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مقدمه
در حوزه معرفت دینی ،گرایش به عرصههای فرامادی و فراحسی ،عمدهترین گرایش انسلان

و نیاز معنوی او ،یکی از اساسیترین نیازهای بشری تلقی می گردد .از اینرو انسان بایلد در کنلار

همه قابلیتها و تواناییهای جسمانی و مادی در جهت پیشرفت به تکام معنوی نایل شلود.
در نظام تعلیم و تربیت جامعهای که اهداف و آرمانهای تربیتی آن براسا

اندیشههای دینلی

و ارزشهای اسالمی پایه گذاری شده است نیز یکی از اهداف مهم نظلام تعللیم و تربیلت ،تربیلت

معنوی فرا گیلر و هلدفگلذاری آن در جهلت ارتقلای ملذهبی و اخالقلی اسلت .الزمله تصلمیم گیری

برای معنویسلازی فراینلد آموزشلی و مبلادرت بله آن ،پلرداختن بله مؤلفلههای تربیلت معنلوی در

حیطه تعیین اهداف و فرایند یادگیری ،یادگیرنده ،رفتار معلمی و باْلخره محتوای آمورشی است

ک لله نیل لاز ب لله فعالیته للای علمل لی و پژوهشل لی بیش للتر در ایل لن عرص لله را دارد ک لله بتوان للد راهب للرد

تص للمیم گیریهایآموزشل لی و تربیتل لی مناس للب را ب لله ک للار گی للرد .محب للت اه بی للت

یک للی از

مهمتللرین راهبردهللای تربیتللی قرآنللی اسللت کلله عللالوه بللر مبللانی اعتقللادی،در مبللانی رفتللاری هللم
مطرح است و یکی از مؤلفههایی است که تربیت معنوی اسالمی را امکان پذیر میکند.
محبللت اه بیللت

بللا ارزشللی معللادل رسللالت نبللی مکللرم اسللالم

بللرای گللرایش انسللان بلله معصللومین

 ،یکللی از عوام ل اصلللی

و قرارگللرفتن در مراحل گونللا گون الگوپللذیری از آنللان ،بلله

شمار میآید .این راهکار تربیتی اسالم متربی را در راهی قلرار ملیدهلد کله وجلوب محبلت او را بله

شناخت میرساند و شناخت این محبت را به مودت و الگوپذیری از این شخصیتهلای متعلالی
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قلرار ملیدهللد .بنلابراین محبللت هلم راهبللردی تربیتلی و هلم ضللمانت اجرایلی بللرای نتلایق اسللت؛
افزون بر آنکه از نظر فکری و اعتقلادی ،یلک موضلع اساسلی بلرای «ملؤمن» و شلرط عملده بلرای

تحقق «ایمان منبعث از توحید» شمرده میشود.

از اینرو یکی از ویژگیهای مهم برنامه آموزشی مطلوب در دوره متوسطه با نگرشلی معنلوی،

پرداختن به این موضوا در متون درسی دینی این دوره به شلمار ملیرود .توجله بله ایلن موضلوا

میتواند به عنوان یک هدف در برنامه درسی معنوی مطرح و به اشلکال مختللف قلادر اسلت بله
عنللوان ی لک اص ل مهللم در فراینللد ی لادگیری و آمللوزش و ارتبللاط عللاطفی بللین فرا گیللر و معلللم م لؤثر

باشد .در این میان منابع علملی و کتلب درسلی بله عنلوان یلک مؤلفله اساسلی و عملده ،در فراینلد

آموزشی حائز اهمیت اسلت و محتلوا و مباحلث مطلرح شلده در آن نماینلده اهلداف کللی و مقاصلد

تربیتی است .در این میان کتب دینی ،جایگاهی ویژه دارند.
در این راستا ،رویکرد محبت اه بیت

که بلهویژه در حلوزه مذهبشناسلی شلیعی از ارزش

و اهمیت واالیلی برخلوردار اسلت میتوانلد بله مثابله یلک نظریلۀ تربیتلی و یلک عامل تأثیرگلذار در

جهت گیریهای معنوی انسان مؤمن مورد مالحظه قرار گیرد.
از آنجا که اص محبت اه بیت

هم در مبانی نظری و اعتقادی و هم در رویکلرد عمللی

و تربیتلی حللائز اهمیلت و دارای آثللار و پیاملدهای تربیتلی و انسانسلازی اسللت ،در ایلن پللژوهش،

کتابهای درسی دین و ادگی دوره متوسطه بر اسا

میزان توجه به این مقولله بررسلی میشلود

و تالش شده از نظر جهتگیری مفلاهیم ،مضلامین و پیامهلای مربلوط بله اصل ضلروری محبلت

معصوم

مورد تحلی قرار گیرد .گفتنی است دوره متوسطه از این نظر واجد اهمیت اسلت کله

افراد در آن ،ا گرچه ممکن است از نظر رشد عاطفی به سطوحی باال از عواطف و احساسات دست

ی ابنللد و کتللب دینللی از جهللت جایگللاه ویللژه در تربیللت معنللوی م لورد توجلله اسللت ،امللا از نظرکیف لی
مبتنی برعقالنیت و خردورزی برای آنها بیشتر فراهم میگردد.

