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۱ــ رويکرد حاکم بر برنامۀ تعليم و تربيت دينى  (رويکرد فطرت گرا)  

رويکردها يا رهيافت ها عموماً منتج از ديدگاه ها و برگرفته از آن ها هستند و بر عناصر و اجزاى 
يک برنامه پرتوافکنى مى کنند. درواقع، رويکرد، تقرب به يک ديدگاه است براى ساماندهى به يک برنامه. 
و  جهان شناسى  و  انسان شناسى  معرفت شناسى،  مبانى  به  برنامه  اتصال  نقطه  رويکرد،  جهت،  همين  به 

منعکس کنندٔه آن مبانى در يک برنامه است.
از آن جا که بحث ما در برنامٔه تعليمى و تربيتى، انسان است، ديدگاه اسالم دربارٔه انسان مبنايى 

است که تعليم و تربيت با رهيافت و تقرب بدان، راه خود را مى يابد و پيش مى برد.
در ديدگاه اسالم نسبت به انسان، «فطرت» نقش محورى دارد و همٔه مباحث انسان شناسى اسالمى 
به گونه اى به اين اصل بازمى گردد. به همين جهت شهيد مطهرى گفته اند معرفت به فطرت، ام المعارف 
اسالمى است. فطرت به معناى نوع خاص خلقت انسان است. اين خلقت خاص، اوصاف و ويژگى هاى 
ذاتى به انسان بخشيده که او را از ساير موجودات و مخلوقات متمايز مى کند و استعدادها، گرايش ها، 
توانايى ها و غايات ويژه اى به او مى بخشد. دين که راه سعادت و کمال انسان است، بر اين فطرت بنا شده 

و در نسبت با آن نازل گرديده است.

فاقم وجهک للدين حنيفًا فطرة الله التى فطر الناس عليها ال تبديل لخلق الله ذلک 
الدين القّيم ولکن اکثر الناس اليعلمون۱

پس روى خويش را به سوى دين يکتاپرستى فرا دار، درحالى که از همۀ کيش ها 
روى برتافته و حق گرا باشى، به همان فطرتى که خدا مردم را بر آن آفريده است. 
آفرينش خدا را دگرگونى نيست، اين است دين راست و استوار، ولى بيش تر مردم 

نمى دانند.

بنابر معارف دينى، هر انسانى با فطرتى پاک به دنيا مى آيد۲ و تنها طريقى که مى تواند انسان را به 
فالح و رستگارى برساند و استعدادهاى واقعى اش را شکوفا سازد، طريق سازگار با فطرت و منطبق 
بر آن است. همچنين، مطابق با معارف دينى، مهمترين ويژگى فطرى انسان، گرايش به توحيد، عبوديت 

۱ــ سورهٔ روم، ۳۰.
۲ــ پيامبر اکرم اسالم (ص) فرمودند: «کل مولود يولد على الفطرة» صحيح بخارى، کتاب الجنائز، ابواب ۸۰ و ۹۳.
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خداى يگانه و معرفت    الله۱ است. فطرت انسان، فطرتى توحيدى است بدين معنا که هم خود را وابسته به 
خالقى مى يابد که منبع و سرچشمٔه همه خيرها و کماالت است و هم گرايشى به او ــ که گرايش به سوى 
همان خوبى ها و زيبايى هاست ــ در ضمير خويش احساس مى کند. دين اسالم که دين فطرى است، 
آمده تا اين فطرت توحيدى را در همه ابعاد شکوفا کند و شخصيتى توحيدى از انسان بسازد. به عالوه، 
ـ که به تعبير استاد شهيد مطهرى، به معناى درِک ماهيِت  رسيدن به بينش توحيدى در باب جهان و انسانـ 
ـ زيربنا و محور برنامٔه هدايتى اسالم است  که همه اجزا  «ازاويى» و «به سوى اويِى» جهان و انسان استـ 

و مؤلفه هاى اين برنامه را شکل و جهت مى دهد: «صبغة الله و َمن أحسن ِمن الله صبغة»۲. 
فطرت گرايى توحيدى در تعليم و تربيت، رهيافتى بنيادى است که ابعاد مختلف هدايت دينى را 

شکل مى دهد:
الف ــ بنابراين رهيافت، جهان مجموعه اى يکپارچه، مرتبط به هم و داراى پيوندى وثيق است 
که در نسبت با خدا معنا مى يابد. هويتى زنده و شخصيتى واحد دارد و وحدت خود را در نسبت با 

حقيقت واحد بى نهايتى که ازاو آمده کسب مى کند. 
ـ عالوه بر اين، اين مجموعٔه يکپارچٔه واحد، بازگشتى به سوى او دارد. البته بازگشت انسان،  بـ 
بازگشتى ويژهٔ خود، و متناسب با شأن و منزلت وى مى باشد. «واقعيت تکاملى انسان و واقعيت تکاملى خلقت، 

واقعيت «به سوى اويى» است. هرچه رو به سوى او ندارد باطل و برضد مسير تکاملى خلقت است.»۳
شخصيت  در  عملى  توحيد  از  مراتبى  تحقق  هدايت،  در  توحيدى  فطرت  به  توجه  ثمرٔه  ــ  ج 
انسان هاست. نفى آلهه درونى و بيرونى، جهت گيرى همٔه قواى روحى و جسمى به سمت تقرب الى الله 
و باالخره، رسيدن به وحدت شخصيت۴، حقيقت توحيد عملى است. اخالص، تعبير ديگرى از توحيد 
عملى است. «تأثير و نفوذ خداشناسى در انسان مراتب و درجات دارد و تفاوت انسان ها از   نظر کمال 
انسانى و قرب به خداوند به اين درجات بستگى دارد و همٔه اين ها «صدق» و «اخالص» ناميده مى شوند؛ 

يعنى همٔه اين درجات، درجات صدق و اخالص است.»۵
و  اجتماعى  توحيد  برپايى  اسالمى،  جامعٔه  افراد  در  عملى  توحيد  و  نظرى  توحيد  ميؤه  ــ  د 

۱ــ از امام باقر(ع) در مود «حنيفيت» سؤال شد، فرمودند: «هى الفطرة التى فطر الناس عليها ال تبديل لخلق الله، فطرهم الله على معرفته» 
توحيد صدوق، ص ۳۳۰، به نقل از استاد شهيد مطهرى. مجموعه آثار، ج ۳، ص ۴۶۲.

۲ــ بقره / ۱۳۸  . امام باقر(ع) مى فرمايند:  «عروة الوثقى التوحيد و صبغة االسالم.بحاراالنوار، ج۳، ص ۲۷۹.
۳    ــ استاد شهيد مطهرى، مجموعٔه آثار، ج ۲، ص ۱۳۵.

۴ــ اصطالحى که استاد شهيد مطهرى به کار مى بردند و آن را نتيجٔه پرستش خداى يگانه و بندگى مى دانستند.
٥ــ استاد شهيد مطهرى، مجموعه آثار، ج ۲، ص ۱۳۳.
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براى  و  خدا  به خاطر  آن  فعاليت هاى  و  برنامه ها  آن،  مقررات  و  نظامات  که  است  جامعه اى  شکل گيرى 
اطاعت از اوامر اوست. يعنى همٔه فعاليت هاى اجتماعى جهتى واحد دارند که همان رضايت الهى و 

اطاعت از اوست.
هـ ــ نظام تعليمى و تربيتى اسالمى (هدايت اسالمى) نظامى است که به تحقق توحيد در انديشه 
و عمل انسان ها مى انجامد. به عبارت ديگر، خود برنامه نيز برنامه اى توحيدى است، به گونه اى که همٔه 
ابعاد و اجزاى آن در هماهنگى و وحدت کامل قرار دارند و هدفى واحد را که پرورش انسان مهتدى 

است دنبال مى کنند.

٢ــ اصول حاکم بر برنامه تعليم و تربيت دينى دوره متوسطه و 
پيش دانشگاهى

الف ــ اصول ويژه
۱ــ محور قرار گرفتن قرآن کريم و سنت و سيره معصومين صلوات الله عليهم

اين اصل که برگرفته از مبانى تعليم و تربيت دينى است، بر همٔه مراحل برنامه، به خصوص موارد 
زير حاکم است:

اول: اهداف کلى و پايه هاى تحصيلى
دوم: تدوين محتوا و رسانه هاى آموزشى

سوم: تعيين اولويت هاى آموزشى
چهارم: روش هاى تعليمى و تربيتى

در  حضور  با  متناسب  زندگى،  عملى  و  نظرى  برنامۀ  چهارچوب  در  محتوا  تنظيم  ۲ــ 
دنياى امروز: يکى از ضرورت هاى تربيت دينى قرار دادن راه عملى و برنامٔه زندگى پيش روى نسل 
که  عزتمند  زندگى  يک  باشد،  داشته  مذهبى  زندگى  امروز  دنياى  در  مى خواهد  که  نسلى  است.  امروز 
نه تنها احساس حقارت و کمبود شخصيت نکند، بلکه با سربلندى حضور مؤثرى در جامعه داشته باشد 
و به رضايت درونى برسد. اين آموزش بايد با زندگى دانش آموز عجين شود و با آن درآميزد و از طريق 

نمونه هاى عينى و مصاديق ملموس، جنبٔه عملى و کاربردى تعاليم دينى تقويت شود.
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۳ــ استفاده از شيوه هاى بيدارگرى وجدان و نفس لوامه: با پيروى از قرآن کريم، و با توجه 
به پاک بودن فطرت نوجوان و جوان، بخشى از آموزه هاى دينى در قالب هايى عرضه شود که وجدان را 

برانگيزاند و نفس لوامه را به آن آموزه ها جلب نمايد.
۴ــ توازن در پرورش روحيه تعبد، تعقل، و تعلق قلبى: قرآن کريم نسبت انسان با خدا و 

دستورات الهى را در سه مرتبه طرح مى کند:
اّول: انجام تکليف و اطاعت از خداوند براساس قبول رابطٔه بندگى و اعتماد مطلق به خداوند و 
تسليم در برابر خواست هاى او؛ توجه به اوامر و نواهى خداوند و قبول آن ها براساس اعتقاد به مالکيت 

مطلق خداوند بر جهان و انسان.
دوم: همين انسان که عمل را از سر اطاعت مطلق انجام مى دهد، در تحليل عقلى درمى يابد که 
اوامر و نواهى الهى بنا بر مصالحى است که کمال و رشد انسان را تضمين مى کند. اين تصديق عقلى 

کيفيت عمل را تعالى مى بخشد و اعتماد شخص را افزايش مى دهد.
سوم: همين انسان از زاويه اى ديگر به خدا، که جمال و کمال مطلق است، عشق مى ورزد و او 
را مقصد و مقصود و محبوب خود مى يابد و مى کوشد رضايت خاطر دوست را فراهم کند. پس هر کارى 

را که محبوب دوست دارد، انجام مى دهد و از آن چه دوست متنفر است، دورى مى کند.
که  ميـزانى  به  و  يکديگرند  متمم  و  مکمـل  بلکـه  ندارند،  تنافر  يکديگر  با  نه تنـها  بُعد  سه  ايـن 
سه  اين  به  توجه  با  دين  تبيين  مى يابد.  افزايش  بُعد  سه  اين  جمع  در  او  توانايى  برسد،  کمال  به  انسان 
را  خداوند  پيشگاه  در  تعبد  و  مى سازد  عيان  را  آن  زيبايى هاى  کند،  روشن  را  دين  معقوليت  بُعد، 

مى کند. تضمين 
۵  ــ ايجاد طلب و تشنگى در مخاطب: پيش از عرضٔه معارف، ايجاد طلب و تشنگى در 
مخاطب ضرورى است. اگر وى به اين معارف احساس نياز نکند، به سوى آن روى نخواهد آورد و 
شهد و شيرينى آن را نخواهد چشيد. چنين مخاطبى، به شخصى مى ماند که با احساس سيرى کاذب بر 

سر سفره اى رنگين نشسته و به هيچ يک از غذاها ميل ندارد.
نبايد چنين انديشيد که بايد از فرصت استفاده کرد و همه چيز را به دانش آموز گفت. اين سيرابى، 
سوى  به  درونى  طلب  با  و  کند  نياز  احساس  متعلم  که  کرد  فراهم  شرايطى  بايد  است.  سراب  درواقع، 

