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برنامه دضس پیاده ساخ  .حاصل پژأهش دض بُعد اهداف نشان داد ،هدفهای
ت

مهم كه بايرد دض تعلریمأتعلّم مردنظر قرراض گیرنرد ،شرامل هردفهای شرناخت ،
اجتماع  ،سیاس  ،اقتصرادی ،زيست جسرمان  ،اخالقر أ اعتقرادی اسر  .ايرن
هرردفها ازطريررق آمرروزش علرروم دينرر  ،قرررآن ،حررديث ،فقرره ،شررعر دينرر ،
مهاض اجتماع  ،احکرام عبرادی ،حرفره أ صرنع  ،أضزش أ تفريحهرای سرالم،
بهداش جسم أ ضأان أ بهداش محیطزيس تحقق م يابند .همچنین ،بر تفکرر أ
تدبر ،گف أگوی علم  ،پرسشگری ،تشکلهای علمر  ،مشروض أ گردشرگری
بهعنوان ضأشهای تدضيس تأكید شد .دضنهاي  ،مباحث مهم چهاضمین عنصر ،يعن
مؤلفه اضزشیاب  ،آسانگیری أ مداضا أ پرهیز از سخ گیری با فراگیران بود.
ت
واژگان کلیدی
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برنامه دضس .
مفاتیحالحیا  ،آي ه ّال جوادیآمل  ،عناصر
ت
طرح مسئله
جامعره
مشخصره
جنبه زندگ بشر اسر .
ت
ت
تعلیمأتعلّم ،مهمترين أ اساس ترين ت
سالم أ توسعه يافته ،فقط داشتن موقعی جغرافیراي خروب أ معرادن متنروم أ
جامعه سالم أ توسعهيافته جامعهای اس كه داضای نظام
منابع مال نیس ؛ بلکه
ت
تعلیمأتربی ِ پويا ،بانشاط ،زنده أ مترق باشد .چنین نظرام انسرانهای آزاد،
مستقل ،اخالق أ مبتکری تربی م كند كه م توانند جامعه ضا به سامان مرادی
أ تعررال معنرروی برسررانند (شررامل أ همکرراضان .)1390 ،از نگرراه آيرر ه ّال
دضباضه اهمی تعلیمأتعلّم م توان گف كره
جوادیآمل دض كتاب مفاتیحالحیا ،
ت
دازه اسالم ،تعلیم أتربی ضا ستايش أ پیرأانش ضا بره آمروختن،
هیچ آيین به ان ت
تشويق أ سفاضش نکرده اس .

آموختن علم دض اسالم برر هرر مررد أ زنر الزم اسر أ دض آن هیچگونره
محدأدي زمان  ،مکان  ،سن  ،جنس أ طبقرات أجرود نرداضد أ بره انسران

فرموده ضسولخدا:
سفاضش شده اس كه از گهواضه تا گوض دانش بجويد .به
ت

« يا عالم باش يرا دضحرال آمروختن دانرش أ أقر خرود ضا دض بیهرودگ أ
خوشرررگذضان صررررف نکرررن»( 1برقررر 227 ،؛ بحررراضاالنواض ،ج194 ،1؛

جوادیآمل .)75 ،1391 ،

امیرمؤمنان دضاينباضه م فرمايد:
 )75،1391أ نیز م فرمايد:
«دض كودك دانش بیاموزيد تا دض بزضگر بره آن شررف يابیرد»( 3ابناب الحديرد،
ج267 :20؛ جوادیآمل .)79،1391 ،

هدف بعث پیامبر اكرم نیز تعلیمأتعلّم اسر  .چنانكره خداأنرد دض قررآن

ِِ
ِ
ِ
ِ
ىم
م فرمايدُ  :هو الذم بعث في ْاُُ ام ايين ر ُسو ًال م ْن ُه ْم ي ْتلُو عل ْي ِه ْم آياته و يُزک ِايه ْم و يُعل ُاا ُه ُ
ال ِْکتاب و ال َِْکْاة و ِِ ْک کامُوا ِم ْن ق ْن ُل ل ِ ي ضالل ُم ِنىين بنرابراين ،آمروختن دانرش أ

ياددادن آن به ديگران ،گامبرداشتن دض ضاه تحقق هدف بعث پیامبر اكرم اسر .

ضسولخدا م فرمايد:
« حضوض دض مجلس عالم از حضوض دض هزاض تشییع جنازه أ هزاض عیاد بیماض
بهتر اس »100( 4؛ جوادیآمل .)77،1391 ،
« .1ا ْغد عالِماو َأأ متعلماو أ ِإياک َأ ْن تکون ِ
الهیاو ُمتَلَذذاو».
َ
ْ ُ ََ َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
المش ِركین».
کم َ َأ لَو م َن ُ
ُ «.2خذ الح َ
ِ ِ
ودأا بِ ِه كِبَاضاو».
« .3تَ َعل ّ ُموا العلم صغاضاو ،تَ ُس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
رم
ل َأ ه تَ ْستَ ْغف ُر لَ ُه َأ ْيمسر َأ يصربِ ُح َم ْغفُروض وا لَ ُ
وض َمجلس عال ٍم َأ ْف َض ُ
َ « .4ف ِإنَّ ُح ُض َ
ره َأ َشر ِه َد ا ْلمالئکر ُ َأن َُّه ْ
عتقاء ه ِ
ال ِم َن النّا ِض».
َُ ُ ّ

اخالق * نگاهی به عناصر برنامۀ درسی در کتاب مفاتیحالحیاة آیت اهلل جوادیآملی

«حکم أ دانش ضا فراگیر ،هرچند از مشرركان باشرد»134( 2؛ جروادیآملر ،

59

همچنین ايشان م فرمايد:
«كس كه به مسجد ضف أآمد كند تا دانش مفید بیاموزد يا به ديگرران يراد دهرد،
پاداش عمره أ حج كامل ضا خواهد داش »106( 1؛ جوادیآمل .)77،1391 ،

برنامه سنجیده أ دقیق دض اين مسریر،
باتوجهبه اهمی تعلیمأتربی  ،داشتن
ت
برنامره دضسر از اساسر ترين أ مهمتررين
نیازی اساس أ َررأضی اسر .
ت
برنامه دضسر ضا
موَوعا آموزش أپرأضش ضسم اس ؛ تا آنجا كه م توان
ت
منزلرره قلررب نظررام تعلیمأ تربیرر أ ابررزاضی دضجهرر تحقررق اهررداف
به
ت
آموزشأپرأضش دانس ( .ملک .)1385 ،
هیچ نظام تربیت ضا نم توان ياف كه برای تربی انسانها كوشش كند؛ أل
جه گیری مشخص دض اين كاض نداشتهباشرد .جهر گیریهرای گونراگون دض
نظامهای تعلیمأتربی  ،برنامههای دضس متفاأت ضا سبب م شرود؛ بره همرین
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395
60

دلیل ،تعلیم أتربی نسب بره ديگرموَروعا زنردگ  ،حساسری أ اهمیر
روزه
خاص ر داضد أ پرررداختن برره آن اقرردام زيربنرراي أ مهررم اس ر  .دض حر ت
برنامرره دضسرر مطرررح م شررود.
دهنده
طراحرر برنامرره ،عناصررر تشررکیل
ت
ت
برنامه دضس  ،میان صاحبنظران برنامهضيزی اتفاقنظر
دضباضه عناصر يا اجزای
ت
ت
دامنرره أسرریع از يررک تررا نرره عنصررر ضا دضبرمرر گیرررد
أجررود نررداضد أ
ت
(فتح أاجاضگاه.)127 :1388 ،
برنامره دضسر دض كتراب
اين پژأهش بهمنظوض تبیین أيژگ هرای عناصرر
ت
مفاتیحالحیا كه مرجع أ منبع غن أ مبتن بر آموزههای اسالم اس  ،ترالش
ِ
ام ا ْلعمر ِ َأ من ضاح إلر ا ْلمس ِ
رج ِد
مس ِج ِد
اليريد ّإالَ لِیتَ َعل ََّم َخیر وا َأ ْأ لِ َیعل َم ُه َ
ُ
كان لَ ُه َأ ْج ُر ُم ْعتَم ٍر تَ َّ ُ ْ َ َ ْ َ
ْ
َ « .1م ْن َغ َدا إل ا ْل ْ
ِ
ِ
ام الْ ِح َّج ».
حاج تَ َّ
اليريد ّإالَ لیتَ َعل ََّم َخیراو َأ ْأ ل َیعل َم ُه فَلَ ُه َأ ْج ُر ٍّ
ُ

برنامره دضسر اسرالم
م كند كه به اين پرسش پاسخ دهرد« :اگرر بخرواهیم
ت
متناسب با فرهنگ دين خويش داشته باشیم ،بايد عناصر آن ضا چگونره طررح
برنامره دضسر برر آموزههرای
ضيزی كنیم؟» يا اينکه «كدام أيژگ های عناصر
ت
كتاب مفاتیحالحیا مبتن انرد؟» بردين منظروض ،دض ايرن مقالره برا بهرهگیرری از
برنامره دضسر
آموزههای دين أ اسالم موجود دض كتاب مفاتیحالحیا عناصر
ت
مدنظر استخراج خواهد شد.

