل امکان انسان و
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 باعث اين باش. داشته نیايش و دعا عن انبه خ استن، عن انبه طلب، عن انبه خ.ا س  به

 به او را خ.ا ب.ان. و دارد خ.ا س  به راهی ب.ان. گیردمی قرار که تن نايی هر در ش دمی

 خ.اون. و کن. درخ است خ.اون. از ت ان.می است؛ نش.ه رها و ن ذاشته تنها خ دش حال

 کن. پی.ا تح لی آم زدانش ش دمی باعث (. اين60غافر/ ) «لَكُم ْأَس تَجِب ْاد عُونِی»داده  وع.ه

 از قطعاتی و دکتر مصطفی چمران اثر شهی. "هانیايش" کتاب از که خ ب است چق.ر

جا  نیايش و دعا فرهنگ بیاوريم تا محت ا  کتب در دارن. انآثارش در بزرگان که نیايشی

 بیفت..

بهره  "2مارپییی/1تنی.هدرهم"دهی زمان از سازماندهی محت ا نیز بهتر است همبرا  سازمان

ساز کارايی برنامه و ايااد تغییرات دهی محت ا نقش ابزار  داشته و زمینهگرفته ش د. سازمان

( طرح گردي.ه است. طب  1991) 3تنی.ه ت سط ف گارتیدهی درهمانآم ز است. سازمدر دانش

ا  ح ل مفاهیم رشتهدهی، م ض عات و م اد درسی میاننظر ف گارتی در اين ن   از سازمان

ش ن.. بر اين اساس در پژوهش حاضر مفاهیم، ها  ن ظه ر تنظیم میپ شی و طرحدارا  هم

گیرد و از دهی محت ا قرار میمح ر سازمان ها  مرتبط با ه يت دينیمضامین و کنش

ش د. ازجمله ها( مختلف برا  ت ضیح و تشريح آن استفاده میديسیپلین) قلمروها  علمی

ها  فکر  سطح باال و ت ان به پرورش مهارتدهی محت ا میداليل انتخاب اين ن   از سازمان

م ز دوره اول مت سطه اشاره نم د. آجانبه و منسام برا  سؤاالت ه يتی دانشگ يی همهپاسخ

ها  مختلفی دارد دلیل دي ر اين است که وج د انسان يکپارچه است و ه يتش ابعاد و مؤلفه

اش کرد، لکن ضرورت ت ان به آن پرداخت و تازيهکه در قالب يک م ض   درسی مازا نمی

و جام   هن رانکلی ها  مختلف به بررسی آن اق.ا، گردد تا معرفتدارد از دريیه ديسیپلین

قطعه ش.ن مباحث مختلف ازجمله آم ز به دست آي.. جامعه فعلی ما به قطعهت سط دانش

ش د که تمايل روزافزونی به ه يت و ارائه آن در قالب درس مازا حساس ش.ه و مشاه.ه می

م ج د  ص رت آم ز را بهکن. و دانشدهی تلفیقی استفاده میکه از سازمان م.ارسی پی.ا کرده

گیرد. است.الل بع.  اين است که درهم تنی.گی م جبات درگیر  و تعامل يکپارچه در نظر می

                                                 
1. Webbed 

2. Spiral 

3. Fogarty 
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سازد. آم ز با محت ا را بیشتر و به پیرو آن م جبات يادگیر  عمی  و گسترده را فراهم میدانش

ها  مختلف به معرفی ه يت دينی و داشتن روح ت حی.  در محت ا  در ص رت ورود درس

آم ز  با بینش، گرايش و کنش م رد تأيی. دين ا  رسی. که دانشت ان به همکار ا میهآن

مطالعات اجتماعی در پرداختن به ه يت دينی با دروس  ازجملهها تربیت ش د. برخی از درس

دينی اشتراك م ض عی دارن. و برخی دي ر نیز مانن. عل ، تاربی بستر مناسبی برا  ن اه الهی 

ها  عالم هستن.. از آناا که برنامه درسی ه يت دينی به دنبال نسان و پ.ي.هو معن   به ا

 1دهی مارپییی معرفی ش.ه ت سط جرو، برونرگیر  رفتارها  دينی نیز هست لذا سازمانشکل

ترين ويژگی را مهم "مطالعه ما.د"( 2020) 2( باي. م رد استفاده قرار گیرد. درو1960)

دان.. از نظر او هر بار که محت ا م رد مطالعه قرار برونر می ظرم ردندهی مارپییی سازمان

ش د. کن. و اين منار به تثبیت میتر  در م رد آن کسب میآم ز دانش عمی گیرد دانشمی

عن ان را به 5گیر  از دانش قبلیيادگیر  بر اثر تکرار و بهره 4ب دن، افزايش عم  3ا درو دوره

ا  ب دن به اين نکته اشاره دارد که دان.. دورهدهی مارپییی میسه اصل کلی.  در سازمان

آم ز در دوران تحصیل خ د چن.ين بار به م ض   برگردد و افزايش عم  در پی آن دانش

ها  بیشتر  را آم ز عم  ده. و به او کمک کن. تا پییی.گیاست که به اين بازگشت دانش

آم ز باي. به هن ا، بازگشت به ش قبلی دانشط ر است که دانکشف کن.. اصل س ، نیز اين

 م ض عات م رد استفاده قرار گیرد تا او اطالعات ج.ي. را بر پايه اطالعات قبلی بنا کن.. طب 