معارف دينى روى آورد.
دست به  آور  تشنگی  جو  کم  پستآب  و  باال  از  آبت  بجوشد  تا 
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۶  ــ فراهم کردن فرصت تأمل با خود: تربيت دينى با ميل و کششى در قلب آغاز مى شود. اين 
ميل و کشش نيز آن گاه پديد مى آيد که مخاطب فرصت تأمل و درون کاوى خود را پيدا کند و گرايش هاى 
فطرى به زيبايى هاى دينى در خودآگاه وى ظاهر شود. در اين تأمالت، زيبايى هاى دين لمس مى شود و 

از درون وى انگيزه اى به سوى معارف دينى پديدار مى شود.
۷ــ برقرارى ارتباط و تعامل ميان مباحث نظرى و عملى: مباحث نظرى و مباحث عملى 
(اخالق و احکام) بايد به گونه اى طرح شوند که پيوند ميان آن ها نشان داده شود. همان گونه که ميان قؤه 
تفکر و تعقل انسان با اعمال و رفتار او رابطه هست و در يکديگر تأثير متقابل دارند، مباحث نظرى و عملى 
هم نبايد به صورت بخش هايى مجزا و بى ارتباط طرح گردند. اين امر سبب مى شود که دانش آموز درک 

کند که مباحثى مانند خداشناسى، معاد و نبوت تأثيرى ملموس و روشن در زندگى و رفتار وى دارد.
۸    ــ ترسيم سيماى معقول و زيباى دين: ذاِت دين درنهايت معقوليت و زيبايى است. زيرا 
هم از جانب خداى حکيم و جميل آمده و هم راه هدايتى است که نه تنها قؤه نظرى و عقلى انسان را 
به کمال مى رساند، بلکه به او شخصيتى با زيبايى هاى معنوى مى بخشد. گاهى اين دين زيبا و معقول، 
با کج سليقگى ها و افراط و تفريط هايى روبه رو شده و به گونه اى معرفى گرديده که براى مخاطب جاذبٔه 
چندانى نداشته است. معارف نظرى دين بايد همان گونه که هستند، درنهايت اتقان و استحکام عقلى و 
عملى عرضه شوند که عقل را اقناع کنند و احکام و دستورات عملى آن نيز بايد به صورتى طرح گردند 

که يک زندگى بسيار زيبا و جذاب را براى مخاطب ترسيم نمايد.
۹ــ اجتناب از طرح غيرضرورى تشکيک و شبهه: از طرح تشکيک و شبهه در مسائل 
دينى تا حد امکان اجتناب گردد، زيرا طرح تشکيک و شبهه دانش آموز را از عصمت فطرى اش خارج 
مى کند. بهتر است موضوعاتى مانند خدا، معاد و نظاير آن را به عنوان اصل موضوع گرفت و تصويرى 
صحيح، زيبا و جذاب از آن ارائه کرد، به نحوى که نوجوان احساس کند با درک و پيوند با اين حقايق 
اشباع مى شود و احساس نشاط و اطمينان مى نمايد. در موارد ضرورى در سال هاى آخر دورٔه دبيرستان 
و پيش دانشگاهى بايد به طور غيرمستقيم به دفع شبهات پرداخت. اين کار بايد در چارچوبِ   دادن آگاهى 
عميق، جامع و مستدل صورت گيرد. با تقويت ايمان دينى و عالقه و اشتياق براى عمل به فرائض و نيز 
شناخت صحيح معارف و تعليمات دينى زمينه اى فراهم مى آيد که دانش آموز در برخورد با شبهه متزلزل 

نشود و خود در صدد حل آن برآيد.
۱۰ــ اولويت دادن به بيان امور مثبت: مقدم داشتن آموزش امور مثبت دين مثل توحيد 
و فضائل پيامبران بر امور منفى مانند شرک و ظلم، تا بدين وسيله ظرف روح دانش آموز از حقايق دينى 
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سيراب و اشباع گردد و آثار توحيد در شخصيت نوجوان ظاهر شود. ارائه تصويرى از جهان، انسان 
و جامعه به نحو مثبت، موافق فطرت دانش آموز است و وقتى دانش آموز با چنين تصويرى خو گرفت، 

غير آن را نفى مى کند.
۱۱ــ ايجاد روحيۀ حقيقت جويى و انصاف در دانش آموز: طرح درس به گونه اى باشد که 
دانش آموز به تحقيق و کاوش درباره اصول زندگى انسانى برانگيخته شود و با فراگيرى روش تحقيق 

علمى و رعايت انصاف امکان بيش ترى براى رسيدن وى به حقيقت فراهم گردد.
ساحت  از  نادرست  اجتماعى  رسوم  و  عادات  طرد  و  خرافه ها  از  دين  پيراستن  ۱۲ــ 
کريم  معارف قرآن  اجتماعى با تکيه بر  پيراستن آن از آداب و سنن غلط  دين: خرافه زدايى از دين و 
و سيرٔه معصومين (ع) و مشى تربيت يافتگان ائمه بزرگوار به نحو دقيق و ظريف انجام گردد. دّقت و 
ظرافت از آن جهت الزم است که بسيارى از آداب و سنن اجتماعى گرچه ممکن است از دين گرفته 
نشده باشند، اما با دين تعارضى ندارند و حفظ آن ها سبب وحدت ملى و همبستگى است و موافق طبع 
اقوام يک سرزمين است. بنابراين اول بايد آداب و سنن غلط از آداب و سنن صحيح تفکيک شوند و 
سپس تعارض آداب و سنن غلط با دين روشن گردد. اگر به آداب غلط اجتماعى به نام دين بها داده شود، 

حقيقت دين مسخ مى شود و ديگر قابل قبول براى انسان انديشمند و فهيم نمى باشد.
۱۳ــ تکيه بر فطرى بودن اصول دين و غيرطبيعى بودن انکار آن ها: از آن جا که اصول 
اعتقادى هماهنگ با فطرت انسان و نيز برهان و استدالل است و نقيض آن ها باطل و غيرعقالنى است، 
حتى االمکان طرح درس به گونه اى باشد که طرح سؤال بر ناحئه مقابل اين اصول وارد شود تا ناسازگار بودن 

انکار اين اصول با فطرت و عقل انسانى و غيرعادى بودن چنان برداشت هايى آسان تر تفهيم گردد.
متعارف:  اجتماعى در حد انسان  فردى و  سلوک  اخالقى و  جامع  برنامه  ارائه  ۱۴ــ 
آموزش اخالقى بايد يکى از ارکان اصلى آموزش دين باشد. پيامبر اکرم (ص) فرمود: «بعثت ألتمم 
مکارم االخالق». آن چه در اين جا بايد مدنظر قرار گيرد، ارائٔه يک برنامٔه عملى در اخالق و سلوک 
فردى و اجتماعى است که غايت آن کمال فردى و به فعليت رسيدن خصائل معنوى و کماالت نفسانى 
است. در اين صورت دانش آموزى که انگيزهٔ وصول به حقيقت در او ايجاد شده، مى داند که چگونه عمل 
کند تا کمال يابد. يکى از نکاتى که در اين رابطه بايد در کتاب رعايت شود، گرايش اصلى به بيدارگرى 
وجدان است، به نحوى که دانش آموز در يک مباحثه و گفتگوى درونى به نداى نفس لوامه پاسخ مثبت 
دهد. اين بيدارى وجدان بايد در چارچوب مشخصى باشد تا محدودٔه کار براى معلم معين باشد. عالوه بر 
اين، مى توان مباحث اخالقى را در ضمن بيان جذاب و شيرين سيرٔه معصومين و تربيت يافتگان مکتب 
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وحى ارائه نمود، تا تأثيرگذارى آن مباحث بيش تر گردد.
۱۵ــ ترسيم فضاى مناسب مذهبى در آموزش: شيؤه حاکم در ارائه درس ها به نحوى باشد 
که دانش آموز احساس کند در يک جامعٔه مذهبى حضور دارد و نسبت به جامعٔه خودش داراى وظيفه 

است و با عادات مذهبى آن جامعه آشناست.
جامعه اى که در محلٔه آن مسجد است، صداى اذان به گوش مى رسد، شب هاى جمعه آن دعاست، 
روز جمعه نماز است، در معاشرت سالم مى گويند، در عزاى حسينى شرکت مى نمايند، اعياد دينى را 
مهم مى گيرند، در معامله و تجارت انصاف و جوانمردى را بر خدعه و دروغ، معنا و حقيقت را بر دنيا 
و ظواهر ترجيح مى دهند، کار را براى خدا مى کنند، نماز را در مساجد و در اول وقت مى خوانند، با 
قرآن انس دارند، يار ستمديده و دشمن ظالمند، حقيقت طلب و باانصافند، به اهل بيت به عنوان محبين 
و محبوبين خداوند عشق مى ورزند، رفتار خود را با آنان تطبيق مى دهند، از ديدن منکراتى چون ظلم، 
تجاوز، بى عفتى و ساير رذائل اخالقى متنفر مى شوند و از ديدن امور معروفى چون عدل، پاکدامنى و 
ساير فضائل اخالقى مسرور مى گردند. در عين حال، بايد آموزش به گونه اى باشد که دانش آموز بتواند 
اين فضاى آرمانى را با فضاى واقعى مقايسه کند و فضاى واقعى را نقد نمايد. اين امر سبب مى شود که 

انگيزٔه وى براى حرکت به سمت فضاى آرمانى و تغيير و اصالح وضع موجود افزايش يابد.
۱۶ــ توجه به تقويت خصلت اجتماع گرايى و تعهد در مقابل جامعه: برنامه درسى الزم 
است در راستاى رشد اجتماعى دانش آموز قرار بگيرد و بتواند اجتماع گرايى و تقدم مصالح جامعه بر 
مصالح فرد و قانون پذيرى را القاء نمايد، به طورى که با ورود دانش آموز به صحنٔه عمل اجتماعى نقش 
خود را به عنوان يک شهروند با کفايت و حافظ معيارها و ارزش هاى اسالمى در جامعه ايفاء نمايد. 
متعهد به ميثاق ها و تعهدات اجتماعى باشد و از عادات و رفتارهاى ناپسند اجتماعى اجتناب نمايد و 
نسبت به آن ها متنفر باشد، در رعايت اصل مهم امر به معروف و نهى از منکر کوشا باشد، خلق و خوى 

کريمانٔه اسالمى را در جامعه از خود بروز دهد.
۱۷ــ ايجاد آمادگى در دانش آموز براى حفظ هويت اسالمى خود در شرايط نامناسب: 
آموزش به نحوى تنظيم گردد که ناظر بر واقعيات و ابتالئات اخالقى و فرهنگى باشد و دانش آموز به نحوى 
آموزش ببيند که آمادگى برخورد مناسب و سنجيده با شرايط نامساعد را داشته باشد و منحل در شرايط مشکل 

نگردد. به عبارت ديگر آموزش نبايد متناسب با شرايط ايده آِل خالى از هرگونه مشکل تنظيم شود.
به نحوى  بايد  نکته  اين  رفتار:  و  اعمال  به  غيرمادى  و  الهى  جهت  دادن  بر  تأکيد  ۱۸ــ 
غيرمستقيم و ظريف آموزش داده شود که ارزشمندى اعمال انسان در غايت و هدف آن هاست. حقارت 
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و بزرگى انسان در کوچکى و بزرگى غايات است. کار براى خدا و غايات الهى چه در زندگى فردى و 
چه در زندگى اجتماعى و درک مقاصد بلند سبب ارتقاء کيفى زندگى مى گردد و انسان را از روزمرگى 

و توجه به امور پست نجات مى دهد.
غيب  به  ايمان  مذهبى،  ايمان  مبناى  که  آن جا  از  دانش آموز:  در  غيب باورى  تقويت  ۱۹ــ 
است و جهان بينى مذهبى به تمام معنا يک جهان بينى غيب باورانه است، لذا تالش در جهت تقويت هرچه 
بيش تر غيب باورى معقول و البته غيرخرافى در انديشه و نگرش دانش آموزان بايد از محورهاى عمده و 