ضيشه ( )Race courseأ برهمعنای میردان
برنامه دضس ( )curriculumاز
أاژه
ت
ت
ت
مس ابقه أ يا فاصله أ مقداض ضاه اس كه افراد بايرد طر كننرد ترا بره هردف
برنامره
مدنظر دس يابند (زيس .)1976 1،براأجود معلومبرودن معنر لغروی
ت
صحنه تعلیمأتربی متفاأ اس  .دكر أاكر،
دضس  ،برداش ها از اين أاژه دض
ت

2

أاژه
يکر از صرراحبنظران برنامر ت
ره دضسر  ،برررای تبی رین اخررتالف نظرهررا از ت
سررکو اسررتفاده مر كنررد .سررکو دض ايررنجررا مجموعررهای از اصررول فکررری أ
باأضهاي اس كه برنامهضيز ضأی آن م ايستد أ از آن چشمانداز بره موَروم
برنامه دضس م نگرد أ آن ضا برهطوض أيرژهای تعرير ،مر كنرد .اأ برهنحوی
ت
برنامه دضس بهنظم م كشد .بنابراين ،ازآنجاكره
خاص ،بايد أ نبايدهاي ضا دض
ت
سرکوی افررراد متفراأ اسر  ،تعراضي ،آنرران نیرز بررا يکرديگر تفرراأ داضد
برنامره دضسر ضا
(فتح أاجاضگراه .)1388 ،برهعنوان مثرال ،ملکر ()1379
ت
اينگونه تعري ،م كند:
1.zais.
2.Decker Walker.
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برنامه دضس به محتوای ضسم أ غیرضسم  ،ضأش أ آموزشهای آشرکاض أ
ت
ِ
شراگردان تحر هرداي مدضسره،
أسیله آنها،
پنهان اطالق م گردد كه به
ت
دانش الزم ضا بهدس آأضند ،مهاض كسب كنند أ گرايش أ اضزشهرا ضا دض
خود تغییر دهند (حسن ملک .)15 :1379 ،

برنامه دضسر أجرود داضد كره مردنظر نويسرندگان ايرن
تعري ،ديگری از
ت
مقاله نیزهس :
مجموعهای از تصمیمهای ازپیشگرفتهشده أ مسریر شناختهشردهای كره
يادگیرندگان براساس تشخیص برنامهضيزان بايد ط كننرد .ايرن مجموعره از
برنامره دضسر
برنامه دضسر برا چهراضچوب أ ضاهنمراي
تصمیمها دض سند
ت
ت
دأضه
پايه تحصیل يرا يرک
منعکس م شود كه برای يک دضس خاص ،يک ت
ت
تحصیل دضنظر گرفته اس (مهرمحمدی.)44 :1381 ،
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برنامره دضسر
برنامه دضس  ،بايد متوجه عناصر آن
برای طراح أ تدأين
ت
ت
برنامه دضسر  ،براسراس
دهنده
بود أ بر آن ها تمركز كرد .تعداد عناصر تشکیل
ت
ت
دضباضه يک
ديدگاههای گوناگون متفاأ بیان شده اس  .برخ  ،تصمیمگیریها
ت
حوزه كاض برنامهضيزان
عنصر ،مانند نتیجههای يادگیری أ برخ ديگر محتوا ضا
ت
دضس قلمداد كردهاند .بعض چهاض عنصرر أ برخر نُره عنصرر ضا پذيرفتهانرد.
به عنوان مثال ،تايلر چهاض عنصر هدف ،محتروا ،ضأش أ اضزشریاب ضا پیشرنهاد
برنامره دضسر ضا شرامل اهرداف ،محتروا،
م كند؛ دضحال كه كاليرن عناصرر
ت
ضاهبردهای يادده يادگیری ،مواد أ منابع ،فعالیر هرای يرادگیری فراگیرران،
ضأشهای اضزشیاب  ،گرأهبنردی فراگیرران ،زمران أ فضرا مر داننرد (فتحر
أاجاضگاه .)129 :1388 ،بنابراين ،باتوجهبه تعري،ها أ مشخصشدن عناصرر
برنامه دضس  ،دض اين مقاله براساس مبان دين دض كتاب مفاتیحالحیا به بیران
ت

چهاض عنصر از عناصر اساس پرداخته أ دض نامگذاضی عناصر ،از ديدگاه تايلر
برنامه دضسر مطرحشرده دض كتراب
استفاده م شود .دض ادامه برخ مؤلفههای
ت
مفاتیحالحیا بیان م شود:
 .1هدفهای برنامۀ درسی در مفاتیحالحیاة

يک از عناصر مهم برنامۀ دضس  ،هدف يا آضمران برنامرۀ دضسر اسر  .هریچ
فعررالیت دض آمرروزشأپرأضش انجررام نم شررود ،مگررر اينکرره هدفمنررد باشررد.
اين تغییرا  ،هما ن اهرداف برنامره هسرتند (فتحر أاجاضگراه.)130 :1388 ،
آضمانهرا أ هردفهای آمروزش أپرأضش ،معیاضهراي بررای انتخراب دضأس،
تهیره آزمرون أ أسرايل اضزشریاب
محتوای آنها ،تنظیم ضأشهرای آمروزش،
ت
برنامه دضس  ،أسايل ضسیدن بره
هستند .دضحقیق  ،تمام بخشهای گوناگون
ت
هرردفهای آمرروزشأپرررأضش هسررتند .ازايررنضأ ،برررای مطالعررۀ برنامررههای
دضس  ،بايد نخس  ،اطمینان حاصل شود كه هدفها منظم أ آگاهانه مشرخص
شدهاند (تايلر.)11 :1381 ،
هر مکتب از جمله اسالم ،هدفهايش ضا براساس ديدگاههای خود تعیین أ
براساس آن ،برنامههای تعلیم أ تربیت ضا پیشنهاد م كند .با نگراه دقیرق أ
گسترده به كتاب مفاتیحالحیا دضم يابیم كه آيا أ احاديث گردآأضیشرده دض
دهنده توجه اسالم به پرأضش تمام ابعاد أجودی انسان اسر .
اين كتاب ،نشان
ت
جمله
بر همین اساس ،دض اين كتاب به هدفهای متعددی توجه شده اس كه از
ت
اين اهداف م توان بره هردف های شرناخت  ،اجتمراع  ،سیاسر  ،اقتصرادی،
زيست جسمان  ،اخالق أ اعتقادی اشاضه كرد .دض ادامه ،هريک از اين هدفها،
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بسیاض كوتاه توَیح داده م شوند؛ چراكه شرح أ برضس عمیق هريک ،نیاز بره
پژأهش جداگانه داضد:
 .1 .1هدفهای اعتقادی

جنبه اعتقادی اأس كه دض اسالم ،بسیاض بره
يک از جنبههای مهم تربی فرد ،ت
آن توجهشدهاس  .برای مثال ،آموختن علروم دينر  ،عقايرد ،قررآن  ،حرديث،
احکام أ انجام عباد دض اسالم توصیهشدهاسر (جروادیآمل .)246،1391 ،
دضباضه پاداش دينآموزی به كودكان م فرمايد« :هركس كودك
ضسولخدا
ت

ال بگويرد ،خردا از أی حسراب نمر كشرد»،( 1ج:5
ضا تربی كند تا ال اله اال ه ّ

130؛ جوادیآمل  .)391،1391 ،ازاينضأ ،بنابهآنچه بیان شد ،م تروان گفر ،
براساس قرآن أ سن پیامبر اكرم ،بايد يکر از هردفهای اساسر نظرام
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تعلیم أتربی اسالم پرأضش افرادی معتقرد بره خداأنرد باشرد أ برنامرهضيزان
دضس بايد به اين هدف توجه كنند.
 .2 .1هدفهای اخالقی

آموزههای اسالم دض بُعد اخالق نیز توصیههاي داضد .اخالق نیکو انسران ضا
از پلیدی ظلم ،كینه ،حسد أ هر زشت ديگری پاک م كند .نیک بره خرانواده،
نیک به خواهران أ برادضان ،نیک به ساير اضحام أ نیز نیک به مؤمنان از جمله
موَوعات اس كه دض كتاب مفاتیحالحیا به آن بسیاض سفاضش شدهاسر  .برر
مبنای آيا أ ضأايا مؤمنان بايد به يکديگر نیک كنند أ اين نیک سه محوض
ِ
ل».
ال َع َّز َأ َج َّ
ال ،لَ ْم يحاس ْب ُه ه ّ ُ
َ « .1م ْن َضب َّ َصغیراو َحت َّ يقُولَ ال إله إال َّ ه ّ ُ

عمده داضد :حماي هرای مرادی أ حماير هرای معنروی أ اضتبراط پسرنديده
(جرروادیآمل  .)281،1391 ،ازايررنضأ ،دض نظامهررای آموزشرر مجريرران أ
مسیوالن برنامهضيز دضس بايد دض فرايند برنامهضيزی به بُعد اخالق أ نیازهرای
حوزه فراگیران توجه اساس كنند أ با تدبیرهاي اين بُعد زنردگ
مرتبط با اين
ت

آن ها ضا تقوي كنند .دضأاقع ،فرايند تربیر  ،بسریاض گسرترده اسر أ تمرام
قابلی هررا أ شرریون أجررودی انسرران ضا دضبرم گیرررد أ دضاينمیرران ،تربی ر

اخالق كه حیطهای از تربی اس  ،دض آضاستهشدن فرد به اخالق پسنديده نقش

 .3 .1هدفهای شناختی

هدف های شناخت به فرايندهاي چون دانستن ،شناختن ،فهمیدن ،انديشریدن،
استداللكردن أ قضاأ كردن اشاضه م كند .تفکر أ تدبر ،يادگیری علوم الزم أ

شناخ دين نمونههاي از هدفهای شناخت هستند كه دض كتاب مفاتیحالحیا
به آنان اشاضه شده اس  .تفکرر أ تردبر دض پديردهها يکر از هردفهای مهرم
شناخت اس ؛ زيرا شناخت كه از طريق تفکر أ تدبر حاصل شود ،بسیاض مؤثر
خواهد بود .تا آنجا كه امامضَا آن ضا عباد برتر م دانرد أ مر فرمايرد:
« عباد به فراأان نماز أ ضأزه نیس  .عباد أاقعر  ،تفکرر دض كراض خردای
جلیل اس »(1الکاف  ،ج55 ،2؛ جوادیآمل  .)70 ،يادگیری أ دانرشانردأزی
علوم الزم أ سودمند نیز از هدفهای شناخت اس كه اسالم بر آن تأكید كرده
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اساس داضد.