برا   خ بی بسیار سازگار  و تطبی  ت ان مارپییی دهیسازمان( 17: 2019) 6وودوارد نظر

 . لیل، نق. و ارزشیابی داردجمله تحآم ز به سط ح باال  شناختی منرسان.ن دانش
 

 یادگیری -های یاددهیروش -3

ش.ه در ريز ها، لحظه ارائه محت ا و تحق  اه.ا  برنامهاجرا  ت.ريس و کاربست روش

ها با محت ا و اه.ا  و گرمی تعامل يادگیرن.گان و معلم کالس است. مرتبط ب دن روش

ها  ت.ريس اثربخشی را مژده ده.. روشلحظات شیرينی را فراهم سازد و يادگیر   ت ان.یم

                                                 
1. Jerome Bruner 

2. Drew 

3. Cyclical 

4. Increasing Depth 

5. Prior Knowledge 

6. Woodward 
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آورن.، در حالی که عناصر برمال کنن.ه ماهیت تصمیمات هستن. يعنی نظر را به صحنه عمل می

يادگیر  در -ها  ياددهیترين روشان.. در ادامه به مهمبهرهاه.ا  و محت ا( از آن بی) قبلی

 ن کريم هستن.:ش د که برآم.ه از قرآبرنامه درسی ه يت دينی اشاره می

 ادن به دت جه "آم ز ارتقاء داد ت ان ه يت دينی را در دانشازجمله ش ردهايی که می

 ره س 14تا  12است. در آيات  "ها  رب بیت خ.اون. در آفاق و منظ مه هستینشانه

ان وح انسرهايی ش.ه که در مراتب و مراحل خلقت جسم و مبارکه مؤمن ن اشاره به نشانه

ی در عالم هايس ره مبارکه نحل نیز به وج د نشانه 16تا  10است. در آيات تالی يافته 

، ه تماطبیعت اشاره ش.ه است. در برنامه درسی ه يت دينی جهان مصن   خ.اون. و آين

آم ز هن ا، شا  تالی کرده و نمايش يافته که دانگ نهنما  اوست. در اين برنامه جهان به

 ت دينیشناس.. از نظر برنامه درسی ه يقت را باز میتأمل در آن، وج ه گ ناگ ن خل

با  رود که م اجههانتظار می رونيازاطبیعت هم اره نمايش ر چیز  فراتر از خ د است. 

عقل تا به رآم ز بیفزاي. و او عن ان روشی مطل ب بر معرفت دانشطبیعت و تأمل در آن به

آن  ين روشاهستی وادار سازد. امتیاز و ان.يشه در م رد مب.أ و مقص. و جاي اه خ د در 

آم ز به ها  پییی.ه فنی و براهین سن ین فلسفی نیاز نیست و دانشاست که به بحث

 ت ان. آن را بفهم..آسانی می

 ط ر که در بخش اه.ا  و محت ا به آن اشاره ش. شناخت خ يشتِن خ يش و همان

کن.، بر اين اساس نبال میخ دساز  امر  است که برنامه درسی ه يت دينی آن را د

ويژه در سال آخر دوره اول به "انفسی يا دع ت به تأمل در خ د"گیر  از روش بهره

آم ز را به ت ان. دانشش د، میتر میمت سطه که رش. شناختی و ق.رت تحلیل هم افزون

اين امر رهنم ن سازد. منظ ر محققان از روش انفسی اين است که معلم ط ر  ت.ريس 

آم ز خ د را آيتی از آيات خ.ا ب.ان. و از ت جه به نفس به خ.ا برس.. طب  . تا دانشکن

ياب. که همه شئ ن هستی او نیاز آم ز با دقت و تفکر در درون خ د میاين روش دانش

ت ان. به خ د و يا دي ران همانن. خ د اتکا کن.. بر اين اساس از هر است و هرگز نمی

بیرون است که آن هم هر يک محک ، علت دي رن. و تحت  جهت مقه ر و مغل ب علل

 ش ن. که آن خ.اون. متعال است. در اين م رد عالمه طباطبائیت.بیر عامل دي ر  اداره می
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 نفس در تمرکز با ها[ ق.ر ]انسان اگر و»ان. که: از س ره مبارکه رو، ن شته 8ذيل آيه  ره()

 و زمین و هاآسمان اين خ.اون. که يابن.میدر و رسی. خ اهن. حقیقت به خ دبیان.يشن.

 ايااد ح به را هاآن خ.اون. بلکه نیافري.ه، نتیاه ب.ون و عبث را آن دو است میان آنیه

 را هاآن معین م.تی و اجل رسی.ن از بع. که ب ده اين آن و داشته خلقت از و غرضی کرده

 از بع. و مان.نمی باقی نهايتبی تا عالم اجزاء از يک هیچ پس بازگردان.، خ د س  به

 «ش دمی آغاز آخرت نشئه و گردن.بازمی خ د خال  س  به درنهايت ظاهر  فنا 

 (. 237: 16، ج1385طباطبائی، )

  ز علل دار  ابرمراد از تبیین را کشف و پرده ره() است. عالمه طباطبائی "تبیین"روش دي ر

. با اين (295: 2همان، ج) کن.، ذکر میاحکا، و ق انین و روشن ر  اص ل معار  و عل 

بهره  ( ) بیتت جه معلمان باي. بک ش. تا با رعايت شرايط مطل ب از لسان قرآن و اهل

کردن  فهمقابل، آم ز تبیین کن.. يکی از شرايطها  عالَم را برا  دانشگیرد و چرايی پ.ي.ه

 آم ز  است. ت ضیحات برا  هر دانش

 "آم ز را در نیل به شناخت فلسفه ت ان. دانشش بع.  است که میرو "است.الل و احتااج

خلقت هستی و خ د و نیز ت حی. خ.اون. در رب بیت ه.ايت کن. و به مرحله اقنا  برسان.. 