اصلى آموزش هاى دينى قرار گيرد.
۲۰ــ سمت گيرى آموزش در جهت وحدت اسالمى: برنامه بايد در جهت تقويت وحدت 
اسالمى و نزديکى پيروان مذاهب مختلف اسالمى مؤثر باشد و مودت و رحمت ميان آنان را استحکام 
بخشد. به همين دليل بايد از تعارضات و کشمکش هاى بى مورد فکرى اجتناب نمود و محور آموزش را 
بر تعليمات قرآن کريم و سيره و سنت پيامبر اکرم (ص) و اهل بيت بزرگوار ايشان که محبوب قلوب مسلمين 

مى باشند قرار داد.
۲۱ــ تعميم آموزش در حيطه هاى شناخت و بينش، باورها و گرايش ها، عمل و رفتار:

گرايش ها، عمل و رفتار صورت  بينش، باورها و  الف ــ اين آموزش در سه حيطٔه شناخت و 
مى گيرد، به نحوى که با آموزش در هر سه حيطه، شناخت معارف اسالمى و ايمان و عمل به آن ها تقويت 
گردد. با توجه به اين که تقويت ايمان از اهداف اصلى آموزش است، بايد عالوه بر آموزش صحيح معارف 
دينى، با فراهم کردن زمينه هاى عملى و انگيزه هاى درونى، به آموزش هاى حيطٔه عاطفى و رفتارى نيز 

توجه کامل گردد تا زمينٔه رسوخ و تعميق شناخت و تبديل آن به ايمان فراهم آيد.
ب ــ گرچه ايمان متکى به شناخت صحيح است و در صورت حصول ايمان، انگيزه براى عمل 
نيز ايجاد خواهد شد، اّما عمل به فرائض خود سبب تقويت ايمان و رسوخ شناخت مى گردد، بنابراين 
ترتيب اين سه، به معنى ترتيب زمانى نيست. يعنى الزم نيست حتماً در مرتبٔه اول آموزش عقالنى داده شود 
تا ايمان تقويت گرديده و عمل به دنبال آن آيد، بلکه با توجه به خصوصيات و ويژگى هاى سّنى دانش آموز 
الزم است با فراهم کردن زمينه هاى عملى و انگيزه هاى عاطفى، بر تقويت و تعميق ايمان و ايجاد عالقه 

و اشتياق به عمل تأکيد شود.
ج ــ مقصود از حيطٔه اعمال و رفتار در اين جا، فراتر از آن معنايى است که به طور متعارف مراد 
است. زيرا عمل و رفتار صالح دينى خود مى تواند تقويت کنندٔه ايمان و شناخت باشد، همان طور که عمل 
دينى  آموزش  در  صالح  عمل  اين  بر  عالوه  مى نمايد.  تقويت  را  غفلت  و  مى کند  تاريک  را  قلب  ناشايست 
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نتيجٔه صريح و مستقيم آموزش نيست، بلکه غايتى است که مجموعٔه آموزش حصول به آن را تعقيب مى کند. 
البته در مواردى نيز همان مقصود متعارف موردنظر است، مثالً وقتى استداللى در خداشناسى بيان گرديد، 

دانش آموز بايد قادر باشد همان استدالل را به کار گيرد و با ذکر مقدمات به نتيجه برسد.
آموزش:  محتواى  کالبد  در  امام خمينى (قدس سره)  حضرت  انديشه هاى  حضور  ۲۲ــ 
انديشه هاى حضرت امام خمينى که معمار بزرگ نظام اسالمى در عصر حاضر هستند، بايد در همٔه مراحل 
آموزش و محتواى کتاب هاى درسى حضور داشته باشد. استفاده از پيام ها، سخنرانى ها و کتاب هاى 
ايشان و آوردن مصاديق و نمونه ها و شواهد از آن ها و نيز ارجاع دانش آموز به اين آثار در برنامه هاى 

تحقيقى خود، سبب توجه دانش آموزان به انديشه هاى آن بزرگوار است.
تبيين آموزه هاى دينى، بايد از  دستاوردهاى عالمان دين: در تدوين و  ۲۳ــ بهره مندى از 
منبع غنى علوم و فرهنگ اسالمى که فرزانگان علم و تقوا در طول چند قرن تمدن اسالمى با مجاهدت 
خود فراهم ساخته اند، استفاده شود و دستاوردهاى علمى که دانشمندان اسالمى معاصر در جهت ارائه 
کبير  رهبر  امام خمينى،  حضرت  فرهنگى  آثار  به خصوص  کرده اند،  عرضه  امروز  جهان  در  ناب  اسالم 
ـ و رهنمودهاى رهبر معظم انقالب  ـ رحمة الله عليهمـ  انقالب اسالمى، عالمه طباطبايى و شهيد مطهرىـ 

اسالمى فرا راه حرکت هاى آموزشى قرار گيرد.
۲۴ــ توجه به اهداف ويژۀ دختران و پسران: با توجه به اين که در برخى از احکام دين 
تفاوت هايى ميان احکام دختران و پسران وجود دارد که بايد به هر گروه به تنهايى آموزش داده شود، برنامه 
بايد پيش بينى اين تفاوت ها را بکند، همچنين در امورى مانند سن بلوغ، معاشرت، پوشش و حجاب، 
نظام خانواده، نقش مرد و زن در خانه و جامعه، بايد به نوع مخاطب و نحؤه پيام رسانى به او توجه گردد. 

همچنين جنبه هاى روانشناختى زن و مرد در مجموعٔه آموزش ها بايد مدنظر قرار گيرد.
۲۵ــ تقويت احساس نياز به دين: برنامٔه درسى و آموزش هاى دينى بايد به گونه اى طراحى 
شود که اصل احساس نياز به دين را براى دانش آموز زنده کند، به گونه اى که دريابد بدون تکئه بر دين و 
اعتقادات دينى زندگى او داراى يک خٔال بزرگ است و از معنا و جهت تهى است. او دريابد که زندگى 
با دين گره ها را مى گشايد و از سردرگمى ها و بى تفاوتى ها نجات مى دهد و به شخصى فعال در جامعه و 

هدفمند و مفيد در زندگى تبديل مى کند.
و  دانش آموزان  ما  آموزه هاى  مخاطب  اين که  به  توجه  با  سمحه:  و  سهله  دين  معرفى  ۲۶ــ 
نوجوانان هستند، عرضٔه دين بايد به گونه اى باشد که با روحيه و توانايى آنان سازگار باشد و بايد احساس 
کنند که تعاليم دينى نه تنها زندگى را سخت و مشکل نمى کند، بلکه تعاليمى قابل انجام، مؤثر و کارآمد 
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است. از سخت گيرى هاى بى جا تهى است و به عالئق و خواسته هاى مشروع و عقالئى نوجوان نيز 
توجه دارد.

۲۷ــ آموزش اقليت هاى دينى (مسيحى، يهودى و زرتشتى): چون همٔه اديان الهى در 
اصول دين و جوهره و حقيقت دين که خداگرايى و معنويت گرايى و عمل براى سعادت در آخرت است، 
وحدت نظر دارند، چهارچوب کلى برنامٔه درسى آنان از همين برنامه اخذ مى شود. اّما محتواى آموزشى 
آنان با توجه به تعليمات خاص آن اديان و با استفاده از منابع مورد تأييد در آن اديان، فراهم مى آيد. اين 

آموزش بايد هماهنگ با قانون اساسى و قوانين عادى جمهورى اسالمى ايران باشد.
۲۸ــ امکان توسعه و تکميل و تجديدنظر در برنامه: آموزش دينى با مسائل مستحدثٔه 
فکرى، سياسى، اجتماعى و اخالقى جامعه پيوندى مستقيم و وثيق دارد و آن تحوالت، انديشه و عمل 
مخاطبين آموزش ــ يعنى دانش آموز ــ را به سرعت متأثر مى نمايد، لذا الزم است شوراى برنامه ريزى 
درس دينى در دوره هاى معينى تشکيل گردد و مباحث و مسائل جديد را استخراج و مطرح نمايند و 
در صورت تشخيص کارشناسانه نسبت به اهمّيت آن موضوعات و لزوم آموزش آن ها، تغيير مناسب در 
کتاب صورت گيرد. البته تغييرات محتوا بايد به نحوى انجام گيرد که آموزش را دچار تحوالت روزمره 

نسازد و به اصل تداوم در آموزش لطمه وارد نياورد.

۳ــ روش هاى تعليمى و تربيتى؛ رويکرد فعال، محور روش ها

رويکرد فعال در تعليم و تربيت دينى داراى شاخصه هاى زير است: 
۱ــ عنصر اصلى در رويکرد فعال، تأکيد بر تعقل و تفکر مخاطب و دادن آزادى عمل به عقل و 
انديشه است تا بتواند فعاالنه موضوع را بررسى کرده و مطابق با معيارهاى تعقل به نتيجه برسد. ايجاد 
فعال است. از  رويکرد  رکن در  مهم ترين  دادن به آن،  ميدان  عقالنيت و  تعقل و  براى  مناسب  فضاى 
اين رو، در آن جا که سنخ موضوع، سنخ عقلى است، شيوه هاى  تحّکمى نه تنها کارايى ندارد، بلکه عمالً 

نتايج معکوس خواهد داد. 
۲ــ در امور تعقلى و تفکرى، سپردن قضاوت نهايى به دانش آموز يک امر قراردادى و وضعى 
نيست که بتوان تصميم گرفت به دانش آموز واگذار شود يا نه، بلکه امرى تکوينى و حقيقى است و چه 
بخواهيم و چه نخواهيم، برعهدٔه اوست. آنچه الزم است، اين است که در برنامه ريزى و شيؤه تدريس 

بدين امر توجه شود و ناديده گرفته نشود. 
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۳ــ سپردن داورى و قضاوت به دانش آموز، به معناى رهاکردن او و به خود وانهادنش پس از 
طرح مسئله نيست. گاهى چنين گفته مى شود که براى اين که به ذهن دانش آموز جهت ندهيم و براى 
اين که جلو فعاليت آزاد انديشه اش را نگيريم، بايد در هنگام طرح مسئله،  از موضع گيرى نسبت به يکى 
از پاسخ ها دورى کنيم و همٔه پاسخ هاى ممکن را با نگاه بى طرفانه در اختيار او قرار دهيم تا خود ارزيابى 
کند و اتخاذ موضع نمايد. اين روش به معنى ناديده گرفتن دستاوردهاى انسان از هزاران سال تفکر و 
انديشه است. دبير، نه تنها مى تواند دربارٔه پاسخ هاى ممکن  اظهارنظر صريح کند و موضع خاص بگيرد، 
بلکه الزم و ضرورى است و اين به معناى انتقال تجربه هاى خود و نتايج علمى به دست آمده است. 
مهم آن است که معلم در اظهارنظر صريح و روشن خود جانب انصاف را رعايت کند و پيرو استدالل 

و منطق باشد. 
۴ــ يک بُعد از رويکرد فعال، توجه به گرايش هاى فطرى و فعال کردن آن هاست. ما با انسانى 
بى تفاوت و معلق روبه رو نيستيم که زيبايى و زشتى، حق و باطل، خوبى و بدى، خدا وشيطان برايش 
يکسان باشد. تقويت خداگرايى، زيباگرايى، حق گرايى و مانند آن، همچون تقويت اندام هاى جسمانى در 
کودکى است. يعنى همان طور که تقويت اندام هاى جسمانى سبب مى شود که کودک بتواند از اين اندام ها 
درست استفاده کند و از جنبٔه جسمانى، فعاليت طبيعى از خود نشان دهد، تقويت گرايش هاى بالقوه 
و شکوفا کردن آن ها سبب فعاليت طبيعى انديشه، عالئق و گرايش ها خواهد شد. به همين جهت دبير 
محترم بايد بکوشد از مجموعٔه شيوه هايى که اين گرايش ها را تقويت مى کنند کمک بگيرد و فعاليت هايى 