بنابراین مسئله مورد نظر این پژوهش را میتوان در قالب این سلؤال مطلرح کلرد کله در کتلب

درسی دینلی دور متوسلطه ،بله چله میلزان بله موضلوا محبلت معصلومین

معنوی فرا گیران پرداخته شده است؟

در راسلتای تربیلت

روش تحقیق و ابزار گردآوری داده
این پژوهش با رویکرد کیفی و شیوه تحلی محتوا انجام شده است .تحلی محتوا به عنوان

یک فن پژوهش برای توصیف عینی ،نظامدار و کمی محتوای رسانه ارتباطی تعریف شده است
(بللور و همک للاران .)132 :1383 ،از ای للنرو ش للام ی للک تحلیلل نظ للامدار از م للتن و ب للر اس للا
کدگذاری در تحلی محتوا بر اسا

مفاهیم و معانی مورد نظر و عملیاتی نمودن متغیرها صورت

می گیللرد .بنللابراین ،محقللق بلله پللاالیش مفللاهیم میپللردازد و ارتبللاط موج لود میللان مفللاهیم را بلله
دست میآورد و از طریلق کدگذاری یا طبقلهبنلدی مفلاهیم ملورد نظلر ،بله عملیلاتی کلردن بررسلی
محتوا دست مییابد .مثال در این روش میتلوان برنامله سلخنرانی فلرد سیاسلی یلا تلویزیلون را بلر
اسللا

آزادیخواهانلله یللا محافظللهکارانلله کدگللذاری کللرد یللا همللین کللار را بلرای احادیللث حضللرات

معصومان

را از حیث سند به سند قوی و ضعیف انجام داد.

در کدگذاری محتویات باید دقت الزم داشت؛ زیرا ممکن است کلمات افراد به گونلهای بیلان

شده باشد که حالت مبهم و دو پهلو داشته باشد و به سادگی نتوان مقصود آن را تشلخی

داد،

بللهویژه سیاسللتمداران از کلمللات دوپهلللو بسللیار اسللتفاده می کننللد .در متللون دینللی نیللز تشللابهاتی
وجللود دارد؛ ماننللد آیللات متشللابه قللرآن کلله موجللب گمراهللی افللراد کللمخللرد ش لد .بنللابراین ،نبایللد

تحلیل محتوای کتب درسی دینی دوره متوسطه با تأ کید بر رو یکرد تربیتی محبت اهلبیت

نسلبت بله مراحل پیشلین ،جنبلله تفکلر منطقلی در آنلان تقویلت شللده و للذا زمینلله تربیلت عللاطفی
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مقاالت سردبیر مجله خاص را هلم بله آزادیخواهانله و هلم محافظلهکارانله توصلیف و کدگلذاری

کرد .باید ویژگیها به گونهای ت نظلیم شلوند کله ملانع الجملع باشلد و صلفات پنهلانی و مسلتتر آن

مورد توجه قرار گیرد.

بللرای توضللیح ایللن بحللث ،بلله مباحللث محتویللات قرآنللی میپللردازیم .از جمللله مبللاحثی کلله از

دیرباز اذهلان مفسلران قلرآن را بله خلود مشلغول سلاخته ،مفلاهیمیهمچون «بطلن قلرآن» اسلت.

ظاهر قرآن برای افرادی که به زبان عربی تسل دارند ،قاب فهم است و به آن محتویات آشلکار
اطالق می گردد؛ ولی معانی قرآن منحصر به همین ظواهر نیست ،بلکه الیههای زیرینی از معانی
در قللرآن وجللود دارد کلله ح للاوی محتویللات پنهللان آن اسللت .بن للابراین ،بللرای بلله دس للت آوردن

الیللههای پنهللان و زیللرین معللانی قللرآن ،دقللت و تخص ل

الزم اسللت .در تحلی ل محتللوای سللایر

متلون نیللز الیللههای پنهللانی از معلانی وجللود دارد کلله نیللاز بلله تأمل بیشللتر دارنللد .بللهویژه در زمللان
کدگذاری محتویات ،باید به اهداف پنهانی که مترتب بر این محتویات است ،توجه کرد.

در ایلن پللژوهش ،کتابهللای دین لی دوره متوسللطه کلله بیشللترین ارتبللاط را بللا موضللوا تربی لت

معنوی فرا گیران در این مقطع آموزش خاص دارند ،انتخاب گردید.

ابللزار انللدازهگیلری در ای لن پللژوهش بللرای جمللعآوری اطالعللات ،چللکلیسللت تحلی ل محتللوای

کتابهللای درس لی دین لی دوره متوسللطه اسللت .چللارچوب نظللری و مؤلف لهها ایللن چللکلیسللت در

مجمللوا بللا مراجعلله بلله منللابع دین لی اص لی و معتبللر ماننللد آی لات قللرآن ک لریم ،احادی لث و روای لات

معصللومین
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و تفاس لیر ،شللرو و تللأویالتی ک له مربللوط بلله ای لن دو تهیلله و البتلله از تحلی ل متللون

تربیتی برگرفته از آرا و نظریات متفکران اسالمی نیز استفاده شده است.