دن است.الل به معنا  دلیل طلبی.ن، دلیل گرفتن و احتااج به معنا  دلیل و حات آور

از س ره انبیاء اشاره  22ت ان به آيه . میها  قرآن در آم زش ت حی. ازجمله است.اللاست

، عالمه طباطبائی در م رد کیفیت «لَفَسَدَتَاْاللَّهُْإِالْآلِهَة ِْفیهِمَاْکَانَْلَو »فرماي.: نم د آناا که می

 معب د عالم براى که ش د فرض اگر»است.الل و حات م ج د در آيه ن شته است که: 

 باشن. داشته حقیقى تباين و ذاتى اختال  يک.ي ر با لها چن. اين باي. ناچار باش.، متع.دى

 با هم ت.بیر در که است آن مستلز، ذات و حقیقت در تباين و ش.ن.نمى اله چن. نه گر و

 هر ت.بیر بیاي.، میان به ت.بیر در اختال  پاى که همین و باشن.، مختلف و متباين يک.گر

طباطبائی، ) «گذارن.مى تباهى به رو ینزم و آسمان و کن.،مى فاس. را دي رى ت.بیر يک

 احتااج معم الً آنکه ت ان گفت آن است که باا  که می(. نکته ضرور 375: 14، ج1385

 گربیان دقی  ط ربه دو اين اما برن.،می کار به متراد  اصطالح دو ص رتبه را است.الل و

 يک است.الل .برد کار به متراد  ص رتبه را دو آن ت اننمی و نیستن. واح.  معنی

 برا  دي ر  هرچیز يا است.الل از آن در است که روشی احتااج و است ذهنی فعالیت
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 که ط ر به است است.الل از اعم احتااج نکهيا دو، تفاوت ش د ومی پیروز  استفاده

 يا لفظی ص رت دو به خ د که است ق لی است.الل اما عملی هم است ق لی هم احتااج

 "اقنا " يعنی دلخ اه نتیاه که است احتااجی گ نهآن مؤثر و م ف  احتااج ش..بامی کتبی

با ق ه   () مص.اق بارز استفاده از اقنا  در داستان حضرت ابراهیم. باش. داشته به دنبال را

 س ره مبارکه انعا، به آن پرداخته ش.ه است.  74-83پرست هست که در آيات ستاره

 رد، فاده کن در م رد باورها  بنیادين و اعتقادات دينی استت اروش بع.  که از آن می

ن فهمی. وو به معنا  پرسی.ن به جهت شناختن  "فهم"است. استفها، از ماده  "استفها،"

 115له از جم) (. خ.اون. در آيات بسیار  از قرآن343: 10ق، ج1419ابن منظ ر، ) است

از  64و  63از س ره ي نس،  35ع.، از س ره ر 16از س ره بقره،  175از س ره مؤمن ن، 

ی هايا پاسخباز س ره احقا ( مباحث اعتقاد  را م رد پرسش قرار داده و  28س ره انعا،، 

کن. تا یمم کمک ها فرم ده انسان را آگاه نم ده است. استفاده از اين روش به معلکه به آن

ا  . و به مرحلهآم ز را در شناخت اعماق وج د خ د و جهان خلقت ه.ايت کندانش

 الحبرسان. که به نقش خ.اون. سبحان در آفرينش ام ر پی ببرد. بر اساس پژوهش ف

م هده. و یآم ز را تحت تأثیر قرار م( روش استفها، هم دست اه معرفتی دانش92: 1398)

ر ه تغییت ان. منار بکن. و هم میها را فراهم میزمینه عاطفی برا  پذيرش ح  در آن

، تقرير  یخی وانکار ، تعابی، ت ب) رس. استفاده از ان ا  استفها، د. به نظر میرفتارش ش

ت ان. در ها و میوج ش افکار و بی.ار  ان.يشهآغازين، فرجامین( م جب جنب

 ش..آم ز نسبت به مسائل ه يتی کارآم. باتر کردن يادگیر  دانشبخشی و غنیعم 

 ز از ش. و ز متمرکست.اللی و استفها، باي. بر ح اس نیها  اگیر  از روشالبته در کنار بهره

ت جمله نشان دادن عظمبرا  ت.ريس مباحث ه يت دينی من "مشاه.ه"هايی مثل روش

ْالََّذِي»لک ماز س ره مبارکه  3خ.ا  متعال در جهان خلقت بهره گرفت. قرآن کريم در آيه 

« فُطُورٍْْمِن ْرَىتَْْهَل ْل بَصَرَاْار جِعِفَْتَفَاوُتٍْمِن ْالرََّح مَنِْقِخَل ْفِیْتَرَىْمَاْطِبَاقًاْسَمَاوَاتٍْسَب عَْخَلَقَ