را سامان دهد که به تقويت آن ابعاد مدد رساند. 
۵ــ با توجه به طيف وسيع و متنوع موضوعات دينى، رويکرد فعال در هر موضوعى مناسب با خود 
آن موضوع، شکل مى گيرد و ظهور مى کند. در موضوعات مربوط به مبانى، مانند جهان بينى،  مبدأ و معاد 
و حقيقت انسان، رويکرد فعال آن است که عقل در بررسى ديدگاه ارائه شده فعال شود، با مقياس هاى 
منطقى خود آن ديدگاه ارزيابى کند و بپذيرد. پس از عبور از مبانى، بررسى موضوعات خاص تر، با مالحظٔه 
آن مبانى انجام مى شود. به طور مثال، اگر کسى با مالحظٔه مبانى، حقيقت اسالم را پذيرفت و قبول کرد 
که قرآن کريم کتاب الهى است و آن را به عنوان کتاب الهى پذيرفت، براى يادگيرى اين کتاب مى تواند 
از رويکرد فعال بهره ببرد، اّما اين رويکرد فعال به معناى اين نيست که شخص، نسبت به معارف مطرح 
شده بى طرف باشد و بگويد که هر معرفتى را مطالعه مى کنم، اگر با عقل من هماهنگ بود، مى پذيرم و اگر 
هماهنگ نبود نمى پذيرم. يعنى با نگاه نقادى وارد عمل نمى شود. بلکه با نگاه تفسيرى قرآن را مطالعه 

مى کند يعنى صحت معارف را مى پذيرد و ذهن خود را آمادٔه فهم محتوا مى کند، نه ارزيابى آن. 
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هم چنين، در سيره، پس از اين که شخص پذيرفت که ائمٔه اطهار (ع) از جانب رسول خدا (ص) 
منصوب اند و بنا به فرمايش آن حضرت، معصوم هستند، در هنگام مطالعٔه سيرٔه آن بزرگواران، مانند يک 
ناظر بى طرف عمل نمى کند. بلکه فعال بودنش در سيره  بدان معناست که هرچه بهتر بتواند از زندگى آنان 

درس هاى بهتر بگيرد و در زندگى خود به کار بندد. 
در احکام نيز يک چنين وضعيتى حاکم است. در تعليم احکام، روش فعال به اين معنا نيست 
که حکمى از احکام دين ذکر شود و به نقد و ارزيابى دانش آموزان گذاشته شود تا آنان برداشت خود 
را نسبت به مفيد بودن آن بيان کنند و پس از آن تصميم بگيرند که به آن حکم عمل کنند يا نه. بلکه در 
احکام توجه به حکمت احکام مى شود از جهت معرفت بيش تر به آن حکم و انجام همراه با معرفت به 

آن است و نيز از جهت پشتيبانى هاى عقلى و قلبى براى تداوم در عمل و انجام فريضه است. 
تربيت  دين  به  معتقد  و  ديندار  خانواده هاى  در  ما  کشور  دانش آموزان  که  اين  به  توجه  با  ۶  ــ 
مى شوند و اسباب تقويت دين از قبيل مسجد، رسانه ها و اطالعات پدر و مادر در پيرامون آن ها وجود 
دارد، همواره با تعلق قلبى و اطالعاتى از دين مخاطب ما قرار مى گيرند. در هنگام تدريس، وظيفه ما  
آن است که اين تعلق قلبى را تقويت کنيم و از اطالعات آنان بهره ببريم. يعنى آنان را نسبت به آن چه با 
خود آورده اند فعال کنيم و از داده هاى آنان به عنوان پشتيبان تدريس کمک بگيريم و در ضمن تدريس، 

به تقويت و اصالح آن داده ها بپردازيم. 
۷ــ در مباحث نظرى و اعتقادى که تعقل و انديشه نقش اصلى را دارد و انسان بايد در اين 
موضوعات صاحب بينش و تفکر باشد، رويکرد فعال نقش اساسى ترى دارد و همان طور که گفته شد،  
از موضع تحکم نمى توان وارد شد. اّما از آن جا که در اين قبيل مباحث بايد از گنجينٔه عظيم معارف 
الهى و بشرى  بهره برد، نمى توان آموزش را از نقطٔه صفر آغاز کرد. به طور مثال، وقتى اين مسأله 
مطرح مى شود که «آيا خلقت هدفدار است يا نه» نبايد دانش آموزان را که داراى ذهنى ساده نسبت به 
اين موضوع هستند رها کرد و از آن ها خواست که به تنهايى يا با همفکرى يکديگر دربارٔه اين موضوع 
بينديشند و نظر دهند و آن گاه نظرات آنان جمع بندى شود و نهايى گردد. بلکه کتاب درسى و دبير بايد 
تالش کند که نتيجٔه تحقيقات متفکرين دينى را در اختيار دانش آموزان قرار دهد و از آنان بخواهد که 
دربارٔه اين تحقيقات بينديشند. اين امر سبب مى شود که دانش آموزان با بهره مندى از انديشٔه بزرگان، 
به تفکر عميق تر نسبت به موضوع برسند و داليل صحيح فراوانى را که خودشان به ذهنشان نمى رسيده 
و نتيجٔه تفکر متفکرين بزرگ است، بدانند و به وجه صحيح پاسخ دست يابند. هنر تدريس در اين 

است که دبير بتواند دستاورد متفکرين را به گونه اى طرح کند که: 
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اوالً: دانش آموز احساس کند، قبل از داورى و قضاوت و تصميم گيرى، بايد نظرات متفکرين 
را به درستى بفهمد و هضم کند. به عبارت ديگر، بايد همواره نوعى خضوع و خشوع در مقابل علم و 
عالم در شخص طالب علم باشد. فعال بودن انديشه به اين معنا نيست که انسانى تازه از راه رسيده وقتى 
با نظرى از انديشمندى مانند ابن سينا، خواجه نصير، عالمه طباطبايى و شهيد مطهرى روبه رو مى شود، 
از همان ابتدا در موضع داورى و ارزيابى قرار بگيرد. ما بايد به دانش آموزان خود ياد دهيم که شرط 
اّول علم دوستى آن است که قبل از هرچيز بايد درست بفهمند و رسيدن به فهم درست، خود نيازمند 

تفکر و تعمق فراوان است. 
اين توصيه که يک حيث اخالقى نيز دارد، راهگشاى تفکر آزاد و درآمدن از چنبرٔه خودخواهى 
و بيرون رفتن از جمود و تنگ نظرى است. مشهور است که نيوتن گفته است: « من بر پشت غوالن 
ايستاده ام.» يعنى اگر مى بينيد که من در ارتفاعى بلند از مراتب علم و دانش ايستاده ام، به خاطر قامت 
بلند خودم نيست. از آن ابتداى سطح زمين تا اين ارتفاعى که من ايستاده ام، غوالن بلند بااليى در علم 
و دانش ميانه شده اند تا من در اين ارتفاع قرار بگيرم و هرکدام که خود را کنار کشند به همان ميزان و 
يا بيش تر به پايين خواهم افتاد. بنابراين در ابتداى راه، ما بايد به دانش آموزان خود تواضع در مقابل 
علم را بياموزيم. و تواضع در اين جا بدان معنى است که زحمت بکشيم تا بدانيم که آن عالم و انديشمند 

چه مى گويد. 
ثانياً: دانش آموز آن نظر را در چارچوب فکر و انديشٔه خودش مورد تجزيه و تحليل و بررسى 
قرار دهد و در صورتى که آن را صحيح يافت بپذيرد و اگر اشکالى بر آن ديد، طرح نمايد و درپى رفع 
اشکال برآيد و تا آن جا پيش رود که يا اعتماد کامل به آن انديشه پيدا کند يا مطمئن شود که آن انديشه با 

عقل و استدالل ناسازگار است. 
آموزه هاى  درک  براى  تالش  دينى،  تربيت  و  تعليم  در  فعال  رويکرد  تجليات   مهم ترين  از  ۸   ــ 
قرآن و قول و فعل معصوم (ع) است. داشتن روحئه فعال در مواجهٔه با اين آموزه ها و حرص و ولع 
در کسب پيام ها و درس گرفتن از آ ن ها، نشانٔه آن است که شخص اعتماد کامل به قرآن کريم و سيره 
معصومين(ع) دارد و مى داند که کوتاهى و تنبلى و بى تفاوتى يا غفلت در بهره مندى از آموزه هاى قرآن و 
سيره، عقب ماندگى در کمال و رشد را به همراه دارد. رويکرد فعال، در اين مورد، تالش براى فهم عميق 
و عميق تر آموزه است، نه نقادى. به ميزانى که اعتماد و وثوق به قرآن کريم و معصومين (ع) بيش تر باشد، 

شوق به گرفتن  پيام ها افزايش مى يابد و بهره مندى بيش تر مى شود. 
اين  در  که  شود   پيش بينى  بايد  فعاليت هايى  سنت،  و  قرآن  از  بهره مندى  براى  جهت  همين  به 
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فعاليت ها اوالً توانايى  فهم از آيات و روايات افزايش يابد،ثانياً پيام ها و آموزه هاى  آيات، معيار ارزيابى 
خود و جامعه قرار گيرد، نه انسان و عقل انسان معيار آن آموزه ها واقع شود. 

به عبارت ديگر، در اين موارد، عقل در خدمت دريافت وحى و تفسير وحى قرار مى گيرد، نه 
نقد آن. 

پرورش نسلى که با وحى، نه از موضع نقد، بلکه از موضع تفسير، ارتباط برقرار کند، از مهمترين 
تمايز تعليم وتربيت دينى با تعليم و تربيت سکوالر است. و يکى از تجليات رويکرد متخذه و اصول ذکر 

شده در رويکرد انتخابى در روش تدريس، همين موضوعى است که در اين بند شرح داده شد. 
با عنايت به مراتب فوق و با بهره مندى از قرآن کريم و سنت و سيرٔه معصومين صلوات الله عليهم 
و نيز تجربيات مراکز آموزشى روش هاى متنوعى براى اين درس پيشنهاد مى شود. اين روش ها مى توانند 
در موضوعات مختلف به کار گرفته شوند؛ که اين بستگى به سليقه و مهارت معلم دارد. و پيشنهادهايى 
که در اين جا داده مى شود، دست معلم را براى به کارگيرى اين روش ها در موضوعات مختلف نمى بندد. 
برخى از روش ها با برخى قابل جمع اند و برخى با برخى ديگر قرابت و نزديکى دارند و مى توان برخى 
را در برخى ادغام کرد. برخى از آن ها نيز شايد در حد يک روش نباشند. اما براى سهولت کار و 

جلب توجه معلم به روش ها و سليقه هاى متنوع، مواردى که احصاء شده  را مى آوريم:
۱ــ  روش هميارى: اين روش دامنٔه گسترده اى دارد و در اهم موضوعات دينى قابل اجراست، 
به خصوص در مباحث اجتماعى. اين روش در مواردى که مى خواهيم فرد به تأمل درونى دعوت شود، 

مثالً محاسبٔه نفس کند يا رابطٔه معنوى با خدا برقرار کند، کاربرد کمترى دارد.
۲ــ روش پرسش و پاسخ: اين روش در مباحث اعتقادى و نظرى کارايى بيش ترى دارد. اين 

روش مى تواند ميان دو دانش آموز يا معلم و دانش آموز اتفاق بيفتد.
۳ــ روش قصه گويى و داستان: اين روش براى بيان سيرٔه بزرگان استفاده مى شود. همچنين 
فعاليت ها و  شروع  وسيلٔه  داستان مى تواند  مؤثر است.  اختالقى  ارزش هاى  غيرمستقيم  آموزش  براى 

تمرين هاى مختلف دانش آموزان قرار گيرد.
۴ــ روش ايجاد فرصت تأمل با خود: گاهى يک سؤال، يک بيت شعر، يک تصوير و امورى 
از اين قبيل آدمى را به خود برمى گرداند و در تأمل فرو مى برد. در اين گونه تأمل هاست که تصميم هاى 
مهم و مؤثر گرفته مى شود و قدم هاى رو به جلو برداشته مى شود. معلم بايد بتواند در لحظه هاى ناب و 

در فرصت هاى مناسب، زمينه هاى تأمل را فراهم کند.
۵    ــ روش ايجاد فرصت تجربه کردن و لذت بردن از تجربه: در اين روش، معلم به طور 
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عملى شرايطى را فراهم مى کند که دانش آموز لذت عمل دينى را تجربه کند و از اين طريق پيوند قلبى 
وى با آن عمل تقويت شود. مشارکت در جشن ها و اعياد مذهبى، همکارى و هميارى در رفع نيازهاى 
ديگران و هر اقدام خير ديگرى که لذت از کار خير را به طور واقع به دانش آموز مى چشاند و گرايش او 