با توجه به نتایق بررسی وتحلی  ،در این فرم ،دو مؤلفه اصلی در ارتبلاط بلا مفلاهیم ملرتب بلا

مقوله محبت معصوم

تعیین شده که عبارتاند از:

الف) موارد کلی ،اصول و ویژگیهای محبت معصوم

؛

ب) آثار ،کارکردها و پیامدهای مثبت مربوط به محبت معصوم

.

برای هرکدام از این دو مؤلفه ،مؤلفههای فرعی دیگری نیز تعیین گردیده که عبارتاند از:
 .1مؤلفههای مربلوط بله ملوارد کللی ،اصلول و ویژگیهلای محبلت معصلوم

محبت معصوم

 ،ضرورت کلی محبت معصوم

 :معنلا و مفهلوم

برای انسان ،حقلوق فرا گیلر معصلومین

بر تمام انسانها و بر مؤمنان به طور خاص ،مسئولیتها و وظایف مردم نسلبت بله معصلوم

،

شللرای و زمینللههای وصللول بلله محبللت ،ارتبللاط توحی لد بللا والی لت مبتن لی بللر محبللت ،توص لیف و

تبیین دوستی با معصوم

 ،تفکر و تدبر در شئون و ارزشهای معصومین

 ،ضرورت پیلروی

 ،احت للرام ب لله آن للان ،ایج للاد حل ل

از معص للوم

ویژگیهللای اخالق لی و رفتللاری معصللومان

کنجک للاوی نس للبت ب لله زن للدگی معص للومان

،

 ،ویژگیهللای معانللدان و دشللمنان اه بیللت

،

 .2مؤلفللههای مربللوط بلله آثللار ،کارکردهللا و پیامللدهای مثبللت مربللوط بلله محبللت معصللوم

:

نشانههای دلبستگی و ارتباط عاطفی با معصوم

.

اهداف امامت و والیت مبتنی برمحبت ،نقش وجایگاه معصومان در زندگی انسان ،تأثیر محبت

معصلوم

بلر روابل بلین انسللانهلا ،تعریلف و تمجیلد از معصلومان

در هنگلام ملر  ،در علالم بلرزخ و در آخلرت،

عالم تکلوین ،فوایلد و نتلایق دوسلتی معصلومان

توس به معصوم

در استجابت دعا ،نقش دوستی معصوم

تعلللق بلله فرهنللگ اه بیللت

معصومان

در زنللدگی ،تقوی لت

 ،حقطلبی و ظلمسلتیزی بلا الگوپلذیری از

 ،امر به معروف و نهی از منکر برگرفته از زندگی

 ،نقل للش محبل للت و دوسل للتداری آنل للان در قبل للولی عبل للادات ،نف ل لی دشل للمنی بل للا

 ،آسیبها و پیامدهای منفی ارادت و محبت نداشتن به آنان.

ابزارجمعآوری اطالعات در این پژوهش ،همین چکلیست یا فهرسلت مؤلفلههای مربلوط بله

دو مؤلفلله اصلللی مللرتب بللا مقوللله محبللت معصللوم

اسللت .واحللدهای تحلی ل در کتابهللای

درسی ،مفهوم ،مضمون یا کلمه اسلت کله بلا خوانلدن محتلوای کتابهلا ،هلر عبلارتی کله حلاوی
مفهللوم ،مضللمون و ی لا کلملله مربللوط بلله هرکللدام از مؤلفههاسللت ،مشللخ
شمارش شده و سه

شللده و فراوان لی آنهللا

با گزارش فراوانی و میانگین آنها ،مورد پردازش و تحلی قرار میگیرد.

بللرای روایللی محتللوایی و صللوری مؤلفللههای چللک لیسللت ،براسللا

نظری لات متخصص لان و

صاحبنظران حوزه و دانشگاه ،با انجلام اصلالحاتی ،ملوارد دیگلری نیلز بله آن افلزوده شلد .بلرای

دستیابی به ثبات الزم بین دیدگاههای ارزیابلان محتلوای کتابهلا و پایلایی ابلزار انلدازهگیلری،
محاسللبه ضللریب توافللق نظللرات آنللان و ب له دسللت آمللدن مقللدار  0/82پ ل

از مطالعلله جدا گانلله

نمونللههایی از کتابهللا توس ل دو نفللر از افللراد صللاحبنظر ،مللیتوانللد مللورد تأییلد قللرار گی لرد؛ زیللرا

تحلیل محتوای کتب درسی دینی دوره متوسطه با تأ کید بر رو یکرد تربیتی محبت اهلبیت

 ،ذکر احادیث و روایات معصومان

آن بزرگل للواران

در دوری از گناه ،رشد احسا

 ،اسللتفاده از مللواعظ و نصللایح معصللومان

روحیه انتظار و آمادگی برای ظهور حضرت مهدی

معصوم

 ،تللأثیر وجلود معصللوم در

گویای هماهنگی و ثبات الزم بین نظرات آنهاست.
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چارچوب نظری
چللارچوب نظللری ایللن بحللث مبتنللی بللر یللک نگللرش منسللجم اسللت کلله بللر اسللا

اه بیت

بررسی است.