نتیجه حضوض دض مجلس علرم اسر أ
اس  .كسب آگاه دين أ معرف اله
ت
العباد كَثر الصال ِ أ الصو ِمِ ،إن َّما العِباد التفَک نر ِف أَم ِر ه ِ
ِ
ل».
ال َع َّز َأ َج َّ
َّ
« .1لَ ْی َس َ َ ُ َ َ َّ
ّ
َ َ َ ُ َّ ُ
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آثاض فراأان  ،همچون نجا از شرک أ كفر ،گرايش به توحید ،ضهاي از ظلرم،
ضسیدن به عدل ،نجا از فسق أ عصیان أ دستیاب به طاع أ تقروا برههمراه
زمرره هردفهای شرناخت
داضد .دينشناس نیز از ديگر اهداف اس كره دض
ت

دضبرراضه اهمیرر دينشناسرر
قررراض م گیرررد .امامبرراقر أ امامصررادق
ت
م فرمايند« :اگر جوان از جوانان شیعه ضا بیابم كه به دينشناس نمر پرردازد،
أی ضا ادب م ر كررنم» (جرروادیآمل  ،1391 ،ص 354 ،78 ،70أ  .)397ايررن
نمونههای بیالنشده ،تنها چند نمونه از هدفهای شرناخت موجرود دض كتراب
مفاتیحالحیا اس .
 .4 .1هدفهای اجتماعی

پیوند أ حسن معاشر با خويشاأندان ،همسرايگان ،شرهرأندان ،مسرلمانان،
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بیگانگان أ ساير اقشاض جامعه ،همه از جمله هدفهای اجتماع هستند كره دض
اين بخش ،براساس كتاب مفاتیحالحیا بره تبیرین چنرد نمونره از آن پرداختره
م شود .دض تعالیم اسالم افراد بايرد برا أظراي ،خرود دض مقابرل خرانواده أ
خويشاأندان أ همسايگان آشنا باشند .پیوند با خويشاأندان أ نیک به آنهرا،
همه زمینهها أ تقرب بره
بهأيژه به پدض أ مادض ،از ضاههای مهم ضشد أ تعال دض ت
خدای سبحان اس  .اين عمل ،پس از ايمان به خدا از بافضریل تررين اعمرال
دين اس أ اجر أ پاداش مادی أ معنوی فراأان داضد .اين پیوند چنران مهرم
گانه كتراب أ سرن أ عقرل از
اس كه به اجمام عالمان شیعه أ
ادله سه ت
برپايه ت
ت
أاجبا مهم دين اس  .قطع اضتباط با خويشاأندان هم ،نوع پیمانشکن برا
خدای سبحان اس  .اين عمل آنچنان نزد خدا منفوض اس كه خداأند سربحان
كننرده ضحرم نهر أ دض سره جرای قررآن اأ ضا
مؤمنان ضا از همراهر برا قطع
ت

نفرينكرده اس (جوادیآمل  211 ،1391 ،ترا  .)212دض اسرالم بره تعراأن أ
همیاضی بسیاض سفاضش شده اس  .خداأند م فرمايد« :شما مؤمنان يکديگر ضا
دض نیکوكاضی أ تقواپیشگ ياضی دهید أ دض گناه أ تجاأز به يکرديگر كمرک
دضباضه اضتباط با بندگان خردا ،نیکر بره آنران اسر :
نکنید 1».قانون عموم
ت
مه دضسر
مسلمان باشند يا كافر .بنابراين ،بايد دس اندضكاضان دض طراح برنا ت
مداضس اسالم به هدف های اجتماع برخاسته از ترأمین نیازهرای اجتمراع

 .5 .1هدفهای سیاسی

جمله آنها
دستیاب به هدفهای سیاس نیز دض اسالم اهمی بسزاي داضد كه از
ت
م توان به نگهبان از مرزها اشاضه كرد .شايسته اسر مسرلمانان مررز كشروض
اس الم ضا از نفوذ بیگانگان حف أ برای مرزبانان دعا كننرد .همچنرین ،حراكم
اسررالم أظیفرره داضد بررا برره كاضگیری ابزاضهررا أ امکانررا مناسررب ،مرزهررای
جغرافیاي كشوض اسالم ضا حف كند؛ چراكه كوتاه دض اين كراض ،بره آسریب
پذيری أ نابودی نظام اسالم م انجامد .أفاداضی به نظام اسالم أ ياضیكردن
حاكمان أ مسیولی پذيری نیز ،جزء هدفهای سیاس اس  .دض نظام اسرالم
همه مردم بايد مسیولی پذير باشرند (جروادیآمل  .)435 ،1391 ،نصریح أ
ت
مشاضك سیاس از ديگر اهداف سیاس اس كه بايد افراد به اين هدف دسر
يابند .همچنین ،دض فرهنگ اسالم مردم أظیفه داضندَ ،رمن أفراداضی ،از ضأی
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افراد توجه كنند.

اخالص أ خیرخواه به حاكمان نصیح كنند .اين كاض عمل نیس  ،مگرر برا
 .1تَع َاأنُوا عل َ الْبِر َأ الت َّ ْقوى َأ الَ تَع َاأنُوا علَ ْ ِ
اإلثْ ِم َأ الْ ُع ْد َأ ِان( مائده.)2 ،
َ
َ
َ
َ
َ
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ثمرره آن ضشرد أ تعرال حکومر
اداضه جامعه كره
حضوض همه ت
ت
جانبه مردم دض ت

اسالم اس  .امیرمؤمنان م فرمايد« :يک از حقوق من بر شما اين اسر
اداضه امروض ،دض آشرکاض أ نهران
كه با حضروض خالصرانه أ همه
ت
جانبره خرود دض ت

خیرخواه أ دلسوز من باشید»( 1جوادیآمل  444،1391 ،ترا  .)445بنرابراين،
باتوجهبه اهمی تربی سیاس  ،شرايط ،ابزاض أ امکانرا  ،تربی سیاسر نبايرد
برنامه دضس مرداضس خالصره شرود؛ بلکره بايرد شرامل خانوادههرا،
تنها دض
ت
دستگاهها أ ن هادهای دألت أ غیردألت أ نیز ضسم أ غیرضسم  ،مانند احزاب
أ ضأزنامهها أ مجلهها أ  ...شود.
 .6 .1اهداف اقتصادی

همه ابعاد تربیت انسان توجره ترام داضد أ
اسالم دين كامل أ جامع اس كه به ت
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دضباضه َرأض توجه به اين هردف
حت به بُعد اقتصادی نیز توجه كردهاس أ
ت
تربیت آيا أ احاديث فراأان أجود داضد .اسالم با تأكیرد برر تضرمین ضأزی
بندگان از سوی خدای متعال  ،به ترالش بررای بهدسر آأضدن ضأزی سرفاضش
دضباضه كسب أ افزايش برك ضأزی حالل دض آيرا أ
كرده اس  .ضاهکاضهاي
ت

ضأايا بیان شده اس كه كاضبس آنها دض تأمین نیازهای مادی كاضساز اس .

امیرالمؤمنین م فرمايد« :اگر جويای ضستگاضی هستید ،جدي أ تالش ضا
پیشه خود سرازيد»266( 2؛ جروادیآمل  .)88،1391 ،ايرن حرديث نشرانگر
ت
اهمی بُعد اقتصادی دض اسالم اس  .دضأاقع ،تربیر اقتصرادی جوانران بسریاض
الزم اس  .جوانان بخش مهم از جامعهاند كه نزد دأستان أ دشمنان هر ملر
َ « .1فأما َحقّ َعلَیکم ...الن ن ْص ُح ل ف الم ْش َه ِد َأالْم ِ
غیب».
َ
َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هاد َأالْج َّد( ».غرضالحکم ،ص.)266
البینَ ...الز ُموا ْ
االجت َ
« .2ا ْن كنْتُم للنَّجا َط َ

جايگاه أ اهمی أيژه داضند؛ زيرا اين قشر ،برهأيژه متخصصران أ شايسرتگان
آنان ،عامل دگرگون های بزضگ اقتصادی أ سیاسر هرر كشروضی هسرتند .از
همین ضأ ،دشمنان برای جلوگیری از پیشرف مل ها ،ابتدا بره سرراغ جوانران
آنان م ضأند تا با ايجاد سررگرم هرای فريبنرده ،آنران ضا از ضشرد أ تعرال أ
زمینره سرلطه برر آنران ضا فرراهم كننرد
سالم جسرم أ ضأانر بازداضنرد أ
ت
(جوادیآمل .)392،1391 ،