به کار خير را افزايش مى دهد.
ثمرات  يادآورى  رفته،  بسيار به کار  کريم  قـرآن  تبشير: اين روش که در  انذار و  روش  ۶  ــ 
عمل خير و نـتايج کارهاى بـد است. با تبشير، اميد انسان نسبت به آيندٔه زيبا در سائه کار خوب افزايش 

مى يابد و با انذار، بيمى نسبت به آيندٔه متفاوت و آينده ناشى از کار به شکل مى گيرد.
۷ــ روش آموزش مستقيم: در اين روش، مسألٔه موردنظر به نحو روشن واضح با مخاطب طرح 
مى شود تا مخاطب بدون ابهام و شک مسأله را دريابد و دربارٔه آن تصميم بگيرد. اين روش بخصوص 

در مسائل اعتقادى و احکام کاربرد بيش ترى دارد.
 ۸  ــ روش آموزش غيرمستقيم: اين روش، بيش تر در موضوعات اخالقى کاربرد دارد. در 
برخى موارد، تذکر روشن و مستقيم، مؤثر واقع نمى شود و شخِص مخاطب تحت تأثير قرار نمى گيرد. 
تشخيص اين موارد و مواضع با معلم است. در اين موارد معلم از ابزار ديگرى کمک مى گيرد تا توجه 

مخاطب را جلب نمايد.
۹ــ روش تذکر: اين روش در قرآن کريم بر آن تأکيد شده و خداوند، رسول خدا بدان استفاده 
از اين روش دعوت مى کند. يکى از نام هاى قرآن کريم هم «ذکر» است. تذکر، مبتنى بر انسان شناسى 
دينى است که بر گرايش هاى فطرى استواراست و اصول اخالقى، اصولى ثابت و پذيرفته شده تلقى 
مى شود. تذکر، به معناى به ياد آوردن آن اصول پذيرفته شده و دادن خودآگاهى نسبت به آن گرايش هاى 

فطرى است.
۱۰ــ روش سخنرانى: اين روش بيش تر در تبيين اصول اعتقادى کاربرد دارد که بايد يک 
موضوع، به نحو منسجم طرح شود و توضيح داده شود. البته انتخاب سخنرانى، به معناى استفاده از 
روش غيرفعال نيست. سخنرانى مى تواند در رويکردى فعال عرضه شود، به گونه اى که دانش آموزان 
برخوردى فعال با سخنرانى داشته باشند و براساس سخنرانى، فعاليت هاى تعريف شده  را انجام دهند.

۱۱ــ روش موعظه: اين روش، بيش تر به نفس لّوامه و بيدارگرى وجدان و براى ايجاد انگيزه 
به اخالق حسنه و کار خير و نفرت و دورى از رذايل اخالقى و کار بد است. زبان انتخابى، يک زبان 

نصيحت گرانه است و ابزارهاى مختلفى براى اين منظور، به کار گرفته مى شود.
۱۲ــ روش طرح الگو و اسوه: در اين روش، از شخصيت الگويى انسان هاى مرجع و 
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مورد قبول استفاده مى شود. رسول خدا (ص) و معصومين بزرگوار ديگر بهترين اسوه هايى هستند که 
هم برترين معيار انسان ديندار هستند و هم مقبوليت آنان نزد نوجوان و جوان بسيار باالست. اسوه هاى 
ديگر نيز به نسبت نزديکى و قربشان با اين معصومين بايد به جوانان شناخته شوند. همچنين بايد از 

اسوه هاى مورد اعتماد در عصر حاضر و نزديک به زمان نوجوان امروزى بيش تر ياد گردد.
۱۳ــ روش تشويق و تنبيه: اين روش، با انذار و تبشير متفاوت است. در روش انذار و 
تبشير، تأکيد بر آثار و نتايج خود عمل است. اّما در روش تشويق و تنبيه، متکى بر تشويق ها يا تنبيه هاى 
جانبى است که مى تواند با خوِد عمل رابطٔه مستقيم نداشته باشد، بلکه معلم براى ايجاد انگيزٔه ثانوى، 
از برخى تشويق ها و تنبيه ها کمک مى گيرد و دانش آموز به نسبت آن تشويق و يا تنبيه کارى را انجام 

مى دهد يا از عملى دورى مى کند.
اين روش در سنين پايين، مانند دوره دبستان و قبل از دبستان، در موضوعات اخالقى و برخى 
رفتارها مؤثر است. اّما به هيچ وجه نبايد تبديل به رويّه شود که در آن صورت، دانش آموز همواره کارهاى 
خوب را نه به خاطر خوب بودنشان، بلکه به نيت تشويق انجام خواهد داد و اصِل خوبِى آن عمل در قلب 

وى تثبيت نخواهد شد.
۱۴ــ روش نمايش: اجراى نمايش توسط دانش آموزان، هم بر مجريان نمايش تأثير مى گذارد 
و هم تماشاگر را به گونه اى زنده با داستان نمايش مواجه مى کند. از اين رو، به او حضورى فعال مى دهد، 
به خصوص که اگر با روش هاى فعال ديگر توأم شود و پس از اجرا، محتواى نمايش مورد نقد و بررسى 

قرارگيرد.
  ۱۵ــ روش تحقيق و مطالعه: اين روش که در همٔه موضوعات دينى کاربرد دارد، درصورتى 
که همراه با مهارت هاى صحيح تحقيق و مطالعه باشد، به دانش آموز کمک مى کند که به يک عادت پسنديده 
دست يابد و بدين وسيله بتواند دايرٔه دانش خود را از محدودٔه کتاب هاى درسى فراتر ببرد. اين روش 

قدرت تجزيه و تحليل و تفکر و استنباط را افزايش مى دهد و به آموخته ها عمق مى بخشد.
۱۶ــ روش کنفرانس دانش آموزى: اين روش اعتماد به نفس دانش آموزان را افزايش مى دهد 
و عمِق دانِش کنفرانس دهنده را بيش تر مى کند. کنفرانس بايد حول يک موضوع باشد. کنفرانس دهنده 
بهتر است از ميان يک گروه برگزيده شود تا رقابت گروهى ايجاد شود بدين معنا که گروه از او پشتيبانى 

کند و ساير گروه ها به نقد بپردازند.
وضو  مانند  مهارت هايى  در  بيش تر  روش،  اين  مشاهدات:  تحليل  و  مشاهده  روش  ۱۷ــ 
گرفتن، نماز، تيمم و مانند آن و نيز در رفتارها و اعمال کاربرد دارد. فرد، با ديدن يک عمل مهارتى يا 
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يک رفتار اخالقى آن را تجزيه و تحليل مى کند، نقاط قّوت يا ضعف عمل را شمارش مى کند و به طور 
غيرمستقيم آموزش مى بيند.

 ۱۸ــ روش خلق موقعيت براى داورى: در اين روش با کمک روش هاى ديگر، مانند نمايش، 
نقل خاطره، فيلم و مانند آن، به دانش آموز فرصت داورى و قضاوت داده شود تا دربارٔه حادثه و عناصر 

آن اظهارنظر کند. اين روش بيش تر در موضوعات اخالقى و رفتار اجتماعى کاربرد دارد.
۱۹ــ روش مناظره: اين روش، با پرسش و پاسخ متفاوت است. در مناظره، معموالً از بيش 
از دو نفر استفاده مى شود و افراد در نقش رقيب ظاهر مى شوند. اين روش در موضوعات اعتقادى و 

مسائل اجتماعى کاربرد بيش ترى دارد.
۲۰ــ روش آموزش انفرادى: اين روش نيز معجونى از چند روش است که براساس توانايى هاى 
هر شاگرد تنظيم مى شود. در اين روش، شاگردان برحسب توانايى شان پيش مى روند و معلم نيز وقت کمترى 
را صرف تدريس و زمان بيش ترى را براى رسيدگى به فرد فرد شاگردان صرف مى کند. در اين روش، 

روحيه استقالل طلبى شاگردان در اجراى پروژه هاى بزرگ و کوچک تقويت مى شود.
اين روش، در تعليم و تربيت دينى به گونه اى ديگر مطرح است و مى توان با استفاده از تجربه هاى 
جديد، سنت هاى قبلى را تعالى بخشيد. تربيت دينى مواجهٔه دو انسان است که هرکدام شخصيت ويژٔه 
خود را دارند. شخصيت برجسته و ممتاز معلم در رابطٔه شخصى بسيار تأثيرگذار است. هر دانش آموزى 
هم که در مقابل معلم قرار مى گيرد، شخصيت خاصى دارد با حّساسيت ها، گرايش ها، نگرانى ها، اميدها 
و آرزوهاى ويژه. اگر معلم بتواند فراتر از چارچوب نگاه کلى خود به مجموعٔه کالس، با دانش آموزان 
رابطٔه فردى برقرار کند و حال و هواى روحى او را درک کند و با او همراه و هم صحبت شود، بهتر 
مى تواند آنان را رشد دهد يا مشکالتشان را حل نمايد. کاربرد اين روش براى دانش آموزان ممتاز يا 

مسأله دار فوريت بيش ترى دارد.
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٤ــ جدول وسعت و توالى اهداف پايۀ سوم متوسطه
مفاهيم

قلمرو شناخت و بينش
باورها و گرايش ها

عمل و رفتار

خدا

۱ــ آشنايى با توحيد در خالقيت و ربوبيت.
ک در شخصيت 

۲ــ آشنايى با تقابل توحيد و شرک و آثار هري
ص از جنبٔه 

انسان و رفتار فردى و اجتماعى او (به خصو
توحيد ربوبى و شرک ربوبى)

۳ــ شناخت رابطٔه صحيح توحيد با شفاعت معصومين

۱ــ کسب مراتبى از تعهد در بيان کردن آثار توحيد در زندگى 
شخصى و جامعه خويش

۲ــ حصول مراتبى از احساس فقر و نياز خود و همه 
موجودات به حق تعالى

۳ــ عدم گرايش به انديشه هاى شرک آلود و اعمال مشرکانه 
و رياکارانه

۴ــ گرايش به تقاضاى شفاعت از معصومين

۱ــ دورى از انديشه هاى شرک آلود و اعمال 
مشرکانه

۲ــ تقاضاى شفاعت از معصومين در سختى ها 
و گرفتارى ها

۳ــ پياده کردن مراتبى از آثار توحيد در 
زندگى مانند دعا به درگاه الهى و خواستن 

نيازها از او

نظام خلقتمعاد
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مفاهيم
قلمرو شناخت و بينش

باورها و گرايش ها
عمل و رفتار

هدايت الهى و پيامبرى

۱ــ آشنايى با ضرورت هدايت الهى براى رسيدن به کمال 
و رستگارى.

ص هدايت انسان و نيازمندى 
۲ــ آگاهى نسبت به نوع خا

عقل به وحى.
۳ــ شناخت اهداف اصلى دعوت پيامبران.

۴ــ آشنايى با پيوستگى و ارتباط ميان دعوت انبياء.
۵  ــ آشنايى با علل تجديد نبوت ها و ختم آن در زمان پيامبر 

ص).
اسالم (

آن.۶  ــ آگاهى از نقش دين در تاريخ انسان و آثار و ثمرات 
۷ــ آگاهى از برخى مشخصات بنيادى و سيماى کلى دين 

اسالم.

۱ــ احساس نياز به هدايت الهى براى رسيدن به سعادت.
۲ــ احساس خضوع توأم با محبت نسبت به پيامبران و 

برگزيدگان الهى.
۳ــ عالقه و رغبت به پيروى از اهداف انبياء و برگزيدگان 

الهى.
۴ــ تقويت ايمان به حقانيت انبياى الهى و خاتميت نبوت 

پيامبر اسالم.
۵  ــ تقويت ايمان به پاسخگويى اسالم به نيازهاى امروزى 

(جاودانگى اسالم).
۶  ــ تقويت ايمان به جامعيت و کمال دين اسالم.

۷ــ تقويت ايمان به نقش آفرينى اديان الهى در زندگى بشر 
و تاريخ انسان.