آن محبللت

هم به عنوان یک خ مشلی در زنلدگی و هلم بله عنلوان یلک رویکلرد تربیتلی قابل

در آموزههای تربیتی اسالم ،غایت نهایی آفرینش انسان ،کمال در تربیت آدملی ونزدیکلی بله

خ ل اسللتاندارد بللا اخللذ ی لک خ ل مش لی تربیت لی و ی لا «اسللتراتژی حی لات انسللانی» اسللت کلله تنهللا
شللناخت و گللزینش مطلللوب ای لن اسللتراتژی و عم ل برمبنللای آن ،میتوانللد رسللتگاری و تربیللت

یافتگی انسان را تضلمین کنلد .ایلن اسلتراتژی برمبنلای آیلات و روایلات ،حلب الهلی و محبلت بله
خداسللت .در تبیللین ایلن موضللوا ،میتللوان گفللت یکللی از غای لات تربیلت اسللالمی تربیلت معنللوی
است و آن زمانی تحقق مییابد که انسان ،خداوند یگانه را مالک و ملدبر خلویش می گیلرد .تنهلا

سرسهاری واقعی به مالکیت و تدبیر اوست که میتواند آدمی را به تعالی و فال رهنمون سازد .با

توجه به مفهوم ربوبیت خدا و مالکیت و ملدبریت او ،میتلوان تربیلت حقیقلی را شلناخت خلدا بله

عنوان رب یگانه انسان و جهان و برگزیلدن او بله عنلوان رب خلویش و تلن دادن بله ربوبیلت او و

تللن زدن از ربوبی لت غی لر دانسللت (بللاقری)44 :1380 ،؛ بللر مبنللای تعری لف یادشللده ،انسللانی ک له

مشتاق پیمودن طریلق تربیلت اسلت ،بایلد از مراحل سلهگانله آن _ یعنلی شلناخت ربلوبی خداونلد
(مالکیت و تدبیر) ،انتخاب و گزینش او به عنوان رب خویش و عم به این گلزینش بله صلورت

تن دادن به ربوبیت خدا و تن زدن از ربوبیت غیر _ گذر کند .بلرای پیملودن ایلن مسلیر و وصلول
به هلدف غلایی حیلات و تربیلت ،ملؤثرترین و کارآملدترین اسلتراتژی و راهبلرد ،هملان محبلت بله
خداوند سبحان است.

مفهوم محبت _ آنگونله کله مرحلوم فلیض کاشلانی توصلیف ملیکنلد _ عبلارت اسلت از میل و

گرایش طبیعت و سرشت انسان ،نسبت به موجود دارای لذت و حالوت .ا گراین میل و گلرایش،
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شدت پیدا کرد و تقویت گردید ،عشق نامیده میشود (فیض کاشلانی :1403 ،ا .)8 ،8خداونلد

خداونللد متعللال در ذات هللر موجللودی سرشللته اسللت و او بللا تمللام وجللود ،خللدا را میطلبللد .امللام
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نیستی به هستی آورد و در راه محبت خودبرانگیخت.

متعللال از جهللت آن کلله موجللودی کام ل و غن لی مطلللق اسللت و غللر

و مقصللدی خللارج از ذات

خویش ندارد ،مخلوقات را آفرید تا همواره آیه و نشانۀ او باشند و هر موجودی از نظر وابسلتگی و

تعلق به خالق خویش ،محبوب واقعی و تکوینی او خداوند است .اشارههای قرآن بله ایلنکله هلر

موجودی به تسبیح ،تقدی
سجاد

و ستایش خداوند مشغول است ،دلی آشکاری است برآن که حب

نیز در دعای اول صحیفه سجادیه ،به این مطلب اشاره دارد کله خداونلد موجلودات را از

انسان نیز که بالقوه ،کام ترین و جامعترین آفرید الهی و مظهر تمام صفات جملال و جلالل

او به شمار میآید ،از این امر مستثنی نیست .او برترین و متعالیترین جلوههای عشق و محبلت

الهی را میتواند از خود متجلی سازد و طریقی به جز احسا

دلبستگی حقیقی و محبت ورزیلدن

به هستیبخش خود ،برای او وجود ندارد و همانگونه کله در روایلات آملده اسلت ،حقیقلت دیلن
اله لی و ایمللان بلله خللدا همانللا حللب بلله او و محبللت ورزی لدن در راه او ،معرف لی شللده اسللت (مک لارم

شیرازی و همکاران :1372 ،ا .)163 ،22در روایتی دیگر،حقیقلت ایملان ،حلب و بغلض نامیلده
شلده اسلت؛ حللب بله خللدا و در راه او و بغلض نسللبت بله غیرخللدا و راه غیلر او (کلینلی :1405 ،ا،2
 .)125در قلرآن کلریم ،نشللانۀ افلراد بللا ایملان ،شللدت عالقله ،دلبسللتگی و محبلت آنللان نسلبت بلله

خداوند ،دانسته شده است:

َّ
ً
َّ َّ
آا ذ ِی ََّ من َ ا اش َهَّلل َسبَ ِهَّلل
افراد با ایمان ،محبتشان به خداوند بیشتر است.
؛ (بقره)165 :

ا گ للر وا گرای للی ،پرا کن للدگی و انفص للال مش للاهده مل لیش للود ،نس للبت ب لله عوامل ل واوام للر شل لیطانی،

غیرتوحیلدی و آمیختله بلا شلرک وکفلر اسلت؛ زیلرا حلب نسلبت بله یلک چیلز هملراه اسلت بلا بغللض

نسبت به ضد آن .ا گر نظام هستی براسا

حب نهاده شده است ،پ

دیلن خلدا نیلز هماهنلگ

بللا ای لن نظللام ،چی لزی جللز دوسللت داشللتن و ملتللزم شللدن بلله لللوازم آن نیسللت .از ایللنرو اخللالق،

سیاست ،فرهنگ ،اقتصاد و حقوق آن نیز بر بنیان حب گذارده شده است.

دین و مکتبی که هستی را عین حب میداند و جهلان و انسلان را نیلز محکلوم حلب و دوسلتی

دانسته است و خود نیز جز برمحبت نلازل نشلده اسلت ،رشلد ،تربیلت و کملال انسلانی را نیلز لزوملا

درپرتو حب توجیه می کند .بنابراین ضرورت دارد حیات انسان نیز هماهنگ با نظام هسلتی ،بلر
محور حب بنا گردد ،نگاه او به غیر از خود ،محبتآمیز شود و راه او بله سلوی سلعادت نیلز هملان

طریق محبت درنظر گرفته شود.
ا گرچه حصول حب در لمحب ،نسبت به محبوب ،یک عالقۀ روحی ،نفسانی و بلاطنی نسلبت
به او تلقی می گردد و معلول درک ،شناخت و آ گاهی لمحب به ویژگیها و کماالت محبلوب اسلت

و با افزایش معرفت ،عشق و محبت نیز افزون می گردد؛ اما با توجه بله یکلی از بلراهین توحیلد در

تحلیل محتوای کتب درسی دینی دوره متوسطه با تأ کید بر رو یکرد تربیتی محبت اهلبیت

نگرش اسالم نسبت به جهان و انسان ،نگرشی توحیلدی بلر پایلۀ همگرایلی و محبلت اسلت و

قرآن کریم ،اص شناخت خداوند و ربوبیت او نیز متفر ع بر محبت آدمی و فطرت حبلی او نهلاده

شلده اسللت و در پلی آن ،انتخللاب و گللزینش خداونللد بلله عنللوان رب انسللان و تللن دادن عمللی بلله

ربوبی لت او از طری لق دوری جسللتن از ربوبی لت غی لر او نی لز برمبنللای هم لین محبللت و فطللرت حب لی
ارزیابی می گردد.

در تبیین مطلب یادشلده میتلوان گفلت فطلرت انسلان ،طاللب کملال و جملال مطللق ،ازللی و

ابللدی اسللت و از هرچلله کله زوال و نیسللتی در او راه یابللد ،گریلزان و بیلزار اسللت .آنچلله موضللوا و
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محور عشق حقیقی و محبت راستین به شمار میآید ،وجود متعالی و برتری است که هیچگلاه در
او نیستی ،کاستی و سستی یافت نخواهد شد .باالترین رنق و عذاب فطرت آدمی از آن است کله

دراین دنیا به هرچه دل میبنلدد و محلب او می گلردد ،سلرانجام زایل و نلابود میشلود .بنلابراین

انسان ذاتا در پی آن کمال و جمالی است که همیشگی بلوده و هملواره روشلن بله نلور وجلود و بله
دور از ظلمت عدم باشد .دراین صورت است که رو انسانی نلدای فطلرت سلر میدهلد کله انلی
وجه لت وجهی لللذی فطلر السلموات و اْلر حنیفلا و ملا أنلا ملن ال لمشلرکین (انعلام .)79 :بله هلر

حال ،فطرت انسلانی از گلرایش بله سلوی محبلوبی کله دارای جملال و کملال محلدود و زوالپلذیر

باشد ،ارضا و اقناا نمی گردد و ذاتا روی به محبوبی میآورد کله مطللق و نامحلدود بلوده و خلالق

هرجمال و کمال است .این گرایش ،تعلق و محبت به خداوند را میتوان به عنوان جهلت گیری

اساسلی در زنللدگی مطلللوب و حی لات معنللوی انسللان بلله شللمار آورد؛ زیللرا تمللام حرک لات ،س لکنات و

رفتارهای او را تحت تأثیر قرار داده و میتواند آدمی را به هدف غایی و قلرب الهلی نایل گردانلد؛

چرا که در مراح عمد فرایند تکام یلافتن انسلان ،یعنلی شلناخت ،گلزینش و عمل  ،مهمتلرین
نقش را برعهده دارد.