يک از عوامل آضامش زندگ أ بندگ خدا برخوضداضی از جسم أ جان سرالم
اس  .ازاين ضأ ،عقل أ نقل ،حفر تندضسرت أ حفر نفرس ضا الزم أ أاجرب
شمردهاند أ ضأا نم داضند كه انسان حت دض سخ ترين مصیب أ اندأه ،بهعمد
به جسم أ جان خود آسیب برساند أ اين كاض ضا حرام م شرماضند( 1ج424 ،4؛
جوادیآمل  .)95،1391 ،دض آيهها أ ضأاي ها برای تربی جسمان أ زيسرت
ضاهکاضهرراي بیرران شرردهاسرر كرره باعررث ايجرراد سررالمت مرر شرروند؛
همچررون كنترررل غررذاخوضدن أ ضعايرر بهداشرر  ،سررفر ،شرربزندهداضی أ
حت سکو (جوادیآمل  .)99 ،1391 ،افزأن بر لزأم ضعاي سالمت جسرم
أ جران ،بايرد بره اسرتراح أ آضامررش اعضرای بردن نیرز توجره شررود أ دض
بهكاضگیری آن ها اعتدال ضعاي شود .دض ضأايا موَوعات مانند حف جران
أ سالم  ،عوامل سالم  ،استراح بردن ،پرهیرز از آسیبضسراندن بره بردن،
پیشگیری از بیماضیها أ برخ شیوههای دضمران برضسر شردهاند .دض اسرالم
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 .7 .1هدفهای زیستیجسمانی

به پرهیز از آسیبضساندن به بدن أ نیز پیشگیری از بیماضیهرا سرفاضش شرده
ِ
ِ
اإلَرا ِض بِالن َّ ْف ِس». ...
رم ِ ْ
ُ « .1
اليجوز الل َّْط ُم أ الْ َخ ْدش َأ َج نز الشَّ ْعر ...« ».ل ُح َ
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اس ر (جرروادیآمل  .)101 ،1391 ،بنررابراين ،داشررتن برردن سررالم أ حف ر
سالمت از موَوعا بسیاض مهم اس

برنامه دضس بره
كه مسیوالن بايد دض
ت

آن توجه كنند.
 .2محتوای برنامۀ درسی در مفاتیحالحیاة

نخستین گام دض تحقق اهداف ،انتخاب محتروای آموزشر مناسرب أ مطلروب
اس  .منظوض از محتوای دضس  ،مطلب اس كه بايرد آموختره شرود أ شرامل
دانش سازمانيافته أ اندأختهشرده ،تعبیرهرا ،دادههرا ،أاقعی هرا ،حقیق هرا،
اصول ،ضأشها ،مفهومها ،تعمیمها ،پديدهها أ مسائل مربروط بره همران دضس
اس (فتح أاجاضگاه .)172 ،1388 ،اصطالح محتوای برنامۀ دضس فقرط بره
قسم های سازمانيافتهای گفته نم شود كه بهگونهای منظم ضشتهای علمر ضا
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تشررکیل م دهنررد؛ بلکرره شررامل پديرردههاي نیررز هس ر كرره بررهنحوی بررا
ضشررته های گونرراگون علمرر اضتبرراط داضنررد (لرروی .)44 :1380 ،محترروا دض
شکل ده به شخصی أ تربی فراگیران نقش اساس داضد أ دض منابع اسالم
جامعره اسرالم بره علروم أ
نیز به آن تأكیرد شردهاسر  .بهطوضیكره توجره
ت
محتوای الزم أ فراگیرری آنهرا َررأضی أ موجرب حفر عرز أ قردض
مسررلمانان اس ر  .از امیرمؤمنرران دض ايررن خصرروص چنررین نقررل شررده
اس  « :علم أ دانش قدض اس  .هركس به آن دسر يابرد ،غلبره مر يابرد أ
هركس به آن دس نیابد ،زير سرلطه قرراض مر گیررد»( 1ابناب الحديرد ،ج،20
319؛ جوادیآمل .)78 ،1391 ،
ِ
صیل علیه».
ده
َ
ُ « .1
أمن لم يج ُ
ده صالَ به َ
العلم ُسلطانَ ،من َأ َج ُ

فرايند انتخاب محتروا همرواضه حساسری أ اهمیر أيرژهای داشرته أ دض
جامعه اسالم بايرد بررای
احاديث به اين نکته اشاضه شده اس كه مسلمانان أ
ت
فراگیری دانش األوي بندی كنند أ بره دانشر بپردازنرد كره يرا بررای دنیرا أ
آخرتشان سودمند باشد يا زيان ضا از آنها بزدايد (جروادیآمل .)79 ،1391 ،
امامعل  م فرمايد« :دانش افزأنتر از آن اس كه گردآأضی شود؛ پس از
هر دانش بهتررينش ضا فراگیريرد»46( 1؛ جروادیآمل  )80 ،1391 ،أ نیرز دض

خطبه همام م فرمايد« :پرهیزكاضان گوشهای خود ضا تنها به دانرش سرودمند
ت
احکام أ آموزههاي دستوض أجود داضد كه برخ آموزشها ضا الزم أ برخر ضا
حرررام أ نادضسرر دانسررته أ مؤمنرران ضا از آن منررع كرررده اسرر  .دض كترراب
مفاتیحالحیا برخ علوم َررأضی كره دض اسرالم آمروزش أ يرادگیری آنهرا
سفاضش شده عباض اس از:
 .1 .2آموزش علوم دینی ،قرآن ،حدیث و عقاید

يک از محتواهای بسیاض شايسته كه بايرد دض مجموعره دضأس فراگیرران قرراض
گیرد ،محتوای مربوط به علوم دين أ قرآن أ حديث اس  .باتوجهبهاينکره مرا
دض كشوضی اسالم زندگ م كنیمَ ،رأضی اس دانشآموزان با مبان دينر
أ اسالم  ،به صوض صحیح آشنا شوند أ اين مبان ضا دض عمل ،بهگونهای بهكاض
جامعه اسالم باشند .اين كاض امکرانپرذير نیسر ،
گیرند كه نمايانگر شهرأند
ت
مگر آنکه فراگیران دض طول دضأان تحصریل خرود از محتروای دينر أ قرآنر
ِ
اط بِ ِخ َف ُخ ُذأا ِمن ك ُ َّ ِ ٍ
حسنَ ُه».
لم َأكثَ ُر ِمن َأن ي ُ َح َ
«.1الع ُ
ل علم َأ َ
العل ِم الن َّ ِ
 ...«.2أقَفُوا َأسماعهم علَ ِ
اف ِع».
َ
َ َُ َ
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مناسب بهرهمند شوند أ شناخ دقیق از اصول دين بهدس آأضنرد .برضسر
كتاب مفاتیحالحیا نشان داد كه آيهها أ ضأاي های فراأانر مبن برر َررأض
يادگیری اين علوم أجود داضد أ سفاضش شده اس كه دض يادگیری علوم دين
بر يکديگر سبق بگیريد .دض اينجا به چند نمونه از اين ضأاي ها اشاضه م شود:

امامضَا م فرمايد« :خدا ضحم كند بندهای ضا كه امر ما ضا زنرده برداضد».

ضاأی پرسید چگونه امر شما ضا زنده كند؟ آن حضر فرمود« :علوم ما ضا فراگیررد أ بره
1
مردم بیاموزد؛ چراكه اگر [مردم] زيباي های كالم ما ضا بداننرد از مرا پیررأی م كننرد»

(180؛ جوادیآمل  .)80 ،1391 ،امامباقر م فرمايد« :امیرمؤمنران بره فرزنردانش
فرمان م داد تا قرآن بخوانند»645( 2؛ جوادیآمل  .) 81 ،1391 ،ضسرولخردا
سوضه نوض ضا به اأ بیاموزد»( 3الکاف ،
م فرمايد« :حق دختر بر پدض اين اس كه
ت

ج49 ،6؛ جوادیآمل  .)81،1391 ،ضسولخدا م فرمايد« :نخستین كلمره
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ال باشرد»( 4ج441 ،16؛
ای كه به زبان كودكانتران مر آأضيرد
ت
كلمره الالره اال ه ّ
جوادیآمل  .)80 ،1391 ،مطالب بیانشده فقط چند نمونه از احاديث فراأانر

اس كه بر َرأض آموزش أ يادگیری معاضف اسالم تأكید كردهاند أ تأكیرد
بر اين موَوم ،اهمی أ َرأض موَوم ضا معلوم م سازد.
 .2 .2آموزش فقه و واجبات دینی

دض احاديث معصومان به آموزش أ تدضيس علوم أ بهأيژه فقه أ احکرام
توجه أ بر آن تأكید شده اس  .آموزش بايد مبتن بر نیازهای فراگیران باشرد أ
ِ
اس
ی ،يُحیِ َأ
« .1ضحم ال عبدا َأحیا َأ
مرنَا ».فَقُل ُ لَ ُه« :فکَ َ
اسَ ،فإنَّ الن َّ َ
ومنَا َأ ي ُ َعل َُّم َها الن َّ َ
مركُم؟ ».قَالَ« :يَتَ َعل َُّم ُعل ُ َ
َ
َ َ هّ ُ َ و َ َ
اسن ِ
ِ
ِ
كالمنَا ال تَّبَ ُعونَا». ...
لَو َعل ُموا َم َح َ
ان امیرالمؤمنین لَیامر ألده بِ ِ
صح ُ».،
« .2كَ َ
الم َ
قر َاء ُ
َ ُُ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وض َ الننو ِض». ...
الولَد َعلَ أ َالدهِ ...إ َذا كَانَ أُنثَ َأن ...ي ُ َعل ََّم َها ُس َ
َ « .3ح َّق َ
ِ
ِ ِ
ِ ٍ ِ ِ
ال». ...
« .4افتَ ُحوا َعلَ صبیَانکُم َأ َّألَ كَل َم ال إلَ َه إال َّ ه ّ َ