۱ــ سعى در گرفتن راه سعادت از دين.
۲ــ خضوع در برابر پيامبران و برگزيدگان 

الهى.
۳ــ تالش براى پيروى از هدف انبيا و الگو 

قرار دادن آن ها.
۴ــ تالش براى بهره مندى از دين در شرايط 

زندگى دنياى امروز.

قرآن کريم

۱ــ افزايش توانايى درک معناى آيات قرآن کريم.
۲ــ آشنايى با برخى از شيوه هاى تدبر در قرآن کريم.

۳ــ آشنايى با وحى الهى و نحؤه نزول قرآن.
۴ــ آشنايى با برخى از جنبه هاى اعجاز قرآن.

۵  ــ آشنايى با هدايت هاى قرآن در موضوعات معين شده 
براى سال سوم.

۱ــ تقويت عالقه مندى به درک معناى آيات قرآن کريم.
۲ــ تقويت عالقه مندى به قرائت قرآن کريم.

۳ــ افزايش عالقه مندى به مراجعٔه به قرآن و تفکر در آن.
۴ــ عالقه مندى به رعايت آداب قرائت قرآن و تدبر در 

قرآن.
۵  ــ عالقه مندى به بهره گرفتن از هدايت هاى قرآن کريم در        

موضوعات مربوط به سال سوم.

۱ــ تالش براى درک معناى آياتى از قرآن 
کريم.

۲ــ تقويت قرائت قرآن کريم.
۳ــ تقويت مراجعه به قرآن و تفکر و تدبر 

در آن.
۴ــ رعايت آداب قرائت قرآن و تدبر در آن.

۵  ــ تالش براى بهره مندى از هدايت هاى قرآن 
کريم (در موضوعات مربوط به سال سوم).

جدول وسعت و توالى اهداف پايۀ سوم متوسطه
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مفاهيم
قلمرو شناخت و بينش

باورها و گرايش ها
عمل و رفتار

امامت و واليت و حکومت اسالمى

۱ــ آشنايى با حيثيت امامت و واليت پيامبر اسالم و ضرورت 
تداوم آن بعد از رحلت.

۲ــ تقويت معرفت به ائمٔه اطهار (ع) و فاطمه زهرا (س).
۳ــ تقويت معرفت به امام عصر (عج).

۴ــ آشنايى با علل غيبت امام عصر (عج) و شيوه هاى هدايتى 
ايشان در عصر غيبت.

۵  ــ آشنايى با شيؤه رهبرى و اداره جامعٔه اسالمى در عصر 
غيبت.

۶  ــ آشنايى با وظايف فرد مسلمان در نظام حکومتى اسالم.
۷ــ آشنايى با شيوه هاى حفظ وحدت امت اسالمى در جهان 

و فرقه هاى اسالمى در کشور.

۱ــ تقويت ايمان به تداوم رسالت انبيا در قالب امامت.
۲ــ تقويت گرايش به الگو قرار دادن امامان معصوم در 

عرصه هاى زندگى.
۳ــ تقويت محبت به معصومان (ع) و دورى از دشمنان 

آنان.
۴ــ تقويت ايمان به امام عصر (ع) و اشتياق به ظهور ايشان.

۵  ــ باور به اصل واليت و رهبرى و مرجعيت دينى در جامعه 
اسالمى.

۶  ــ احساس تعهد نسبت به وظايف خود در قبال نظام 
اسالمى.

۷ــ تقويت روحيه وحدت گرايى در ميان مذاهب مختلف 
اسالمى.

۱ــ تالش براى پيروى از ائمه معصومين (ع) 
در زندگى.

۲ــ الگــو و سرمشق قــرار دادن ائمـــه 
معصومين(ع)

۳ــ سعى در انجام وظايف خود در قبال نظام 
اسالمى.

۴ــ سعى در کسب آمادگى براى ظهور حضرت 
ولى عصر (ع).

سنت و سيره

۱ــ آشنايى با ضرورت معرفت به سيرٔه معصومين (ع) و 
تبعيت از آن ها.

۲ــ آشنايى با سنت و سيرٔه معصومين (ع) در موضوعات 
معين شده براى سال سوم.

۱ــ تقويت حب به معصومين (ع) و گرايش به استفاده از 
سيرٔه آن ها در عرصه هاى زندگى (در مصاديق معين شده 

سال سوم).
۲ــ تقويت ميل به تبعيت از سنت و سيره معصومين (ع).

۱ــ تالش براى کسب معرفت بيش تر نسبت به 
معصومين (ع).

۲ــ سعى در سرمشق قرار دادن معصومين (ع) 
و پيروى از آنان.

جدول وسعت و توالى اهداف پايۀ سوم متوسطه
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مفاهيم
قلمرو شناخت و بينش

باورها و گرايش ها
عمل و رفتار

سنت و سيره

۳ــ آشنايى با وظايف مسلمانان نسبت به معصومين (ع). 
ص امام عصر (ع) و ثمرات آن ها.

به خصو
۴ــ آشنايى با سيرٔه حضرت زهرا (س) و نقش الگويى ايشان 

براى زن مسلمان.

۳ــ گرايش زنان به اسوه قرار دادن حضرت زهرا (س) در 
زندگى.

۴ــ تقويت شوق در مراجعه به معصومان براى انطباق خود 
با سيره آن بزرگواران.

۳ــ تالش براى بهره مندى از سيرٔه معصومين 
ص در مصاديق 

در برنامه زندگى (به خصو
مربوط به سال سوم).

انسان در اسالم

۱ــ آشنايى با نياز ذاتى انسان به هدايت.
۲ــ آشنايى با ويژگى هاى زن و مرد به عنوان دو انسان مکمل 

و حکمت تفاوت هاى ميان آن دو.
۳ــ آشنايى با نقش غريزه جنسى در تکامل يا انحطاط.

۴ــ آشنايى با غيرت و حياى زن و مرد در تحکيم خانواده.

۱ــ احساس نياز به هدايت الهى.
۲ــ نفى گرايش هاى خودبينانه يا خودباختگى به خاطر مرد 

يا زن بودن.

جامعه اسالمى

۱ــ آشنايى با قسط و عدل به عنوان بهترين ويژگى جامعه 
اسالمى.

۲ــ آشنايى با برخى آرمان هاى جامعه اسالمى.
۳ــ آشنايى با معنويت گرايى حاکم بر جامعه اسالمى.

۴ــ آشنايى با حقوق و مسئوليت هاى جوان در جامعه 
اسالمى.

۵  ــ آشنايى با ضرورت و حدود آزادى در جامعه اسالمی.

۱ــ آمادگى فکرى و روانى نسبت به امر ازدواج براساس 
موازين اسالمى.

۲ــ احساس رضايت و خرسندى نسبت به احکام اسالم در 
ک.

ص حريم زن و مرد و حقوق هري
خصو

۳ــ تقويت عفت و غيرت اسالمى.
۴ــ ميل به هدايت صحيح غريزٔه جنسى.

۵  ــ احساس مسئوليت اجتماعى و همت در مراعات حقوق 
اجتماعى ديگران.

۱ــ تالش براى رعايت احکام اسالم در 
ک.

ص زن و مرد و حقوق هري
خصو

۲ــ تقويت عفت و غيرت اسالمى.
۳ــ سعى در انجام مسئوليت هاى اجتماعى 
از جمله: مراعات حقوق ديگران و 

عدالت خواهى.
۴ــ انجام برخى تعهدات خود نسبت به جامعه 

و ساير مسلمانان.
۵  ــ سعى در تحقق برخى آرمان هاى اسالمى.

جدول وسعت و توالى اهداف پايۀ سوم متوسطه
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مفاهيم
قلمرو شناخت و بينش

باورها و گرايش ها
عمل و رفتار

جامعه اسالمى

۶  ــ آشنايى با اهداف تشکيل خانواده.
۷ــ آشنايى با برخى احکام مربوط به روابط خانوادگى.

۸  ــ آشنايى با نقش خانواده در تربيت، تحکيم بنيادهاى جامعه 
و سالمتى اخالقى و روانى افراد جامعه.

۶  ــ گرايش به تحقق عدالت اسالمى در جامعه.
۷ــ احساس تعهد نسبت به سرنوشت جامعه و ساير 

مسلمانان.
۸  ــ تلقى مثبت نسبت به خانوادٔه اسالمى.

۶  ــ سعى در اجراى عدل در جامعه و رعايت 
عدالت در رفتار اجتماعى.

راه زندگى (اخالق، اعمال و آداب)

در ارتباط با خدا
۱ــ آشنايى با حقيقت تقواى الهى و مصاديق آن.

۲ــ آشنايى با حقيقت خوف و رجا و جلوه هاى آن ها.
آن.۳ــ آشنايى با حکمت روزه و آثار و ثمرات و برخى احکام 

در ارتباط با خود
۱ــ يادآورى ضرورت برنامه ريزى بر معيار دين.

۲ــ توجه به محدوديت زندگى و فرا رسيدن مرگ.
۳ــ آشنايى با شيوه هاى صحيح استفاده از اوقات

فراغت (تلويزيون، سينما، بازى هاى رايانه اى، اينترنت، 
ورزش و…).

در ارتباط با خدا
۱ــ تقويت مراتب اوليه تقوا (تقواى فطرى).

۲ــ داشتن اميد به خداوند در زندگى و ترس از عواقب 
کارها.

۳ــ احساس وظيفه در انجام روزه هاى واجب.
در ارتباط با خود

۱ــ تقويت عالقه مندى به برنامه ريزى در زندگى.
۲ــ احساس ارزشمندى در شجاعت اخالقى.

۳ــ گرايش به بهره مندى درست از امکانات مانند تلويزيون، 
اينترنت و امکانات رايانه اى.

۴ــ توجه به اوقات فراغت عمر خود و فراغت هاى 
روزانه.

در ارتباط با خدا
۱ــ تالش براى کسب مراحلى از تقواى الهى.

۲ــ سعى در گرفتن روزه هاى واجب.
۳ــ اهتمام در کسب اميدوارى به زندگى و ترس 

از عواقب کارها.
در ارتباط با خود

۱ــ سعى در تکميل برنامه زندگى.
۲ــ سعى در داشتن شجاعت اخالقى و احساس 

توانايى در مقابل بدکاران.
۳ــ استفادٔه مطلوب از اوقات خود و به هدر 

ندادن آن.
۴ــ سعى در بهره مندى درست از امکانات 

مانندتلويزيون، امکانات رايانه اى، اينترنت.

جدول وسعت و توالى اهداف پايۀ سوم متوسطه
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مفاهيم
قلمرو شناخت و بينش

باورها و گرايش ها
عمل و رفتار

راه زندگى (اخالق، اعمال و آداب)

در ارتباط با خانواده و جامعه
۱ــ آشنايى با نقش اجتماعى فرد مسلمان در نظام 

حکومتى اسالم.
۲ــ آگاهى نسبت به نظر اسالم دربارٔه زن و مرد و 

ويژگى هاى آن ها.
۳ــ شناخت معيارها و ويژگى هاى خانوادٔه مسلمان.
۴ــ آشنايى با ضرورت ازدواج و معيارهاى همسر.

۵  ــ آشنايى با آثار حيا و عفت در زندگى فردى و 
اجتماعى.

در ارتباط با خانواده و جامعه
خود.۱ــ احساس مسئوليت نسبت به جامعه و ايفاى نقش 
آن.۲ــ عالقه مندى به ويژگى هاى خانوادهٔ اسالمى و معيارهاى 

۳ــ تلقى مثبت به معيارهاى زن و مرد مسلمان.

در ارتباط با خانواده و جامعه
۱ــ تالش براى داشتن نقش فعال و مثبت 

در نظام اسالمى کشور.
۲ــ مشورت با اهل نظر در مورد خانواده و 
تالش براى داشتن نظر درست در اين مورد 

از هم اکنون.