اما خداوند متعال در عالم امکلان ،بلرای بنلدگان خلود ،وسلای و وسلایطی قلرارداده اسلت کله

تنهلا از طریلق آنلان میتللوان بلله مقلام بنللدگی ،عبودیلت ،محبلت و قللرب الهلی دسلت یافللت .ایلن
افللراد ،همللان پی لامبران الهلی و اولی لای حللق هسللتندکه در رأ

محمللد
سال نهم ،شمططاره ،36زمستان 1394
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و اه بیللت

هملۀ آنللان ،پیامبراسللالم حضللرت

او قللرار دارنللد و دسللت ی لافتن بلله محبللت حقیقلی خداونللد ،تنهللا از راه

دستیابی بله محبلت ،ملودت و متابعلت آنلان امکلانپلذیر اسلت .از ایلنرو در قلرآن کلریم از قلول
پیامبر خاتم

آمده است:

َّ َّ
َ
ِان َکن َ َُت َ ُِتب َّ
ون اهَّلل فَع ِب َا ن َیح ِببک َم اهَّلل

همچنین میخوانیم:

َّ
َ
سَس ِالسَلم َسب آ َس َ حهب

( .آل عمران)31 :

َّ یت( .امینزاده)97 :1378 ،

در فرازی از زیارت جامعۀ کبیره نیز آمده است:

َّ َ َّ َّ َّ
َّ َّ َّ َّ َّ َ َّ َّ َّ َّ َّ
َّمَ َّس َّبکم فقهَّلل َّس َّ اهَّلل آ مَ غضکم فقهَّلل

غض اهَّلل( .قمی)911 :1371 ،

بنابراین راه محبت اه بیت

به معرفت میرسد وهرچله بیشلتر شلود برعملق ایلن معرفلت

افزوده و این عشق و شناخت همهای هم ارتقا مییابد.

دو نکت لۀ دیگللر در قللرآن ک لریم بللر اهمیللت محبللت حقیق لی ائملله اطهللار

بلله عنللوان راهبللرد

تربیتل لی و اس للتراتژی حیل لات ب للرای مؤمن للان اف للزوده و الت للزام نظ للری و عملل لی ب لله آن راض للروری
اعالم میکند.

نکتل لۀ اول آیل له ش للریفهای اس للت کل له در آن ،پیل لامبر اس للالم

پ للاداش انج للام رس للالت الهل لی

خود را تنها ،مودت و محبت عترت و اه بیت خود قرارداده و آن را از مردم طلب کلرده اسلت کله
در آن امر رسالت پیامبر

 ،ارزشمندترین حقیقت و نعمتی است که خداوند منلان بلر انسلانها

منت نهاده و به آنان عطا نموده است با محبت اه پیامبر

هموزن میگلردد .ا گرچله سلود
1

هللر دو آنهللا _ یعن لی رسللالت و محبللت عتللرت _ در نهای لت ،بلله خللود مللردم بللازمی گردد و خداونللد،

بینیاز از آن و غیر آن است ،اما به یقلین بلین آن دو تلوازن و تعلادل نسلبی وجلود دارد کله وجلوب
آن را به همراه دارد.

والیت و خالفت حضرت علی

پل

از خلویش ،آن روز را بله املر خداونلد ،روز کامل شلدن دیلن

اسللالم و اتمللام نعمللت اله لی بللر مللردم معرف لی م لیکن لد و همچن لین روزی ک له اسللالم تللوأم بللا والی لت

معصللوم

بلله عنللوان اسللالم مللورد رضللایت خللدا و رسللول تلق لی می گللردد .بللدیهی اسللت پللذیرش

والیلت امیرالمللؤمنین

و فرزنللدان او و تبعی لت از آنللان ،بللدون محبللت ورزی لدن بلله آنللان ،معنللا و

مفهومی ندارد؛ زیرا والی محبت ،مقدمه و وسیلهای برای دیگر والها و از جمله والی اماملت کله

در آیۀ شریفه و روایات فراوان دیگر ،به آن پرداخته شده است .رشتۀ محبت است که مردم را به
اه بی للت ،پیون للد واقعل لی میده للد ک لله از آث للار وج للودی ،سل لیرت و آموزهه للای آن للان به للره گیرن للد
(مطهللری .)411 :1377 ،از ایللنرو کسلی ک له بخواهللد در زنللدگی دنی لوی ،در مسلیر دیانللت کام ل ،

معنویت حقیقی ،نعمت تامۀ الهی و اسلالم مطللوب خداونلد ،گلام بلردارد ،ضلروری اسلت محبلت
معصومان

را به عنوان اسلتراتژی و راهبلرد اساسلی در حیلات و مملات خلود برگزینلد و در پرتلو

نورانی آن ،حرکت کند.