آموزش دانش دين ،فقه ،مهمترين أ اساس ترين نیاز فراگیران دض هرر زمران أ
برنامره دضسر أ دض
مکان اس  .بنابراين ،مجريران آمروزشأپرأش بايرد دض
ت
محتوای آموزش به آمروزش فقره أ أاجبرا ديرن توجره كننرد أ باتوجهبره
َرأض ها ،فرزندان مسلمان ضا دض نظامهای آموزش ازطريق محتوای فقه با
احکام فقه أ حقوق أ أاجبا آشنا سازند .اينک به دأ نمونه از ضأاي هاي كه
دض اين زمینه اس  ،اشاضه م شود:

مردی به امیرمؤمنان گف كه مر خرواهم تجراض كرنم .آن حضرر

حضر فرمود« :نخس فقه بیاموز ،آنگاه تجاض كن؛ زيرا كس كه خريرد أ
فرأش كند؛ أل از مسائل حرالل أ حررام نپرسرد ،دض گررداب ضبرا مر افترد»

(جوادیآمل  .)82،1391 ،ضسولخدا م فرمايد« :احکام اضث ضا بیاموزيد
أ آن ها ضا به مردم ياد دهید؛ زيررا آمروزش آن نیمر از دانرش اسر أ [اگرر
پیگیری نشود ]،فراموش م شود أ آن نخستین چیزی اس كه تالش مر شرود

از امتم جدا شود»( 1ج491 ،3؛ جوادیآمل .)81،1391 ،
 .3 .2آموزش شعر دینی (هنر)

دض اسالم به آموزش هن ِر متعهد أ بهرهمندی از زيباي هنر دض مسریر توحیرد أ
معاضف دين توصیه شده اس أ اهلبی  به آموزش اشعاض با محتوای دين
أ اعتقادی سفاضش كردهاند .هدف دض اين ضأش ايرن اسر كره برا اسرتفاده از
ج ذابی أ زيباي هنر ،بتوان به آموزش هرچه مؤثرتر دانش مردنظر پرداخر .
سراده دينر  ،قردض اثربخشر أ
اشعاضی با محتروای دينر  ،بیشرتر از مرتن
ت
ِ
وها النَّاس ،فَ ِإن َّها نِ ُ ِ ِ
نس َأ ُه َو َأ َّألُ َش ٍء يُنتَ َز ُم مِن أُ َّمتِ ».
« .1تَ َعل َُّموا الفَرائ َ
ض َأ َعل َّ ُم َ
ص ،العلم َأ ُه َو ي ُ َ
َ
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تأثیرگذاضی داضد .امامصادق م فرمايد« :ای شیعیان ،به فرزنردانتان شرعر
«عبرردی» ضا بیاموزيررد؛ چراكرره اأ بررر ديررن خداس ر »401( 1؛ جرروادیآمل ،
 .)82،1391ازاينضأ ،برای پرأضش فرزندان دينداض بايد هنر ضا هم بهخردم
گرف أ آن ضا دض مسیر اله أ ضبوب بهكاض برد.
 .2 .4آموزش اخالق (مهارت اجتماعی) و آموزش احکام و انجام عبادت

همانطوضكه م دانید تربی دين فقط آموزش نماز أ ضأزه نیس ؛ بلکه اخالق
نیکوداشتن أ دأضی از صفا ناپسند ،مانند حساد  ،دضأغگوي  ،خودپسندی
أ بداخالق هم از لوازم مسلمان اس  .اگر م خواهیم خوشربخت أ سرعاد
دنیا أ آخر فرزندانمان ضا تأمین كنیم ،بايد دض كناض آمروزش نمراز أ احکرام،
اخالق أ منش آنان ضا نیز اسالم أ اله كنیم أ اين كاض عمل نخواهد شد ،جز
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ازطريق آموزش محتوای علم كره شرامل اخالقیرا نیرز باشرد .پیرامبر

م فرمايد « :فرزندانتان ضا گرام بداضيد أ آنان ضا نیکو تربی كنید كه آمرزيرده
م شويد»222( 2؛ جوادیآمل  )248،1391 ،همچنرین حضرر فرمرود« :ای
عل ر  ،حررق فرزنررد بررر پرردضش ايررن اسرر كرره برره أی ادب بیرراموزد أ دض
جايگاه شايسرتهای قرراضش دهرد»( 3ج372 ،4؛ جروادیآمل .)248،1391 ،
دضأاقع ،ما با پرسشهای زيادی ضأبهضأ هستیم :چگونه به كودكانمان دضس أ
غلط ضا آموزش دهیم؟ آن ها چگونره أ از كجرا دلسروزی أ مهربران أ ديگرر
اضزشهرررای اخالقررر مهرررم ضا يررراد بگیرنرررد؟ أ  . ...اينهرررا پرسرررشها
ين ه ِ
ِ
عشر الشَّ یع ِ  ،عل َّموا َأأالدكُم ِشعر ِ ِ
دضباضه اشعاض عبدی نک :امین  ،ج.429 ،2
ال» .
« .1يا م
ت
َ َ
َ
العبدی فَإن َُّه َعلَ د ِ ّ
َ َ ُ
َ َ َ َ
ِ
الدكُم َأ َأحسنُوا َأ َدبَ ُهم يُغ َفر لَکُم» .
َ « .2أك ِر ُموا َأأ َ
ِِِ
حسنَ ...أدبه أ ي َضعه م ِ
ِ
« .3يا علِ  ،ح َّق ِ
وَعاو َصالِحاو» . ...
َ َ
الولَد َعلَ َأالده َأن ي ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ
َ َ

ال بررره ذهرررن أالررردين أ
برخررر از پرسرررشهاي هسرررتند كررره معمرررو و
دس اندضكاضان پرأضش أ تربی كودكان م ضسد .بنابراين ،با مراجعه به مترون
دين أ با تکیه به آن منابع غن أ انسانساز ،م توان بايدها أ نبايدها ضا دانس
أ به فراگیران آموخ .
 .5 .2آموزش حرفه و صنعت

از ديگر ابعادی كه دض اسالم به آن بسیاض توجه شده اس  ،بُعد اقتصرادی اسر .
بايد دض طول دأضان تحصیل مهاض های الزم ضا كسب كنند أ حرفره أ صرنعت
خانواده خود ضا ترأمین
بیاموزند تا بتوانند دض آينده نیازهای اقتصادی خويش أ
ت

كنند .ضأاي های فراأان فضریل حرفرههراي  ،ماننرد دامرداضی ،كشراأضزی،
باغداضی ،كشتیران  ،صید ماه أ نیز سحرگاهان بهدنبال كاض ضفتن ضا بیان أ بره

آمرروختن آنهررا تأكیررد م كننررد (جرروادیآمل  .)82،1391 ،بررهعنوان مثررال،

ضسولخدا م فرمايد« :بر شماس كه دامداضی أ كشاأضزی كنیرد؛ چراكره

آن دأ ،بامداد أ شامگاه خیر ضسانند أ دضآمد أ ضشرد نیکروي داضنرد»( 1؟46 ،؛

نک :برق  ،؟ .)643 :امیرمؤمنان م فرمايد« :اشتغال بره حرفرهای همرراه

2
نامره 31؛ 354 ،؛
با عز نفس از ثرأ همراه با ناپاك بهتر اس » (نهردالبالغره ،ت

جوادیآمل  .)82،1391 ،بنابراين ،م توان گف  ،اسالم دين جامع اس كه بررای
تمام ابعاد زندگ انسان برنامه داضد .ازاينضأ فراگیران بايد محتوای كامل أ جرامع
أسیله آن بتوانند برای دستیاب به هدفهای گوناگون آمادگ الزم
داشته باشند تا به
ت
ضا كسب كنند أ به هدفهای مدنظر دس يابند.
« .1علَیکُم بِالغَن ِم أ الح ِ
رثَ ،ف ِإن َّهما يرأح ِ
غد َأ ِان بِ َخی ٍر» . ...
ان بِ َخی ٍر َأ يَ ُ
َُ َُ َ
َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
« .2الحرفَ ُ َم َع العفَّ َخیر م َن الغنَ َم َع الفُ ُجوض» .
ٌ
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 .6 .2آموزش مهارتهای ورزشی و تفریحهای سالم

كننده سالمت آدم اند كره اهلبیر 
تفريح سالم أ أضزش از عوامل تأمین ت
دض ضأاي های خود اهمی أيژهای به آنها داده أ برای آنان مصداقهاي بیان
كردهاند .أضزش افزأن بر حف سالم جسرم أ ضأان ،آمرادگ دفراع ضا نیرز
دضپ داضد؛ ازاينضأ ،آموختن انوام أضزشهرا َررأضی اسر  .بررای نمونره،
أجهره دفراع داضد.
ضتبه تیراندازی اس كه
ت
بهرهگیری أضزش از حیوانا  ،هم ت
پیامبر م فرمايد« :محبوبترين سررگ رم دض پیشرگاه پرأضدگراض ،اسرب

سررواضی أ تیرانرردازی اسرر »( 1ج38 ،1؛ جرروادیآمل  .)205 ،1391 ،ايررن
أضزش هررا دض دفررام أ جهرراد اثررر مثب ر أ اضزشررمند داضنررد .آمرروختن ايررن
مهاض ها باعث تقوي أ ياضی انسان دض انجام ديگر فعالی های دين أ زندگ
م شود .ضسولخدا م فرمايد« :هركس تیراندازی ضا پرس از آمروختن آن
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ترک كند ،به ضاست نسب به استادش أ آنچه آموخته ناسپاسر كررده اسر »