باي. گفت  صراحت به دوباره ن ريستن و يا با دقت ن ريستن دع ت کرده است.انسان را به

 د.ت ان. منار به تفکر نیز بش آم ز میروش مشاه.ه عالوه بر تق يت ح اس دانش



ل مت سطهدر دوره او ینيد تيه  یبرنامه درس  ال   یطراح  

83 

 

 "معار  در قرآن بارها از آن برا  شفا  و روشن کردنهم روشی شاي  است که  "تمثیل 

: 4، ج1360دهخ.ا، ) است "مثال آوردن"الهی استفاده ش.ه است. تمثیل در لغت به معنا  

ن يس. مَثَل به معنا  از س ره مبارکه اسراء می 89(. عالمه طباطبائی ذيل تفسیر آيه 322

تا  (500: 11، ج1385باطبائی، ط) نماي.ت صیفی است که م ص   را ممثل و ماسم می

ش (. قرآن از تمثیل برا  آم ز280: 13همان، ج) ذهن شن ن.ه به آن نزديک گردد

(، ح  و 50 /، رو،9فاطر/ ) (، معاد27لقمان، ) (، علم نامح.ود خ.اون.35ن ر، ) خ.اشناسی

(، 16ن/ لقما) (، آگاهی و دقت عالی خ.اون. در رسی.گی به اعمال انسان17رع./ ) باطل

 ی( و مباحث اخالق39ن ر/ ) (، عق بت کفر112-113نحل/ ) هش.ار از کفران نعمت

ست( ی مثال زده اس ره مبارکه بقره انفاق به دي ران را به ب ستان 265در آيه  مثالعن انبه)

 بهره گرفته است. 

  ته فرار گرقدهی محت ا برگزي.ه ش.ه و بنا رويکرد مارپییی در سازمان نکهيابا ت جه به

ست. ا "تذکر و يادآور "ها  مرتبط با اين رويکرد در قرآن کريم است، يکی از روش

.ا خرستش پمعلم در برنامه درسی ه يت دينی، ت.ريس پیامبرگ نه دارد يعنی م.ا، متذکر 

پسن. ال ناها  ناروا و اعمو اعمال پسن.ي.ه و يادآور قبح هرگ نه انحرا  فکر ، گرايش

 ش د. می

 ز آم انشدها  الهی در ها  مناسب برا  رش. و تعالی ارزشز مؤثرترين روشيکی دي ر ا

نی ش دروها را در خ داست. معلم قبل از آم زش دي ران باي. بت ان. ارزش "عمل معلم"

ط ر  هبساز  پذيرش بینش ت حی.  است نیازها  اين درونیترين پیشکن.. ازجمله مهم

ی ر تالشگیرد و بر اين اساس، هاون. سبحان جهت میس   خ.که افکار و اعمال مربی به

ی ی ه يتش د و تعالده. با نیت خ.ايی ت أ، میکه برا  ه.ايت دانش آم زشش اناا، می

-یه که مش د و هر آنیدان.. يعنی ه.ايتش برا  خ.ا و به سمت خ.ا میاو را عبادت می

 پن.ارد. لهی میک ش. و اين تالش را م هبتی ات ان. در ال   ب دن خ د می

 

 های ارزشیابیروش -4

 دانش ازجمله ربطذ  و متص.  ها گروه و افراد از ک.ا، هر برا  درسی برنامه ارزشیابی

 به خاصی پیام.ها  و هاپیا، آن کلی معنا  در جامعه حتی و ريزانبرنامه معلمان، آم زان،
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 جهت معتبرتر  نتايج فراين.، اين در مناسب ها روش کارگیر به است ب.يهی و دارد دنبال

ده. که نسبت نتايج ارزشیابی به معلمان اين امکان را می آورد.می فراهم تصمیم اتخاذ هرگ نه

به تصمیمات، محت ا، ت.ريس و وسايل آم زشی خ د قضاوتی صحیح داشته باشن. و بت انن. 

آم ز نیز با درك نشريز  کنن.. از طر  دي ر داآم ز برنامهدرباره بهب د يادگیر  دانش

-ت ان. آن را م.يريت کن. و با تالش آگاهانه ضعفاش میوضعیت خ د از چ  ن ی يادگیر 

ها  خ د را پ شش ده.. تا يزات مرتبط با ارزشیابی در دو وجه ت صیه و نیز معرفی روش 

 پذيرد.ص رت می

 ي. بر که باها  عنصر ارزشیابی در برنامه درسی ه يت دينی اين است ازجمله ويژگی

حقیقی  س   سعادتش ن.ه باش. و بت ان. او را بسازد، رش. ده. و بهمبنا  تعالی ارزيابی

 ره مبارکه س 5ت ان به بخشی از آيه رهنم ن کن.. از مستن.ات مرب ط به اين ويژگی می

صلی، بر شی ان مم د که در آناشاره « النُّورْإِلَیْالظُّلُماتِْمِنَْقَو مَكَْأَخ رِج ْأَن »ابراهیم

 رهايی ق ، از ظلمت و رسی.ن به ن ر ب ده است. 