بنللابراین میتللوان از دی لدگاه اسللالم ،بلله طللور عللام ،عام ل محبللت و عشللق ورزی لدن و بلله طللور

خلاص ،محبللت معصلومان و اه بیللت

را بلله عنلوان یلک «خل مشلی» و «اسللتراتژی حیلات»

تحلیل محتوای کتب درسی دینی دوره متوسطه با تأ کید بر رو یکرد تربیتی محبت اهلبیت

نکتۀ دوم مربوط به آیۀ سوم از سلور مائلده اسلت کله پیلامبر اسلالم

پل

از اعلالن رسلمی

تلقی کرد .از این طریق اسلت کله انسلان میتوانلد بله مرتبله الگلو پلذیری از آنلان دسلت یابلد و بله
مقصد نهایی فرایند تربیت واص گردد .این بدان معناست کله تجزیله و تحلیل حیلات فلردی و

اجتماعی انسان ،هدفگذاریها ،پایه گذاری جهتگیری زندگی آدمی ،تعیین و تلدوین شلیوهها

و راهکارهای عملی و بسترسازی ،اجرا و کنترل آنهلا ،همله و همله بایلد بلا توجله بله ایلن راهبلرد و
ل
ل
ل
 .1ق ال أسئلکم علیه أجرا إال المودة فی القربی (شوری.)23 :
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سیره نظری و عملی معصومان

انجام پذیرد .بدیهی است که مقولۀ محبت و عشق ورزیدن

بلله آنهللا از نظللر مللاهوی ،تنهللا ی لک امللر احساس لی و عللاطفی نیسللت ،بلک له مبتن لی بللر عقالنی لت،

خردورزی و واقع نگری است.

شل للک گرفتل لله و بل لله

در همل للین راسل للتا رویک ل لرد تربیت ل لی بل لله موضل للوا محبل للت اه بیل للت

عنللوان ی لک اص ل و ضللرورت پذیرفتلله شللده در فرهنللگ اسللالمی و بللهویژه حللوز مللذهبشناس لی

شیعی است که کمتر مورد توجه و عنایت صلاحبان اندیشله و نظریله پلردازان تعللیم و تربیلت قلرار
گرفته است.

تحلیل محتوای کتاب با رویکرد محبت اهلبیت
بللا ایللن رویکللرد در بللاب تربیلت معنللوی و توصلیف آن بلله عنللوان «الگللو پللذیری از معصللوم

و همچن ل لین بل للا عنای ل لت بل لله تبیل للین موضل للوا محبل للت اه بیل للت

»

بل لله عنل للوان ی ل لک رویک ل لرد

تربیت لی اساسللی و بنیللادی برگرفتلله از منللابع اسللالمی و شللیعی ،ایللن انتظللار ایجللاد مللیشللود کلله
عالوه بر استفاده از ایلن الگلو در جنبلههای مختللف آموزشلی و تربیتلی ،منلابع آموزشلی و درسلی و

بهویژه در درو

مرتب با عللوم انسلانی و بله طلور خلاص در کتلب درسلی دینلی ،ایلن موضلوا از

مناظر گونا گون مورد توجه قرار گرفته و ویژگیها ،کارکردهلا ،نشلانگرهلا و پیاملدهای تربیتلی آن

در متون دینی مقاطع تحصیلی و بهخصوص در مقطع متوسطه که فرا گیران در برهۀ حساسی از

مراح رشد عاطفی و عقالنی به سر میبرند مطرح گردد؛ زیرا طلرح و تبیلین ایلن مقولله میتوانلد
در ضمن عناوین ،سرفص ها و محتوای کتب به طور صلریح و شلفاف یلا بله شلک غیرمسلتقیم و

سال نهم ،شمططاره ،36زمستان 1394

این نگاه و بر این مبنا بررسی و تحلی کتب دینی در دو بخش اصلی و سله بخلش فرعلی انجلام

شده است.
بخش اول

تحلی ل محت وای کت اب ه گان «دی ن و زن دگی» دوره متوه ط ر اه ا

مؤلف های مربوط

موارد کلی ،اصول و ویژ گیهای محبت معصوم

فراوان ی و درص د

جدول  _1درصد فراوانیها
ردیف

112

اشارهوار راه را برای ایجاد بیلنش ،اصلال رفتلار و اسلتمرار معلارف دینلی در فرا گیرهملوار نمایلد ،بلا

1
2

مؤلفهها

بعن وباهه بح ب بع ه
ا ورم ر ه بح ب بع ه

سال اول

___
___

سال دوم

(4 )%9
(1 )%2

سال سوم

(3)%1/5

ردیف

3
4
5
6
7
8
9
10

بر تم انال ه و بؤبن
حق فراگیر بع هبی
بال ه یبه و وظ طف برد نال ب بع ه
شراطط و زبین ه وص ل بح ب
ارت تهحیخ والطب ب تنه بر بح ب
تهصیف و ت یی دو ته بع ه
زو تا ر و تخبر در ش و بق بع هبی
ا ورم پی و از بع ه و احترا ن
اط د حس رن و نال ب رنهشب
بع هبی
و ییگهه رفت ر بع هبی
و ییگهه بع نخا و دشمن بع هبی
بعرفه شه یب فرد بع هبی
سرح دو ته و ارت ا ساه بع هبی

تحلی ل کت اب ه ال اول:

ویژ گی محبت معصوم

براسللا

سال اول

سال دوم

___
(13)%28
___
___
___
___
(3)%6/5
___

(6)%3
(23)%12
(8)%4
(22)%11/4
___
(4)%2
(23)%12
(1)%0/5

(4)%21
___
(11)%58
___

(10)%22
___
___
(15)%33

(6)%3
(11)%5/7
(69)%36
(17)%9

___
___
___
___
___
(4)%21
___
___

لح اد درص د فراوان ی مؤلف های مرب وط

م وارد کل ی ،اص ول و

جللدول ف للوق ،در کتابهللای سللهگان لله دیووون و اووودگی ،بلله طللور کلل لی  258مللورد ب لله

مؤلفللههای مللرتب بللا مللوارد کل لی ،اصللول و ویژگیهللای محبللت معصللوم

پرداختلله شللده کلله

بیشترین آن ،یعنی  193مورد ،در کتاب سال سوم ذکلر شلده اسلت و ایلن بله دلیل طلرح مباحلث
مربوط به موضوا «امامت» در این کتاب است.