جدول وسعت و توالى اهداف پايۀ سوم متوسطه
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٥ ــ ساختار کتاب درسی

١ــ نام کتاب، قرآن و تعليمات دينی (دين و زندگی) است. 
عنوان «دين و زندگى» متناسب با طراحى درس، در قالب «راه زندگى» است. هدف اين است که 

دانش آموز بياموزد که دين، شيوه زندگى او براى رسيدن به سعادت و خوشبختى است.
خاص  اهداف  که  به گونه اى  است؛  شده  استفاده  محتوا  تدوين  در  قرآنى  شريفٔه  آيات  از  ٢ــ 
آموزش قرآن کريم را در دورٔه متوسطه تأمين کند. درک معانى برخى آيات، آشنايى با معارف قرآن کريم 

و نيز قرائت صحيح آيات هدف اصلى آموزش قرآن در اين دوره است. 
در ساختار درس ها از آيات شريفه به صورت هاى زير استفاده گرديده است:

الف) در ابتداى درس، به عنوان مبدأ ورود به بحث.
ب) در متن درس و بخش هاى مختلف آن، به  عنوان هدايت کننده محتوا يا شاهد بر صحت آن.

ج) در بخش «انديشه و تحقيق»، و «پيشنهاد»، به منظور مراجعٔه دانش آموز به قرآن کريم و انس 
با آن و توانايى تحقيق و تفکر در اين کتاب شريف.

و  عزم»  در  پايداری  «مرحله  قلب»،  و  انديشه  «مرحلٔه  است:  مرحله  سه  بر  مشتمل  کتاب  ٣ــ 
«مرحلٔه در مسير». انتخاب اين سه مرحله، بر مبناى فرايند و سير از نظر به عمل است که در کتاب های 

سال اول و دوم پايه ريزی شده است.
و  کنند  فعاليت  بايد  دانش آموزان  تدريس،  ضمن  در  که  است  به گونه اى  درس ها  ساختار  ٤ــ 
بخشى از محتوا را تهيه نمايند. به همين جهت در داخل هر درس کادرهايى وجود دارد؛ در اين کادرها 
فعاليت هايى تعيين شده اند که بايد در کالس انجام گيرند. بهتر است اين فعاليت ها به صورت گروهى انجام 

شوند. اّما در صورت عدم امکان کار گروهى، همين فعاليت ها بايد به صورت فردى انجام پذيرند.
اين  دادن  انجام  آن هاست.  در  تفکر  و  قرآنى  آيات  ترجمٔه  و  قرائت  فعاليت ها،  اين  اعظم  بخش 
فعاليت ها تفکر قرآنى دانش آموزان را رشد مى دهد و آنان در مى يابند که محتواى درس ها با قرآن کريم 

ارتباطى محکم دارد و اين محتوا از آيات شريفٔه قرآن الهام گرفته است. 
ـ مقتضى است، بعد از آشنايى  ـ از جمله تعداد دانش آموزان کالسـ  بنابراين، اگر شرايط کالسـ 
منشى  و  سرگروه  يک  بايد  گروه،  هر  دهيد.  تشکيل  را  نفره  پنج  يا  چهار  گروه هاى  دانش آموزان،  با 
داشته باشد. گروه ها دربارٔه موضوعى که در کالس مطرح مى شود، هم انديشى کرده و نتيجه را يادداشت 

مى کنند تا در صورت لزوم توسط سرگروه خوانده شود.
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دبير،  انتخاب  با  بلکه  شود  پرسيده  گروه ها  همٔه  نظر  که  نيست  نيازى  وقت،  کمبود  صورت  در 
بعضى از گروه ها اظهارنظر مى کنند و دبير محترم نتيجه را اعالم مى نمايد.

اين بخش  انجام دادن  است.  شده  گنجانده  تحقيق»  و  «انديشه  بخش  درس،  هر  پايان  در  ٥  ــ 
توسط دانش آموز الزامى است و همٔه افراد بايد به سؤال ها پاسخ گويند و تحقيقات را انجام دهند.

دانش آموزان بايد دفتر کار منظم و مرتبى داشته باشند. ديدن اين دفتر در هر جلسه براى دبير 
مقدور نيست اّما دبير مى تواند شيوه اى به کار گيرد که دانش آموز دفتر کار خود را همواره مرتب و منظم 

نگه دارد. مثالً هر دفعه به طور تصادفى دفتر کار چند نفر را نگاه کند.
بعد از «انديشه و تحقيق»، بخش «پيشنهاد» قرار گرفته است؛ انجام دادن اين پيشنهادها اجبارى 
هر  که  کند  کوشش  محترم  دبير  مى باشد.  مستمر  نمرٔه  در  نمره  دو  تا  تشويقى  نمرٔه  داراى  اّما  نيست. 

دانش آموز در طول هر نيم سال حداقل سه تحقيق از اين پيشنهادها را انجام دهد.
بعضى از اين پيشنهادها جنبٔه هنرى و ادبى دارند. دبير محترم مى تواند دانش آموزان خوش ذوق 

را تشويق کند که اين  قبيل پيشنهادها را انجام دهند.
بعد از انجام دادن اين فعاليت ها و پيشنهادها، بهتر است موارد برجسته درمعرض ديد افراد کالس 

و سايرين قرار گيرد و در صورت امکان، نمايشگاهى از اين فعاليت ها در مدرسه ترتيب داده شود.

٦ــ توصيه هاى اجرايى

و  تدريس  زمان  و  شود  بيشتر  دانش آموزان  هنرى  کارهاى  و  تحقيقى  فعاليت هاى  هرچه  ١ــ 
صحبت هاى دبير کاهش يابد، آن کالس موفق تر است. زيرا اين امر نشان مى دهد که تدريس به شيوه هاى 
مؤثر خود نزديک شده است. آن چه در خاطر دانش آموزان باقى مى ماند، همين فعاليت هايى است که 

خودشان انجام داده اند نه لحظٔه کوتاه تدريس دبير.
از درس  پرسيدن  گروه ها،  يا  افراد  از  نظرخواهى  تدريس،  ضمن  پرسش ِ  که  است  مناسب  ٢ــ 
براساس  را  گروه ها  يا  افراد  شخصاً  محترم  دبير  بلکه  نباشد.  داوطلبانه  قبيل،  اين  از  مواردى  و  قبل 
برگٔه ارزش يابى انتخاب نمايد تا هيچ کس تصور نکند که مى تواند در کالس حضورى غيرفعال داشته 

باشد.
٣ــ در متن درس جمله هاى زيبايى از قرآن کريم، معصومين (ع) و يا بزرگان گنجانده شده که اگر 
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در معرض ديد باشد، تأثيرگذار خواهد بود. مى توان از دانش آموزان خوش ذوق خواست که اين موارد 
را طراحى کنند و در کالس نصب نمايند.

٤ــ معموالً تعدادى از دانش آموزان کالس در انجام تحقيق ها سستى کرده و از نوشتٔه ديگران 
سخت گيرى  بکاهد.  ما  نزد  ديگران  فعاليت هاى  و  تحقيق  ارزش  از  نبايد  امر  اين  مى کنند.  استفاده 
بيش از حد هم ضرورى نيست. بکوشيم با شيوه اى اصالحى اين گونه دانش آموزان را هدايت کنيم تا 

به تدريج به تحقيق و مطالعه عادت کنند.

٧ ــ شيوۀ ارزش يابى از آموخته ها در هر درس

کتاب حاضر به گونه اى تدوين شده است که عالوه بر بُعد شناختى، ابعاد ايمانى و عملى دانش آموز 
را نيز دربرگيرد و به دانش آموزان، کمک کند که متناسب با هر مرحله قادر به اتخاذ تصميم هاى جديد در 
زندگى باشند. به همين جهت دانش آموز و فعاليت هاى او بسيار مورد توجه است. نبايد دانش آموزان 
به سمتى سوق داده شوند که مجبور باشند عبارت هاى کتاب را به دقت حفظ کنند و پاسخ دهند. اگر 

چنين شود، بار ديگر دانش آموزان از اين متن متنفر مى شوند و همٔه اهداف عقيم مى ماند.
امتياز دادن  نابجاست.  بسيار  نيز  به دين  دانش آموز  پاى بندى  ميزان  از  مستقيم  ارزش يابى 
به دانش آموزان براى حضور در نمازخانه، نمره دادن به طرز لباس پوشيدن يا روزه گرفتن آنان و امورى 
از اين قبيل، آثارى منفى در پى خواهد داشت. زيرا اين اعمال ظاهرى اگر ريشٔه باطنى و قلبى داشته 
باشند، ارزشمندند وگرنه نوعى رياکارى تلقى مى شوند که تأثير سوء بر شخصيت دانش آموز مى گذارد 

و رابطٔه صميمى او را با خدا تضعيف مى کند.
از  بخشى  به عنوان  بلکه  نيست.  به دانش آموز  دادن  نمره  و  امتحان  گرفتن  به معناى  ارزش يابى 
مشخص  به اهداف  رسيدن  در  را  ما  موفقيت  ميزان  که  است  ابزارى  آموزش،  و  درسى  برنامٔه  فرايند 

مى کند، عالوه براين، دانش آموز را در يادگيرى يارى مى دهد.
ارزش يابى اين درس به دو بخش تقسيم مى شود: ١ــ ارزش يابى مستمر ٢ــ ارزش يابى پايانى.

ارزش يابى مستمر: اين ارزش يابى بيست نمره دارد و موارد زير را شامل مى شود:
و  ابتدايى  دوره هاى  در  دانش آموزان  به اين که  توجه  با  کريم؛  قرآن  آيات  صحيح  قرائت  ١ــ 
راهنمايى با قرائت صحيح قرآن کريم آشنا شده اند، تمرين از آموخته ها ضرورى است. لذا در اين دوره 
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قاعدٔه جديدى در قرائت به آن ها آموزش نمى دهيم و صرفاً به تمرين قرائت خواهيم پرداخت.چهار نمره 
از نمرٔه مستمر به قرائت صحيح اختصاص دارد. اين چهار نمره مربوط به قرائت آيات کتاب و قرائت 
قرائت  تمرين  براى  دانش آموزان  به توانايى  توجه  با  محترم  دبير  که  است  کريم  قرآن  اول  جزِء  از  آياتى 

انتخاب کرده است.
٢ــ درک معناى آيات؛ برخى از آيات شريفٔه درس ها ترجمه نشده اند و محل ترجمٔه آن ها به صورت 
نقطه چين مشخص گرديده است. يکى از فعاليت هايى که دانش آموزان انجام مى دهند، ترجمه کردن 
اين آيات شريفه است. البته ترجمٔه دقيق مورد نظر نيست، و در همين حد که دانش آموزان معناى آيه را 

درک کنند، کافى است. سه نمره از نمرٔه ارزش يابى مستمر نيز به اين بخش اختصاص دارد. 
از  می کند،  تدريس  معلم  که  هنگامی  متن؛  از  پرسش  و  درس  داخل  فعاليت های  انجام  ٣ــ 
دانش آموزان می خواهدکه فعاليت های درس را انجام دهند. پس از انجام فعاليت ها، معلم از دانش آموزان 
را  ارزش يابی  که  بعد  جلسٔه  ابتدای  در  معلم،  همچنين  می دهند.  را  فعاليت  پاسخ  آنان  و  می کند  سؤال 
انجام می دهد، هم دربارٔه فعاليت ها و هم دربارٔه متن درس از دانش آموزان سؤال می کند. اين قسمت از 

ارزش يابی، ٥ نمره دارد.
٤ــ زيبايی و نظم دفتر کار بعد از تدريس يک درس؛ در جلسٔه بعد که دبير می خواهد ارزش يابی را 
به عمل آورد، ابتدا دفتر تعدادی از دانش آموزان را بررسی می کند تا ببيند که کار خود را انجام داده اند يا 
نه. در اين بررسی نيازی نيست که به پاسخ صحيح دانش آموزان نمره بدهد. کافی است که دانش آموزان 
وظيفٔه خود را انجام داده باشند و پاسخ سؤال ها را نوشته باشند. حتی نيازی نيست که بررسی شود آن ها 
اين پاسخ را از کجا آورده اند. همين قدر که تالش کرده اند و پاسخ ها را آماده کرده اند می توانند نمرٔه خود 

را دريافت کنند. اين دفتر حداکثر ٢ نمره دارد.
٥  ــ پاسخ به سؤال های بخش انديشه و تحقيق؛ بعد از بررسی دفتر، دانش آموزان بايد دفتر خود 

را ببندند و از حفظ به سؤال های معلم پاسخ دهند. سؤال از اين بخش ٣ نمره دارد.
٦  ــ مشارکت در کار گروهى؛ اين مشارکت بيانگر عالقٔه دانش آموز به درس است و زمينه را 
براى توجه دقيق تر به موضوعات طرح شده فراهم مى آورد. دو نمره از ارزش يابى مستمر به اين بخش 