2

(ج146 ،1؛ جرررروادیآمل  .)206 ،1391 ،همچنررررین ،ضسررررولخدا از
مردی كه شنا أ تیراندازی م كرد ،خوشش م آمد( 3ج193 ،3؛ جروادیآمل ،
 )206،1391أ دض ضأايت ديگر م فرمايد« :بهترين سرگرم مرد مؤمن شرنا أ
بهترررين سرررگرم زن ضيسررندگ اس ر »( 4ج627 ،1؛ جرروادیآمل ،1391 ،
 .)206دضأاقع ،اسالم نهتنها به آموزش مهاض های فن أ حرفهای برای اشتغال
سفاضش م كند ،بلکه براساس مطالب بیانشده دض كتاب مفاتیحالحیرا آمروزش
« .1اَحب الل َّه ِو إلَ ه ِ
ال تعال إجراء َ ِ
الرم » .
َ ن
ّ
ُ
الخیل أ َّ
ِ
الر ْم بَ ْع َد َما َعل َم ُه فَقَ ْد كفَر ال َّذی َعل ََّم ُه» .
َ « .2م ْن تَ َرک َّ
َ
ِ
ِ
كان َضسول ُ هال ي ِ
ل َسابِح وا َضامی وا» .
عجب ُ ُه َأن يَک ُ َ
ون ا َّلر ُج ُ
ّ
ُ
ُ َ « .3
ِ
ِ
ِ
غزل».
« .4
المرأ ا َلم َ
المؤم ِن َّ
السباح ٌ َأ َخیر لَهو َ
خیر لَهو َ
ُ

مهاض های أضزش أ تفريح خاص ،مانند تیراندازی ،اسربسرواضی ،شرنا أ
ضيسندگ ضا َرأضی م داند .بنابراين ،بر برنامهضيزان دضس الزم اس  ،هنگام
تدأين برنامه أ تعیین محتوای آموزش برای دانشآموزان ،فضاي ضا هم بررای
فراگیری مهاض های أضزش أ تفريحهای سالم مهیا كنند.
 .7 .2آموزش بهداشت جسم و روان

انسان برای دسرتیاب بره هردفهای متعرال نیازمنرد داشرتن جسرم أ ضأانر
أی دض زنرردگ مررادی أ معنرروی اس ر كرره دض بیرران پیررامبر گرامرر  از

آن به نعمر پنهران أ ناشرناخته يراد شرده اسر ( 1ج472 ،2؛ جروادیآمل ،
 .)95،1391ازاين ضأ ،عقل أ نقل ،حف تندضست أ حف نفس ضا الزم أ أاجب
شمرده اند أ دض اسالم بر آموزش بهداش جسم أ ضأان بسیاض تأكید شده اسر .
ریوه زنرردگ برررآن اسرر كرره دض بهداشرر جسررم أ ضأانرر ،
اسررالم دض شر ت
هم نظاف أ طهاض ظراهری ترأمین شرود أ هرم طهراض ضأحر أ ضأانر .
همره ابعراد تأكیرد م كنرد.
اينگونه اس كه بر آموزش نظاف أ طهراض دض
ت
سوضه بقره از مسلمانان م خواهد كره دض
خداأند دض آيات از جمله  57أ 127
ت
مصرررف مررواد غررذاي از غررذاهای پرراک أ طیررب بهررره گیرنررد أ از خبیررث أ

ناپاک دأضی كنند؛ زيرا مصرف اينگونه غذاها آسریبهای جردی بره جسرم أ
ضأح أاضد م سازد.

دضباضه اهمی نظاف أ بهداش م فرمايد« :اسرالم پراكیزه
ضسولخدا
ت
2
اس ؛ پس خود ضا پاكیزه كنید؛ چراكه جز [فرد] پاكیزه به بهشر أاضد نشرود»

ِ
األم ُن َأ ا ْلعافِی ».
« .1قال ضسول ه ّالن ْع َمتَان َم ْج ُهولَتَانْ :
ِ
« .2إن ِ
ی».،
الجن َّ َ إال َّ نَظ ٌ
دخ ُ
اإلسالم نَظیِ ٌ ،فتَنَظَّ فُوا ،اليَ ُ
ل َ
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77

(ج351 ،5؛ جرروادیآمل  .)116،1391 ،باتوجهبرره اهمیرر أاالی ضعايرر
بهداش دض اسالم ،الزم اس فراگیران دض طول دأضان تحصریلشران عالأهبرر
أسریله محتروای منسرجم أ
آموزشهاي كه از أالردين دضيافر مر كننرد ،به
ت
برنامهضيزیشرده برا اصرول أ ضاهکاضهرای بهداشرت آشرنا شروند .دض كتراب
دضباضه شس أشروی ترن،
مفاتیحالحیا برای ضعاي بهداش جسم به احاديث
ت
بهداش دهان أ دنردان ،كوتراهكردن نراخن أ سربیل أ  ...اشراضه شرده اسر
(جوادیآمل 117،1391 ،ترا .)124همچنرین ،بررای آمروزش بهداشر ضأان
ضاهکاضهاي بهداشت أ برا ی طهاض از آلودگ  ،ضاهکاضهرای دضمران مطررح

شده اس (جوادیآمل  .)131،1391 ،برای نمونه امیرمؤمنان م فرمايرد:
«خدا برای بهداش عقل ،ترک نوشیدن شراب ضا أاجب كررد»( 1نهردالبالغره،
حکم 252؛ جوادیآمل  .)131،1391 ،بنابراين ،باتوجهبره لرزأم آگراه از
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چنین موَوعات  ،آ موزش مطالب با چنین محتواهاي َررأضی اسر أ بايرد
برنامهضيزان دضس دض تدأين برنامههای دضس به آنها توجه كنند.
 .8 .2آموزش حفظ محیطزیست و بهداشت آن

سالم محیطزيس پیوندی تنگاتنگ برا سرالم جامعره داضد .همانگونهكره
دضباضه بدن ،ضعاي بهداش أ پیشگیری از بیماضی بر دضمران أ معالجره مقردم
ت
اس  ،تأمین فضای سالم أ محیطزيس مناسب نیز بر جبرران خسراض هرای
ناش از تخريب محیطزيس مقدم اس  .بنابراين ،حف محیطزيس أظیفهای
أاجب بر همگان اس  .بهداش محیط زندگ  ،نرهتنها برر سرالم أ بهداشر
جسم أ جان آدم تأثیر م گذاضد ،بلکه برر افرزايش ضأزی انسران نیرز ترأثیر
رب الخم ِر ت ِ
حصیناو لِ َلع ِ
قل».
رک ُش ِ َ َ
« .1فَ َرض ه ّال ...تَ َ

ثمره نظافر
ثمره پرهیز از ناپاكدامن أ ت
م گذاضد .اماممجتب  م فرمايد « :ت
أ جاضأكردن محیط زندگ أ شس أشوی ظرفها ب نیرازی آدمر اسر »

1

(ابناب الحديد ،ج285 ،20؛ جوادیآمل  .)694،1391 ،دضأاقع ،دض اسرالم برر
آموزش بهداش محیطزيس  ،بسیاض تأكیدشدهاس  .بنابراين ،شايسته اس كه
فراگیران دض طول دأضان تحصیل خود آموزشهای الزم ضا دض اين زمینه ببیننرد
أ بهگونهای عمل كنند كه آسیب به محیطزيس أاضد نسازند.

ضاهبردهای يادده يادگیری تدابیری هستند كه با هدف آسانكردن انتقال دانش
أ دادهها أ فرايندهای يرادگیری ،بهشریوههای كسرب محتروا اشراضه م كننرد.
همچنین ،اين ضاهبردهرا بايرد يرادگیری فعرال فراگیرر ضا آسران كننرد (فتحر
أاجاضگاه .)130 :1388 ،انتخاب ضأشهای تدضيس ،اجراي تررين تصرمیم دض
زمینه
فرايند برنامهضيزی دضس اس ؛ زيرا ازطريق اجرای ضأشها دض تدضيس،
ت
دس ياب به هدفهای انتظاضداشته برهأجود م آيرد .دض فراينرد تعلیمأتربیر
اسالم  ،همواضه ضأش های خاص برای تدضيس مرد نظرر اسر أ بره مربیران
توصیه شده اس كه اين ضأش ها ضا دضنظر گیرند .شريعتمداضی دض كتاب خرود
تح عنوان تربی اسالم به ضأشهاي چون توبه ،امربهمعرأف أ نه ازمنکر،
ضأش الگوي  ،محب أ داستان اشاضه كررده اسر (شرريعتمداضی .)1389 ،دض
اينجررا برره برخر ضاهبردهررای برگرفترره از شرریوههررای تربیتر كرره دض كترراب
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 .3روشهای یاددهی و یادگیری در مفاتیحالحیاة

مفاتیحالحیا آمده اس  ،اشاضه م شود:
اء مجلَب ٌ لِلغَن ِ
اء أ غَسل ِ ِ
ِ ِ
اء( » . ...بحاض االنواض ،ج.)318 :73
اإلن َ َ َ َ
ُ
نس الفنَ َ
رک َّ
«.1تَ ُ
الزنَا َأ كَ ُ
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 .1 .3تفکر و تدبر در پدیدهها

قرررآن كررريم أ احاديررث ،همررواضه انسررانهررا ضا برره تفکررر فراخوانرردهانررد.