 ريم ش.هش د م ج د  تکا  که ت سط معلم ارزيابی میدومین ويژگی آن است که متربی 

ره باي. س ره مبارکه بق 30در نظا، هستی و سرآم. مخل قات خ.اون.  است و طب  آيه 

به  ی باي..ن بهره ببرد. لذا مرباهلل شها  م ج د در خلیفهاز همه امکانات و ظرفیت

 فزاي..و بیاهن ا، ارزيابی در حض ر دي ر متربیان، جاي اه او را حفظ کرده و بر عزت ا

   .ت ان. دد و بارزشیابی در ه يت دينی باي. از بازخ است محت ا خارج گر نکهيانکته بع

ت ر شناخدم ز آورز ، انتقاد و خالقیت دانشقضاوتی معق ل از فراين. تفکر، است.الل

 خال ، خ د و مخل قات به عمل آورد.

 ست است آن هها به هن ا، ارزشیابی که مبتنی بر مختار ب دن انسان يکی دي ر از ت صیه

نظر  گ   تنآم ز احترا، گذاشته ش د و از هر نکه باي. به آراء و نظرات گ ناگ ن دانش

رات یل نظص ل ارزشیابی به تحمبینی پرهیز گردد. بر اساس اين ت صیه نباي. محو ک ته

 معلم ختم ش د. 

 "ها  ارزشیابی در برنامه درسی ه يت دينی است. بر ازجمله دي ر روش "خ دارزيابی

ها  خ د آگاه و ش د تا نسبت به کاستیآم ز فراهم میبرا  دانش یاين اساس شرايط
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 مل ارزيابیها را برطر  نماي.. در بخش پنام دست رالعحساس ش د و تالش کن. آن

دارد اشاره ش.ه است که ارزشیابی  1( که اختصاص به ارزيابی در تربیت دينی2020)

و يادگیر   2دين و اعتقادات "درباره"ت ان. شامل يادگیر  آم ز میت سط خ د دانش

باش.. ارزشیابی م ردنظر محققان در برنامه درسی ه يت دينی  3دين و اعتقادات "از"

آم ز يادآور  کن. که هم اره در محضر خ.اون. آگاه به ا به دانشت ان. اين نکته رمی

نهان است و نیز بر اساس اقتضاء حکمت الهی دو فرشته ن هبان، ريزودرشت اعمال را 

طباطبائی، ) حساب خ دش برس.کنن. فلذا ضرورت دارد تا بهنظارت و ثبت و ضبط می

از ق.رت اختیار و آزاد   .ان.ب آم زدانش که(. در کل به هن امی520: 18، ج1385

 داده او به قیامت روز در و ش.ه ضبط و ثبت جايی در او برخ ردار است لکن اعمال

ت ان. تصمیم ب یرد تا خ دش قبل از هر بینن.، میمی را هاآن هاانسان همه و ش دمی

آم ز حساب خ د رسی.گی کن.. البته باي. معیارهايی که دانشحساب ر دي ر  به

هايش را بر اساس آن م رد داور  قرار ده. در اختیار او قرار گیرد تا فعالیت خ اه.یم

 تر فاصله وضعیت م ج د نسبت به وضعیت مطل ب را بشناس.. بت ان. با ن اهی دقی 

 "یر  و جها  ياددهی، محیط يادگدرباره کیفیت محت ا، روش "آم زنظرسنای از دانش  

ه ستفاداارزشیابی برنامه درسی ه يت دينی است. ه.   حاکم بر آن نیز روشی دي ر در

 ت ان فهمی.است. از طري  نظرسنای می« تأيی. و استمرار يا اصالح»از روش نظرسنای 

ذت ها و دي ر فضاها  م.رسه لآم ز از کسب محت ا و زن.گی در کالسکه آيا دانش

 تاربی وآيا سطح فکر  گیرد؟ برد يا خیر؟ آيا ت.ريس معلم به نح  احسن اناا، میمی

گرفته  قرار ها  متن   او در برنامه درسی م رد ت جهآم ز مختلف و نیازها و سلیقهدانش

او  آم ز احساس کن. نظراتو به سؤاالتش پاسخ داده ش.ه است؟ در ص رتی که دانش

 باعث هآنکش د و مثمرثمر است، عالوه بر می "شنی.ه"ت سط طراحان و ماريان برنامه 

اشت دت ان انتظار ش د، حتی میاد فضا  دوستانه و تعاملی میان او کادر آم زشی میايا

 ق.، ش د.ها پیشآم ز برا  رف  مشکالت و چالشکه خ د دانش

                                                 
1. Assessment in Religious Education 

2. Learning about Religion and Belief 

3. Learning from Religion and Belief 



 1400تابستان ، شانزدهم، سال 61فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

86 

 آم ز در قرار دادن دانش"ها  ارزشیابی در برنامه درسی ه يت دينی از دي ر روش

هايی از روش معلم اکت اوست. در اين "1ا قضاوت حرفه"و  "م قعیت نظر و عمل

آم ز را م رد ارزشیابی قرار ده.. دانش رفتار نظر  و  اکشنده. تا ر خ د نشان می

ت ان. شامل بیان يک داستان، طرح سؤال، ايااد م قعیت بهت بران یز، ها  معلم میاکت

تا در ده. ها و ... باش.. استفاده از اين روش معلم را يار  میخ ان.ن خبر  از روزنامه