اختصاص دارد.
توجه: به نمرٔه مستمر دانش آموزانى که برخى کارهاى بخش «پيشنهاد» را انجام دهند يا به ابتکار 

خود به فعاليت هاى ادبى و هنرى و تحقيقى ديگرى بپردازند، دو نمرٔه فوق العاده اضافه مى شود.
ارزش يابى  اهميت  که  شود  توجه  بايد  دارد.  نمره  بيست  ارزش يابى  اين  پايانى:  ارزش يابى 
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مستمر که بر فعاليت هاى دانش آموزان متکى است، از ارزش يابى پايانى بسيار  بيشتر است. بنابراين، 
برنامه هاى درسى را تحت الشعاع ارزش يابى پايان سال قرار ندهيد. کسانى که فقط به فکر امتحان پايان 
سال هستند بيشتر وقت کالس را صرف آمادگى براى آن امتحان مى کنند و در طول سال آزمون هاى 
مختلفى مى گيرند. نحؤه تدريس آن ها طورى است که دانش آموزان جزئيات عبارت ها را حفظ مى کنند 
و به همين دليل فرصت تقويت تفکر و ديندارى را از دست مى دهند. ارزش يابى پايانى شامل امتحان 
کتبى است که بيست نمره دارد. در پايان همين قسمت، نمونٔه برگٔه ارزش يابى تنظيم شده است که دبيران 
محترم مى توانند برگه اى مانند آن تهيه کنند و به ثبت نمره بپردازند. خوب است اين برگه در زمان تدريس 
در دسترس باشد و همين که موردى براى ارزش يابى پيش آمد، نمره دانش آموز در قسمت مربوط به 

آن ثبت گردد.
توجه: دبيران محترم توجه دارند که اگر براى هريک از بخش هاى ارزش يابى سه رديف قرار 
داده شده، بدان معنا نيست که حتماً آن خانه ها پر شود؛ مثالً نظم و زيبايى دفتر داراى سه رديف است 
که اگر دبير محترم سه بار دفتر دانش آموز را بررسى کرد، بتواند نمرٔه هر سه بار را ثبت کند. اّما اگر دبير 
محترم به طور کلى تشخيص دهد که مثالً نمرٔه زيبايى و نظم دفتر يک دانش آموز، چه قدر است، نوشتن 

همان نمره به تنهايى نيز کفايت مى کند.
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رديف

نام و نام خانوادگی

ارزش يابی مستمر
ش يابی 

ارز
پايانی

قرائت
درک معنای 

انديشه و تحقيق
پاسخ به سؤال های          

مشارکت و همکاری
نظم و زيبايی

خالقيت های علمی
معدل  
نمره مستمر

قرائت
کتبی
جمع

معدل

آيات

معدل

معدل

متن و فعاليت ها

معدل

معدل

دفتر کار

معدل

و هنری
معدل

نمونۀ برگۀ ارزش يابی برای هر نوبت
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٨ ــ نمای کتاب هاى دين و زندگى براساس طرحى براى عمل

الف) نمای کلی
عقل: شناخت هاى ما دربارۀ

۲ــ از کجا آمده ام؟ ۱ــ من کيستم؟ 
۴ــ براى چه آمده ام؟ ۳ــ در چگونه جهانى هستم؟ 
۶  ــ چگونه بايد بروم؟ ۵  ــ به کجا مى روم؟ 
۸   ــ همراهان کيستند؟ ۷ــ راهنمايم کيست؟ 

۹ــ رهزنان و موانع راه کدام اند؟

قلب: قلب، جايگاه ايمان
ايمان به اهداف

ايمان به راه ها و برنامۀ رسيدن به اهداف
ايمان به هر عمل (گام ها)

عزم: ايمان، مبدأ عزم
عهد و پيمان، محتواى عزم
راه هاى پايدارى در عزم

۱ــ در ارتباط با خدا   
۲ــ در ارتباط با خود   

۳ــ درارتباط با خانواده گام هاى زندگى :  
(برنامه ها)   ٤ــ در ارتباط با جامعه
٥ ــ در ارتباط با خلقت   
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ب) نمای کتاب دين و زندگى (۱)

گسترۀ هدف ها و دل بستگى ها  
معيار براى تعيين اولويت هدف ها مرحلۀ اّول: آمادگی 

برترين هدف (برترين محبوب) در انديشه و قلب 
شناخت عميق تر برترين محبوب  

راه هاى تقويت ايمان به برترين محبوب  
 

عزم براى رفتن به سوى محبوب مرحلۀ دوم:  
عهد و پيمان، محتواى هر عزم    آهنگ سفر 

مراقبت راه هاى پايدارى در عزم   
محاسبه       

 
 

١ــ قرائت قرآن و تفکر درآن   ارتباط با خدا ــ ارتباط با خود مرحلۀ سوم:  
٢ــ انتخاب مقصد و هدف زندگی   ارتباط با خدا ــ ارتباط با خود (قدم در راه) 
٣ــ تالش برای معرفت بيشتر به خداوند   ارتباط با خدا ــ ارتباط با خود گام های رفتن يا 
٤ــ استفاده از راه های پيشنهادی برای تقويت ايمان   ارتباط با خدا ــ ارتباط با خود واجبات، محرمات 

ارتباط با خود ٥ ــ داشتن دفتر برنامه ريزی    مستحبات و 
ارتباط با خدا ٦ ــ انجام صحيح و به موقع نماز    مکروهات 
ارتباط با خود ٧ــ انجام ورزش و مطالعه براساس برنامه      

ارتباط با جامعه ٨ ــ انتخاب دوست شايسته و انجام وظايف خود نسبت به او    
ارتباط با خود ــ ارتباط با جامعه ٩ــ پرداختن به کار و تالش    
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ج) نمای کتاب دين و زندگى (۲)

ساختار حکيمانه و غايت مند موجودات  
فرجام جهان: بازگشت به سوى خدا (معاد هستى) مرحلۀ اّول: 

فرجام انسان: بازگشت همراه با پاداش و جزا (معاد ويژۀ انسان) انديشه و قلب 
تفکر دربارۀ فرجام انسان، تقويت کنندۀ ايمان به اين فرجام  

  
تصميم براى فرجام نيکو مرحلۀ دوم: 

تجديدعهد با خدا پايداری در عزم 
توکّل بر خدا، عامل پايدارى در عزم  

ارتباط با خدا ١ــ تقويت دوستی و محبت به خداوند   
ارتباط با خدا ــ ارتباط با جامعه ٢ــ تقويت دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا   

ارتباط با خدا ٣ــ توکل و اعتماد بر خداوند در تصميم گيری ها   
ارتباط با خدا ــ ارتباط با جامعه ٤ــ تقويت پيمان خود با خدا و مراقبت و محاسبۀ بهتر از تصميم ها   
ارتباط با خدا ــ ارتباط با جامعه ٥ ــ داشتن ظاهر و لباس آراسته، همراه با عفاف و حجاب   
٦ ــ هماهنگ کردن ظاهر با باطن نيکو و خوب                                    ارتباط با خود ــ ارتباط با جامعه مرحلۀ سوم: 

ارتباط با جامعه ٧ــ رعايت احکام محرميت و نامحرمی    در مسير 
ارتباط با جامعه ٨ ــ دعوت ديگران به رعايت احکام الهی (دعوت به خير)   
ارتباط با جامعه ٩ــ انجام وظيفۀ امر به معروف ونهی از منکر   
ارتباط با جامعه ١٠ــ مشارکت و همکاری در رفع نيازهای جامعه   
ارتباط با جامعه ١١ــ تمرين انفاق و پرداخت خمس در صورت ضرورت   
ارتباط با جامعه ١٢ــ ياد گرفتن احکام مالی اسالم   

ارتباط با خدا ــ ارتباط با خود ١٣ــ تقويت تقوا به کمک انجام هرچه بهتر نماز وروزه   
ارتباط با خدا ١٤ــ ياد گرفتن احکام ضروری نماز و روزه   

(ادامۀ برنامه ها) 
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د) نمای کتاب دين و زندگى (۳)

نيازهاى بنيادين انسان  
خداوند، راهنماى انسان در پاسخ به نيازها  
پيامبران آورندگان دين الهى دين الهى  مرحلۀ اّول: 

پيامبران و امامان معلمان و مجريان دين الهى انديشه و قلب                
تفکر در دين و سيرۀ پيامبران و امامان، تقويت کنندۀ ايمان به آن ها  

مرجع تقليد و ولی فقيه، بيان کنندۀ احکام الهی در عصر غيبت  
ولی فقيه، حاکم و اجراکنندۀ دين در عصر غيبت  

تصميم براى بهتر عمل کردن به دستورات خدا مرحلۀ دوم: 
تجديدعهد با خدا پايدارى در عزم 

عزت نفس، عامل پايدارى در عزم   

گرفتن برنامه ها از خدا (دين) در ارتباط با خدا   
مرحلۀ سوم:

در ارتباط با خود در مسير 
مطالعه (ادامۀ برنامه ها)   
مشورت آماده شدن برای تشکيل خانواده  در ارتباط با خانواده   

برنامه ريزی    
 

تالش برای تقويت حکومت اسالمی و واليت فقيه در ارتباط با جامعه   
 

ارتباط با خلقت  
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 هـ) محتوای کتاب دين و زندگى (۳)

مرحلۀ اّول : انديشه و قلب

انسان شناسى: نيازهاى بنيادين انسان  

دغدغه هاى انسانى براى پاسخ جامع و مطمئن   

قضاوت عقل و راه حل وى   

خداشناسى؛ خداى هدايتگر راهنماى انسان   شيوۀ هدايت: ارسال نبى  

در پاسخ گويى به نيازهاى بنيادين   
٭

نبى شناسى: پيامبران، آورندگان پاسخ ها
نسبت عقل و دين (دين = راه زندگى)   

 
ويژگى هاى مشترک انسان ها (انسان شناسى) دين واحد   

با  
علت تعّدد انبيا انبياى مختلف   

ختم نبى  
با  

عوامل جاودانگى دين خاتم استمرار دين   

اعجاز ظاهرى قرآن، سند نبوت پيامبر خاتم  پيامبر خاتم   
اعجاز معنوى و محتوايى

   
دريافت و ابالغ وحی   

مرجعيت دينی دامنۀ رسالت   
واليت ظاهری   

واليت معنوی، برترين مقام پيامبر   
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امام شناسى:  
تداوم رسالت  مرجعيت دينی

      
واليت ظاهرى

در چهرۀ امامت   

شيوۀ تعيين امام  
مرجعيت دينی    

واليت ظاهرى
سيرۀ ائمه در قلمروهاى دو گانه   

علت غيبت   
مسئوليت مؤمنان در عصر غيبت امام دوازدهم   

موعود و منجى   
جهانى شدن و حکومت جهانى   

نايب امام

جايگاه واليت معنوی امام زمان (ع) در عصر غيبت  
٭

امام در غيبت (مانند خورشيد پشت ابر) تداوم امامت  
شرايط مرجع در عصر غيبت  

            مرجعيت دينی فقيه
شيوۀ شناخت مرجع          

فقيه
 
 

     شرايط ولى فقيه
واليت فقيه 

            
            شيوه انتخاب ولى فقيه

            حکومت اسالمى = مردم ساالرى دينى 
٭
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مرحلۀ دوم : پايداری در عزم
  

       عزت نفس         رابطۀ کرامت نفس با پايدارى در پيمان
(راهی برای دوام         گناه و حقارت نفس

      تصميم ها)        راه پرورش کرامت نفس

مرحلۀ سوم: در مسير
اشتراک در ويژگى هاى انسانى    

ويژگى هاى تکميل کننده زن و مرد    
                       

اهداف ازدواج    
خواستگارى     انتخاب همسر و مسئوليت آينده    

معيارهاى همسر شايسته    
راه های شناخت همسر آماده شدن برای  

تشکيل خانواده
زمان ازدواج     
پيمان ازدواج  ازدواج    

مهريه      
نقش مرد    
نقش زن خانواده و نقش افراد در آن      

نقش فرزندان     