دضباضه أيژگ های اسالم مر فرمايرد« :خردایتعال ه اسرالم ضا
امیرمؤمنان
ت
تشريع كرد أ آن ضا پوشش برای عاقب انديشان أ [سبب] فهرم تیزبینران قرراض
داد»( 1الکاف  ،ج49 ،2؛ جوادیآمل  )70،1391 ،أ نیز فرمرود« :برتررين عبراد
دضباضه خدا أ قردض اأسر »( 2الکراف  ،ج55 ،2؛ جروادیآمل ،
انديشیدن مداأم
ت

 .)70،1391يک از ضأشهای كسب دانش ،أاداشتن فراگیرران بره تفکرر أ تردبر

مرحله نخسر برا پاسرخ
اس  .دضأاقع ،معلم بهجای اينکه دانشآموز ضا دض همان
ت
مواجه سازد ،بايد اأ ضا به تفکر دعو كند أ با نظاض بر كراض فراگیرران ،مروقعیت
فراهم سازد كه خودشان ضاه صحیح ضا برگزينند أ به نتیجهگیری برسند .يرادگیری أ
أسیله تفکر حاصل شده باشرد ،نسرب بره سراير
دانش كه توسط خود فراگیر أ به
ت
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يادگیریها پايداضتر اس أ اضزش بیشتری داضد.
 .2 .3گفتوگوی علمی

گف أگوی علم از جمله ضأشهای تدضيس اس كه دض منابع اسالم برر آن
بسیاض تأكیدشدهاس  .افراد ازطريق گف أگوی علم با انديشههرای يکرديگر
آشنا م شنود .يک از هدفهای بسیاض مهم گف أگوی علم  ،پردهبرداشرتن از
ابهاما أ دستیاب به حقیق اس ؛ زيرا أقت انديشهها به يراضی هرم بیاينرد،
ابهاما زأدتر از میان برداشته م شوند أ حقیق سرريعتر جلروهگر م شرود.

امامباقر به اصحاب خود فرمود« :گرد هم آيید أ با يکديگر گفر أگروی
ِ
َ « .- 1أما ب ُ ِ
سالمَ ...أ َج َعلَه ...لِبَاس وا لِ َمن تَ َدبَّر َأ َفهم وا لِ َمن تَ َفطَّ َن». ...
ال تَبَ َاض َ
ک َأ تَ َعالَ َش َر َم اإل َ
َّ َ
عد َفإنَّ ه ّ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
دضته».
إدم ُ
ان التَّفَک ن ِر ف ه ّال َأ ف قُ َ
َ « .2أفو َض ُ
ل العبَ َ
اد َ

علم كنید كه دض اين صوض فرشتگان شما ضا احاطه م كنند .خدا ضحم كند
كس ضا كه امر (أالي ) ما ضا زنده كند»39( 1؛ ج22 ،12؛ جوادیآمل ،1391 ،
 .)520مباحثه زمینهای اس برای محکزدن أ پالودن آضای بیانشده از سروی
هممباحثرررهایها ،برررهمنظوض بهدسررر آأضدن نکترررههای ظريررر ،أ دقیرررق.
بنابراين،نقدكردن نظريه أ بیان ايرادهای آن دض ط مباحثه ،نهتنها كاضی طبیعر
اس  ،بلکه اين ضأند از زندهبودن مباحثره حکاير م كنرد أ اساسر وا يکر از
اهداف مباحثه شناساي ايرادهای نظريه أ بیان ضاهحلهای مناسب بررای ضفرع
ضا پل برای پیشرف أ ترق خود قلمداد كنند.
 .3 .3پرسشگری

يک ديگر از ضأش های كسب دانش ،پرسشگری اس  .دض قرآن آيا فراأان

انسان ضا به پرسیدن أ جس أجو أ كش ،حقیق دعو كردهاند .امامباقر
م فرمايد« :دانش گنجینه هاي اس أ كلیدهای آن پرسش اس ؛ پس بپرسید،
دضباضه دانش بره چهراض نفرر پراداش داده مر شرود:
خدا ضحمتتان كند؛ چراكه
ت
پرسررنده ،پاسررخدهنده ،شررنونده أ دأسررتداضان آنرران»245( 2؛ جرروادیآمل ،

 .) 86،1391دين به پرسیدن سفاضش كرده اسر  .بايرد بره سرفاضشهای ديرن
دضباضه پرسشرگری ضعاير چنرد نکتره
احترام گذاش أ از آنها تبعی كرد.
ت
َرأضی اس  :األ اينکه پرسش بايد برای فهمیدن باشد ،نره چیرز ديگرر؛ دأم

ِ
ِ
ِ
ِ
ال َمن َأحیَا َأمرنَا».
« .1اجتَم ُعوا َأ تَ َذاكَ ُرأا ،تَ ُح َّ ،بک ُ ُم ا َلمالئک َ َُ ،ضح َم ه ّ ُ
َ
ِ
ِ ِ
« .2العِلم َخزائِن َأ الم َفاتیح الس َؤالُ َفاس َألُوا يرحمکُم ه ِ
المتَکَل َُّم َأ ا ُلمست َ ِم ُع َأ
السائ ُ
ؤج ُر ف العل ِم َأضب َ َع ٌ َّ
الَ ،فإن َُّه ي ُ َ
َ ُ ن
ُ
ُ
ل َأ ُ
َ َ ُ ُ ُّ
ِ
ب لَ ُهم» .
المح ن
ُ
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اينکه از اهلعلم بپرسیم تا به علم دس يابیم .دض هر علمر داشرتن اطالعرا
سطح أ تقلیدی أ گذضاي كاضساز نیس .
 .4 .3تشکلهای علمی و مشورتکردن

گِره برخ مشکال فرهنگ أ علم بدأن مشروض أ اقردام جمعر گشروده
نم شود؛ ازاينضأ ،دض اسالم به تشکلهای علم أ دين سفاضش شرده اسر .
دضباضه مشوض أ همفکری م فرمايد« :كسان كه دعو پرأضدگاضشان ضا
خدا
ت
اجاب م كنند أ نماز ضا برپا م داضند أ كاضهايشان ضا با مشوض برا يکرديگر
انجام م دهند( 1»...شروضی38 ،؛ جروادیآمل  .)519،1391 ،ضسرولخدا

فرمود« :مشروض كننردهای نیسر كره بره ضشرد هرداي نشرود»( 2ج51 ،9؛

جوادیآمل  )487،1391 ،أ امیرمؤمنان نیرز دض احراديث فرمرود« :هریچ
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پشتیبان أ تکیهگاه همچون مشروض نیسر »( 3نهرد البالغره ،حکمر 54؛

سرچشمه هداي اس »( 4نهرد البالغره،
جوادیآمل « ،)487،1391 ،مشوض
ت
انديشه صحیح ديگران ضا
حکم 211؛ جوادیآمل  )487،1391 ،أ «مشوض
ت
براي ر بررهاضمغان م ر آأضد أ تررو ضا هررداي م كنررد»441( 5؛ جرروادیآمل ،

 .)487،1391يرادگیری مشرراضكت مبتن بررر اضتبراط فراگیررران بررا يکررديگر أ
فراگیران با معلم يا استاد اس  .شايد پايرۀ يرادگیری مشراضكت  ،همران بحرث
جايگاه أ اضزشمندی مشوض دض نظام تربیت اسالم باشد أ ازاينضأ ،بر مجريان
ِ
ِ
ِ ِ
ون.
اه ْم يُنْ ِفقُ َ
الصالَ َ َأ َأ ْم ُر ُه ْم ُش َ
وضى بَیْنَ ُه ْم َأ م َّما َض َز ْقنَ ُ
اموا َّ
َ  .1أ ال َّذ َ
ين ْاستَ َجابُوا ل َربه ْم َأ َأقَ ُ
« .2ما ِمن ضج ٍل يشا ِأض اَحداو ِاال ّ ه ِدی إل الر ِ
شد».
ُ
َ ُ ُ ُ َ
َ
ُ
ِ
ِ
« .3ال َظهیر كَا ُلم َش َاأض َ ».
َ
ین الِ ِه َدايَ ُ».
ع
اض
« .4
َ
االستش َ ُ َ ُ
ِ
اب غَی ِرک».
ب لَ َ
الم ُش َ
ک َص َو َ
وض َ تَجل ُ
َ « .5

آموزشأپرأضش الزم اس برای نیل به هدفهای آموزشر أ انتقرال صرحیح
محتوای آموزش از ضأشهای مناسب كه يک از آنها تشرکلهای گرأهر أ
مشاضكت اس  ،بهرهمند شوند.
 .5 .3گردش و دیدار از شگفتیهای تاریخی و طبیعی

گردش أ بازديد علم يک از ضأشهای فعال تدضيس أ شیوهای مناسب برای

تجربره علمر
مشاهده طبیع  ،ضأيدادها ،فعالی ها ،اشریا أ مرردم
كه ازطريق
ت
ت
بهدس آأضدند.
سزاأاض اس آدم با هدف شناخ آفريدگاض هست أ عبر گیرری از زنردگ
گذشتگان ،به گردش دض زمین بپردازد أ دض آيا أ ضأايا هم بره ايرن گونره
گردشگری أ فايدههای مع رفت أ مادی آن اشاضه شده اس  .از آثاض گردشگری
مطالعره تراضيخ
مطالعه نظام آفرينش أ
م توان به بهرهمندی از مواهب طبیع أ
ت
ت
اشاضه كرد (جوادیآمل  .)741،1391 ،خداأند دض قرآن م فرمايد« :دض زمرین
گردش كنید تا سرانجام كسان ضا كه پیش از شما بودند ،ببینید»( 1ضأم .)42 ،دض