تر گردد و ب.ان. که آنان در چه م قعیتی قرار آم ز نزديکها  خ د به دانشقضاوت

دهن.؟ رفتارهايشان تا چه دارد؟ دانش، ع اطف و احساسات خ د را چ  نه نشان می

 ها  دينی است؟. ح.  منطب  با آم زه

 "ت ان. به عن ان بخش تکمیلی ارزشیابی میهم به "آم زنظرخ اهی از اولیا  دانش

ز استمر ها  برنامه درسی ه يت دينی بیاناام.. استفاده ممشخ  ش.ن کیفیت اثرگذار 

ه بها را برمال کن. و سیمايی از عمل متربی ت ان. نقاط ق ت و ضعفاين روش می

م با . معلها  دينی را در قالب رفتارها  درون خانه و خان اده به تص ير بکش.آم خته

چار د که دت ان. به اصالح م ارد  بپردازآم ز میات اولیا  دانشمشاه.ه و تحلیل نظر

ريز  معلم اشکال است. در طر  مقابل اولیا نیز به اهمیت نظرات خ د و تالش و برنامه

نرژ  ابرن. و همه تالش و شان در آم زش پی میها و درگیر برا  در نظر گرفتن آن

ردن کیاده پص رت متعه.انه به ه بت انن. بهگیرن. تا در بستر خان ادخ د را به کار می

 ها  ه يتی و تربیتی معلم و م.رسه اق.ا، کنن.. برنامه

ترين رويکرد برا  عنصر ارزشیابی رس. مناسببا ت جه به مطالبی که عرض ش. به نظر می

عن ان اهر، است. در اين رويکرد، از ارزشیابی به "فراين. "در برنامه درسی ه يت دينی، 

ش د و ارزشیابی استفاده می "ابزار  برا  نیل به ه. "زخ رد برا  بهب د برنامه درسی يا با

آور ن.ارد. ارزشیابی زا و اضطرابدر خ.مت يادگیر  است و حالتی مچ گیرانه و تنش

دان ساختن آنان دار نم دن افراد است و نه دينفراين.  بر آن است که ه.  تربیت دينی، دين

ها  شناختی تأکی. نم د، بلکه باي. به ت ان تنها بر جنبهدار  نمیر سناش ديناز اين رو  د

ت ان. ريشه در يکپارچه ها  عاطفی و عملی نیز ت جه کرد. به نظر ما اين ن   ن اه میجنبه

                                                 
1. Professional Judgement 
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ت ان. مغالطات ها  مختلف میب دن انسان هم داشته باش. چرا که خُرد کردن انسان به جنبه

ها ش د. ارزشیابی فراين.  د آورد و منار به افراط و تفريط در فهم واقعیتزياد  را به وج 

ها  به طرق شفاهی، ن شتار  و عملکرد  و با استفاده از ابزارهايی مانن. گفت  ، پروژه

گیرد. در پژوهشی فرد  و گروهی، ارائه کنفرانس و پاسخ کتبی م رد استفاده قرار می

ت که ارزشیابی ه يت دينی ج.ا  از آم زش نیست و بلکه ت ان گفاين عنصر می  بن.جم 

بخش مهمی از آن است. رويکرد اين ارزشیابی شناسايی، اصالح و بهب د نقاط ضعف محت ا  

باش.. در اين ها و نیز مسائل پیرام ن يادگیرن.گان میها  ت.ريس آندرسی، معلمان، روش

ا  دارد و صرفاً بر ش د و جاي اه ويژهآم ز دي.ه میارزشیابی، نیت، همت و زحمات دانش

 گردد. نتايج اق.امات تأکی. نمی
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 گیریبحث و نتیجه

گی زن. ها در برنامه درسی ه يت دينی، انسان درك جام  و فراگیر  از م ج دات و پ.ي.ه

گی در ر زن.ها  حاکم برا از نظر مب.أ و غايت و سنت ا  که همه ابعاد هستیدارد، به گ نه

ارزش بی ، نهجانبه و فراگیر، هر چیز  ارزش واقعی خ د را داردگیرد. در اين ن رشِ همهبرمی

تعامل  خ.ا و گردد. برنامه درسی ه يت دينی در پرت  ارتباط باش د، نه پرستش میخ ان.ه می

ه جاي ا ها  هستی و زن.گی را درهر يک از پ.ي.ه بینی اسالمیبا هستی در چارچ ب جهان

يک  مه ازبین. و برا  هر چیز  در ح. قابلیت آن ارزش قائل است. اين برناطبیعی خ د می

ج د، وتا،ِ  دان.، چرا که تنها حقیقتِ کامل وها  اين دنیا را اعرض وج د میس  همه جل ه

دنیا  اين . همینین بر اين باور است کهخ.اون. متعال است و دي ر م ج دات همه فناپذيرن.

 اورها ون. و بکش د تا نقش معینی را ايفا ا  از زن.گی است که انسان در آن امتحان میمرحله

 گردد:رفتارها  خاصی را دنبال نماي.. در ادامه به برخی پیشنهادها اشاره می

 مطابق با عنصر اهداف:

 تغییر "عن ان سمت حرکت کنن. که ايمان به ها  تربیتی به اينگذار الف( کلیه سیاست

 صرفاً  ت ان از وضعیت م ج د کهآم زان دست ر کار قرار گیرد و تا میدر دانش "درونی

 وبعاد ارا مح ر قرار داده فاصله گرفت. ب( برا  ت صیف کامل انسان همه  "زايیمعرفت"

 حرکت ن به آخرت و مقص.ها  درونی او م رد ت جه قرار گیرد. ج( در کنار پرداختساحت

 ان. ز بتآم انسان، به ارزش و اهمیت زن.گی دنی   هم پرداخته ش د تا از اين طري  دانش

 امی.وارانه و با نشاط خ بی به زن.گی خ د ادامه ده.. 

 مطابق با عنصر محتوا:

الف( محت ا  در نظر گرفته ش.ه درنهايت علمیت، دقت و برهان مح ر  طراحی و ت.وين 

آم ز را از به دا، افتادن در شبهات و منفعل ت ان. دانشا  میدر ص رت چنین پشت انه ش د،

ها و معار  ها  درسی آم زهب دن در مقابل داليل مخالفان بر حذر دارد. ب( محت ا  کتاب

]باي.ها و نباي.ها[ را شامل "ا ت صیه"ها و احکا، ها[ و نیز آم زهها و نیست]هست"ت صیفی"

عن ان بت ان. حقیقت ايمان دينی را بفهم.. ج( در بحث شناخت خ.اون. به زآم دانش ش د تا

مب.أ و منتها  خلقت مباحثی مثل صفات افعالی، ت کل و رزاقیت م رد نیاز هستن. تا 
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 و معماگ نه محت اها  لحظه زن.گی خ د نیازمن.  به خ.ا را بشناس.. د( ازآم ز در لحظهدانش

 بران یخته ش د و ثالثاً به کن.، ثانیاً نیاز احساس آم زدانش خ د اوالً تا ش د استفاده ش.نیکشف

ها  استفاده ش.ه در محت ا  مرتبط با کن.. ه( سبک داستان پی.ايش و ب ردد آن ج اب دنبال

کن.. و( از دعاهايی  "پرسش ر  و تفکر"آم ز را دع ت به ه يت دينی ط ر  باش. که دانش

دهن. و حاکی از استم.اد نسان را نسبت به جاي اه واال  خ.اون. نشان میکه جاي اه پايین ا

 عن انبهخ استن از او هستن. بهره گرفته ش د. بهتر است که از نح ه دعا ت سط دانش آم زان 

 فعالیتی برا  يادگیر  استفاده ش د. 

 یادگیری: -های یاددهیمطابق با عنصر روش

ردن نمن. کآم ز ن ج ان و ت اواگذار  مسئ لیت به دانش ها  فعال والف( استفاده از روش

ه نار بت ان. مها در تشخی  وظايف خ د نسبت به خ يشتن، دي ران و خ.اون. متعال میآن

 ربینین ر  و ظاهها به سطحیتک ين بخش مهمی از ه يت دينی گردد و از گرفتار ش.ن آن

ح ت ان. به اصالنامه میشتن زن.گین يسی و ن حالجل گیر  ش د. ب( استفاده از شرح

ها  آم زه ها و تق يت رفتارها  م رد تأيی.ها و رفتارها  معی ب و تعمی  برداشتبرداشت

 ور قلبی ه باوت ان. دانش ه يت دينی را بدينی بیاناام.. ج( است.اللی ش.ن فراين. ت.ريس می

ت دادن ول ياه ر برسان.. منظ ر سپس رفتارها  مطل ب و متناسب با انسان الهی را به منصه ظ

تخاب، ان"ها  فرد  و گروهی است. د( پروژه "دهی دينیه يت"بر  "يابی دينیه يت"به 

سمت  ش د تا ت.ريس از وضعیت حفظ کردنی خارج و به "ريز ، ه.ايت و ارزشیابیبرنامه

ی يادده  هاشرومعلم از  نکهيا تيدرنهاها  دينی تغییر جهت ب.ه.. ه( کشف و تحلیل آم زه

ت ممکن اس مثالعن انبهمتن عی برا  آم زش يک مفه ، مرتبط با ه يت دينی بهره ب یرد. 

 آم ز  در ت ضیح شفاهی يا ن شتن متنی در م رد يک م ض   ضعیف باش. اما دردانش

تر  ش ق درست کردن يک روزنامه دي ار ، کاتال گ، وبالگ ن يسی، نقاشی و يا اجرا  نماي

 دد. ظاهر گر

 های ارزشیابی:مطابق با عنصر روش

ها  مح ر قرار گیرد، يعنی ارزشیابی در خ.مت يادگیر  جنبه "ارزشیابی برا  يادگیر "الف( 

تب  آن ايااد احساس و به "ارزشیابی از يادگیر "مختلف ه يت دينی قرار باش. و از 

آم زان در نتايج تی که از دانشناخ شاين. نسبت به محت ا تا ح. امکان پرهیز گردد. ب( انتظارا



 1400تابستان ، شانزدهم، سال 61فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

90 

جا و انتظارات ها  بیگیر رود با سطح تح ل آنان همس  ش د، به نظر ما سختارزشیابی می

آم زان لحاظ و از ها  فرد  میان دانشت ان. اثر معک س داشته باش.. ج( تفاوتوجه میبی

ز م.رسه که ت سط ش.ت پرهیز ش د. د( به ارزشیابی خارج اهرگ نه مقايسه عملکرد به

( به هها استفاده گردد. عن ان نظرات مکمل از آنافت. رسمیت داده ش د و بهها اتفاق میخان اده

منزله گا، آخر و نقطه پايان ن اه نش د بلکه ت جه گردد ارزشیابی شروعی ما.د ارزشیابی به

 است.
 