آيه ديگر م فرمايد« :آيا دض زمین گردش نکردند تا فرجام كسان ضا ببینند كره
قبل از آنها بودند؟ آن ها نیرأمندتر از اينان بودند أ زمین ضا [بررای زضاعر أ
آبادی] بیش از اينان دگرگرون سراختند أ آبراد كردنرد»( 2ضأم .)9 ،دض كتراب
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يادگیری أ يادده اس  .معلمان أ دانشآمروزان باتوجهبره هردفهای معریّن
جامعه خاضج از كالس دض آزمايشگاه،
مطالعه
آموزش گاه از اين ضأش برای
ت
ت
كتابخانه أ  ...بهره م برند .گردش علم  ،اين فرص ضا به دانشآموزان م دهد
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مفاتیحالحیا به شماضی از ضأشهای يادده أ يرادگیری اشراضه شرده اسر .
ره يررادگیری مسررتقل أ فعررال فراگیررران أ ضسرریدن برره
ايررن ضأشهررا زمینر ت
هدفهای تعلیمأتربی ضا فراهم م سازد أ الزم اس دض برنامههای دضس بره
آن توجه جدی شود.
 .4سنجش و ارزشیابی

اضزشیاب يک از مراحل بسیاض مهم تنظیم برنامههای دضس اس  .اساس وا فرايند
اضزشیاب  ،فرايند تعیین میزان تحقق هدفهای آموزشأپرأضش بهطوض أاقعر ،
ازطريررق برنامرره های دضسررر أ آموزشرر اسررر  .دضأاقررع ،هررردفهای
آموزش أپرأضش بیانگر تغییرات هستند كه بايد دض ضفتاضهای فراگیران بهأجود
آيند .چون غرض نهاي از تدأين هدفها ،ايجراد دگرگون هرای مطلروب دض
ضفتاض دانشآموزان اس ؛ بنابراين ،اضزشیاب نیز اضزياب میرزان دگرگون هراي
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اس كه أاقع وا دض ضفتاضها صوض گرفتهاند (تايلر .)125 :1381 ،هر ديردگاه
برنامره دضسر  ،مردل از اضزشریاب ضا پیشرنهاد أ از
براساس نوم نگاهش بره
ت
يکسری اصول پیرأی م كند .دض كتاب مفاتیحالحیا نیز بهصروض غیرمسرتقیم
مطالب دضاينباضه بیان شده اس :
 .1 .4مداراکردن با فراگیر و پرهیز از تکلف

دض فرهنرگ اسررالم مررداضا جايگرراه أاالير داضد أ معصررومان بررر آن تأكیررد

ره سررر عقررل دانسررتهانررد .پیررامبر دض ايررن زمینرره
كرررده أ آن ضا بهمنزلر ت
م فرمايد« :خدای سبحان همانگونه كه مرا بره ادای أاجبرا فرمران داد ،بره

مداضاكردن با مرردم أاداشر »( 1الکراف  ،ج117 ،2؛ جروادیآمل .)524،1391 ،
َ « .1أمرن ضب بمداضا الن ِ
اس كما َأمرن بِ َأ َد ِاء الْفَرائِ ِ
ض».
َُ ُ ّ
َ
َ
َ
َ

روزه آمرروزش أ
مررداضاكردن دض تمررام كاضهررا اهمیر فراأانر داضد أ حت ر دض حر ت

تعلیمأتربی نیز بايد به آن توجه شود 1.دض آيا أ ضأايا بر اهمی اين موَروم

بسیاض تأكید شده اس ؛ تاجاي كه ،حضر محمد م فرمايد« :خردای متعرال

مرا آموزگاض آسانگیر مبعوث كرده اس »( 2ج273 ،1؛ جوادیآمل .)86 ،1391 ،
نتیجه
برنامره
تربی موَوع نیس كه بهصوض اتفاق صوض پذيرد؛ بلکه نیاز بره
ت
أ گفتاض بزضگان دين اسالم ،م توان به نکتههای علم أ تربیتر دقیقر بررای
برنامه دضسر مفیرد دسر يافر أ چنرین برنامرهای بايرد ضاهنمرای
تدأين
ت
عمل معل مان باشد .يک از موَروعات كره دض تربیر اهمیر بسریاضی داضد،
انتخاب هدفهای صحیح أ جامع اس  .ائمه نیز برر ايرن موَروم تأكیرد
كردهاند أ برای آن ابعراد متعرددی ،از جملره هردفهای شرناخت  ،اجتمراع ،
سیاس  ،اقتصادی ،زيست جسمان  ،اخالق أ اعتقادی بیان كردهاندكه م توانرد
جانبه فراگیران كمک كند أ الزم اس معلمران تمرام ايرن ابعراد ضا
به ضشد همه ت
مدنظر قراض دهند.
دض دنیررای امرررأز باتوجهبرره پیشرررف چشررمگیر علررم أ دانررش أ تعرردد
زمینه های علم َررأضی اسر كره معلمران دض انتخراب محتروای آموزشر
مناسب ،بسیاض تالش كنند .آنان بايد محتواهای سودمندی انتخاب كنند كره بره
ضشد شرناخت  ،اجتمراع  ،سیاسر  ،اقتصرادی ،زيسرت  ،اخالقر أ اعتقرادی
ِ
«.1ست َّ
ِ « .2أنَّ

اس] :المصاحب ُ أ المعاملَ ُ أ ال ِوالي أ العزل أ ِ
ال [الن َّ ِ
ٌ تُختبر بِهاعقُولُ الرج ِ
آمدی.)343 ،
الغن أ الف
ُ َ َ َ َ َُ َ َ
َّ َ
ََُ َ ُ
قر» ( ُ
ََُ َ َُ َ َ َ ُ
ه ّال تَ َعالَ  ...بَ َعثَن ُم َعلماو ُمیَسراو».
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حسابشدهای داضد كه آن ضا مطلوب أ اثربخش كند .ازاينضأ ،با تفکر دض كرداض
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بینجامد .محتواهای مهم كه دض دين ما به آن توصیه شرده ،عبراض اسر از:
آموزش علوم دين  ،قرآن ،حديث ،عقايد ،آمروزش فقره أ أاجبرا  ،آمروزش
مهاض های اجتماع  ،احکام أ انجام عبادا  ،آموزش حرفه أ صنع  ،آموزش
مهاض هررای أضزش ر أ تفريحهررای سررالم ،آمرروزش بهداش ر جسررم أ ضأان
نکته ديگر اينکه برای تدضيس فقرط يرک
أ نیز آموزش بهداش محیطزيس  .ت
ضأش أجود نداضد؛ بلکه باتوجهبه موَروم أ موقعیر أ أيژگ هرای خرود أ
فراگیر ،م توان ضأش خاص ضا به كاض گرف أ به تدضيس مؤثر دسر يافر .
تفکر أ تدبر ،گف أگوی علم  ،پرسشگری ،مشروض أ گردشرگری از جملره
ضأش های تأكیدشده هستند .همچنین ،آنچه به فراگیران آموخته أ آنچه از آنان
پرسیده م شود ،بايد دض حد طاق أ تواناي فراگیران باشد أ نبايد فراگیران ضا
به سخت انداخ .
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کتابنامه
ترجمره
 .1تايلر ،ضال ،1381 ،،اصول اساس برنامهضيزی دضس أ آموزشر ،
ت
عل تق پوضظهیر ،تهران :انتشاضا آگاه.
عبدال ،1391 ،مفاتیح الحیا  ،قم :انتشاضا اسراء.
 .2جوادیآمل ،
هّ
 .3ج  .پ  ،میلر ،1386 ،نظريههای برنام ته دضس  ،ترجمۀ محمود مهرمحمدی،
چ ،4تهران :سم .
 .4شريعتمداضی ،عل  ،1389 ،تربی اسالم  ،تهران :امیركبیر.
مجلره اسرالم أ پرژأهشهرای تربیتر  ،س ،3ش،2
نیل به تربیر اخالقر »،
ت
ص 77تا .98
 .6شامل  ،عباسرعل  ،1386 ،تربیر اخالقر  ،پیشفررض أ چالشهرا ،قرم:
انتشاضا معاضف.
 .7فتح أاجاضگاه ،كوضش ،1388 ،اصول أ مفاهیم برنامهضيزی دضس  ،تهران:
انتشاضا بال.
ترجمره دكترر فريرده
 .8لوی ،آيره ،1380 ،مبان برنامهضيزی دضس مرداضس،
ت
مشايخ ،تهران :انتشاضا مدضسه.
فلسرفه
برنامه دضس فطریمعنروی؛ مبتن برر
 .9ملک  ،حسن« ،1385 ،ديدگاه
ت
ت
تعلیمأتربی اسالم » ،كنگره ت مل علومانسان .
 .10ملکر  ،حسرن ،1379 ،مبران برنامرهضيزی دضسر آمروزش متوسرطه،
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برنامرره دضسرر ابررزاضی برررای
 .5شررامل  ،عباسررعل أ ديگررران« ،1390 ،
ت

تهران :سم .

 .11مهرمحمرردی ،محمررود ،1381 ،برنام ر ته دضس ر ؛ نظرگاههررا ،ضأيکردهررا أ
چشماندازها ،انتشاضا  :آستان قدس ضَوی.
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 .12نیکخواه ،محمد أ ديگران« ،1390 ،اهداف أ محتوای آمروزش اسرالم »،
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فردأس مشهد.
 .13نیکخواه ،محمد أ ديگران« ،1390 ،مهراض هرا أ ضأشهرای آمروزش أ

تدضيس دض تعالیم پیرامبر أ اهلبیر  ،»األرین همرايش ملر تحرول
بنیادين دض نظام برنام ته دضس ايران ،مشهد :دانشگاه فردأس مشهد.
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