 منابع

 بیروت: دار صادر.. 10. جل. لسان العربق(. 1419) ابن منظ ر، محم. بن مکر،

ن و آمر زا(. بررسی وضعیت ه يتی دانش1391) هرن. ، رضاامینی، محم.؛ يزدخ استی، علی؛ جعفر 

 . 7-34(، 2) 8 .نامه خان اده و پژوهشفصل. آم زش و پرورش بازان.يشی در کارکردها  

 ب (. مص1397) ها  تحصیلی نظا، تعلیم و تربیت رسمی عم می جمه ر  اسالمی ايراناه.ا  دوره

آمر زش و  . تهران: شر را  عرالی آم زش و پرورش نهص. و پنااه و دومین جلسه ش را  عالی 

 .پرورش

 . تهران: دانش اه تهران.نامهلغت(. 1360) اکبردهخ.ا، علی

 يرته  ارتقرا  در مرؤثر ع امرل (. بررسی1397) راست   س ق، محم د؛ عرب، زينب؛ بیان فر، فاطمه

-فصل. (ده.شت شهر آم زش و پرورش  م رد  مطالعه) اول  دوره مت سطه آم زان دانش دينی

 . 68-82(، 1) 1. آم زش و پرورش  و تربیتی عل ، روانشناسی، در ن ين ها پیشرفت نامه

 انقالب فرهن ی. عالی ش را  تهران: (.1390) آم زش و پرورش تح ل بنیادين  سن.

 . قم: لیله الق.ر.1، جل. گیمسئ لیت و سازن.(. 1390) صفايی حائر ، علی

تان . به ک شش محسن دهقانی. قرم: ب سرترجمه و شرح نهايه الحکمه(. 1388) طباطبائی، محم.حسین

 کتاب.

م: قر. ترجمه محم.باقر م س   همر.انی. المیزان فی تفسیر القرآن(. 1385) ------------------

 مرکز تحقیقات کامپی تر  عل ، اسالمی.

 المعرفه. : دار. بیروتال.ينعل ، احیاءق(. 1403) م.غزالی، محم. بن مح

اد  ها  روش پرسش و پاسخ و کاربست آن در پاسخ به مسرائل اعتقر(. گ نه1398) فالح، محم.ج اد

 .89-102(، 4) 15. نامه ان.يشه ن ين دينیفصلاز دي.گاه قرآن. 



ل مت سطهدر دوره او ینيد تيه  یبرنامه درس  ال   یطراح  

91 

 

ت قسرم) ن جر انی و جر انی شناسی رش. اخالقی ارزشی و دينی درروان(. 1381) حسین آباد ،لطف

 . 4-35(: 31) 8 .شناسی عل ، انسانینامه روشفصل دو،(.

: . قرمبرر پايره قررآن، حر.يث و تراريخ ( ) نامه امیرالمرؤمنیندانش(. 1389) شهر ، محم.محم.  ر 

 دارالح.يث. 

 . تهران: ص.ا  معلم.آم زش و پرورش  رسالت و يابیه يت(. 1395) مراد ، رضا

 .5-12(، 1) 23. ماهنامه معرفتخ.ا.  به عش  و معرفت ها (. جل ه1393) ، محم.تقیمصباح يزد 

اسرال، و  نامرهدوفصرل. دينری رشر. رويکررد شرناختی ارزيرابی و ت صریف(. 1388) ن ذر ، محمر د
 .149-168(، 2) 1. ها  تربیتیپژوهش

 لبیتا آل یروت: مؤسسه. بالمسائل مستنبط و ال سائل مست.ركق(. 1408) ن ر ، حسین بن محم. تقی

 التراث. إلحیاء  ()

Bruner, J. S. (1960). The Process of Education. Cambridge MA, Harvard 

University Press. 

Drew, C. (2020). Bruner’s Spiral Curriculum, The 3 Key Principles. 

https://helpfulprofessor.com/spiral-curriculum/ 

Fanhao, N. (2019). Religion and Youth Educational Aspirations: A 

Multilevel Approach. Journal of Beliefs & Values, 40 (1), 88-103. 

Fogarty, R. (1991). The Mindful School: How to Integrate the Curriculum. 

Palatine, IL: Skylight Publishing, Inc. 

Khaskhanova, M, T, Vereshchagina, M, V. (2019). The Types of Religious 

Identity of Chechen Students. Journal of Education and Science, 21 (9), 

80-97. 

Krakowski, M. (2017). Developing and Transmitting Religious Identity: 

Curriculum and Pedagogy in Modern Orthodox Jewish Schools, Journal 

of Contemporary Jewry, 37 (3), 433-456. 

Neilsen, R, Arber, R, Weinmann, M. (2017). Re-Imagining Asian Religious 

Identity: Towards a Critical Pedagogy of Religion and Race in Australian 

Schools, Journal of Science Education, (49), 1-15. 

Rissanen, I. (2014). Developing Religious Identities of Muslim Students in 

the Classroom: A Case Study from Finland. Journal of Religious 

Education, 36 (2), 123-138. 

Visser-Vogel, E, Westerink, J, Janneke, D K, Barnard, M, Bakker, C. 

(2012). Developing a Framework for Research on Religious Identity 

Development of Highly Committed Adolescents, Journal of Religious 

Education, 107 (2), 108-121. 

https://helpfulprofessor.com/spiral-curriculum/


 1400تابستان ، شانزدهم، سال 61فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

92 

Woodward, R. (2019). The Spiral Curriculum in Higher Education: Analysis 

in Pedagogic Context and a Business Studies Application. e-Journal of 

Business Education & Scholarship of Teaching, 13 (3), 14-26. 