در کتاب سال اول ،تنها به سه مؤلفه اشاره شده اسلت کله از کل  19ملورد ،بله مؤلفله «معرفلی

شخصیت معصومین

» %58 ،و به مؤلفه «ویژگیهای رفتاری معصومین

تفکر و تدبر در شئون و مقام معصومین

» و مؤلفه «لزوم

» ،هر کدام  %21اختصاص یافته است.

ب للا توج لله ب لله اهمیل لت س للال اول متوس للطه و آغ للاز ش للک گیل لری ج للدی گرایشه للای ع للاطفی،

عقالنلی نوجوانلان در ایلن مقطللع و نقلش الگلویی ائملله اطهلار

و بلا توجلله بله آن کله از اهللداف

مهللم ای لن کتللاب ،آمللوزش اول لین در هللای «راه زنللدگی» اسللت ،توجلله بیشللتر بلله مقوللله محبللت
اه بیللت

و ابعللاد گونللاگون زنللدگی ائملله اطهللار

ضروری به نظر میرسد.

 ،بللهویژه در دوران کللودکی و نوجللوانی،

طللرح موضللوعاتی همچللون مفهللومشناس لی محبللت ،ضللرورت کل لی آن و شللرای و زمینللههای

وصللول بلله محبللت بللا ش لیوههای منطق لی و توص لیف و تبیللین علم لی و روانشللناختی دوسللتی بللا

معصومین

تحلیل محتوای کتب درسی دینی دوره متوسطه با تأ کید بر رو یکرد تربیتی محبت اهلبیت

11
12
13
14

مؤلفهها

سال سوم

نیز میتواند به تربیت عاطفی فرا گیران در این مرحله کمک کند.

113

نمودار ستونی 1
70
58

60
50
40

21

30

21

20
10
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
14

13

11

12

10

9

 .8زو تا ر در ش بع ه
 .9ا ورم پی و از بع ه
 .10اط د حس رن و
 .11و ییگهه رفت ر بع هبی
 .12و ییگهه دشمن بع هبی
 .13بعرفه شه یب بع هبی
 .14ارت ا ساه بع هبی
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 .1بعن و باهه بح ب بع ه
 .2ا ورم ر ه بح ب بع ه
 .3حق فراگیر بع هبی
 .4بال ه یبه و وظ طف برد
 .5شراطط و زبین ه بح ب
 .6ارت تهحیخ والطب
 .7تهصیف و ت یی دو ته بع ه

عاطفی با معصوم

114

مح ل تام ل و دقللت بیشللتر اسللت .در در

تحلیل کتاب ه ال دوم

ویژ گی محبت معصوم

8

7

مؤلفهها

6

5

4

3

2

1

لح اد درص د فراوان ی مؤلف های مرب وط

م وارد کل ی ،اص ول و

در کتاب دوم به شش مورد از این مؤلفلهها پرداخلت شلده کله مؤلفله «طلرح دوسلتی و ارتبلاط

با فراوانی  %33بیشترین توجه مؤلفان این کتاب را به خود معطوف داشته

اسللت .درصللد فراوانلی سللایر مؤلفللههای مربللوط بلله موضللوا ،صللفر بللوده اسللت کلله در جللای خللود،
یللازدهم ایللن کتللاب تحللت عنللوان «دوسللتی بللا حللق»

مطالبی در باب رحمت و محبت الهی ،نقش محبت در زنلدگی و رابطله بلین محبلت بلا معرفلت و
ارزش دوسللتی بللا معصللومین

آمللده اسللت بللا توجلله بلله زمینلله مناسللب بللرای بحللث پیرامللون

موضوعات مورد نظر ،میتوان به طور جامعتلری بله مبلاحثی همچلون تبیلین ماهیلت دوسلتی بلا

معصوم ،ضرورت آن و حقوق فرا گیر معصومین برتمام پدیدههای هستی پرداخت.
نمودار ستونی 2
50
39.5
40

34

30

26

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
14

12

13

11

 .1بعن و باهه بح ب بع ه
 .2ا ورم ر ه بح ب بع ه
 .3حق فراگیر بع هبی
 .4بال ه یبه و وظ طف برد
 .5شراطط و زبین ه بح ب
 .6ارت تهحیخ والطب
 .7تهصیف و ت یی دو ته بع ه

تحلیل کتاب هوم:

محبت معصوم

10

9

8

7

6

4

5

3

2

1

مؤلفهها

 .8زو تا ر در ش بع ه
 .9ا ورم پی و از بع ه
 .10اط د حس رن و
 .11و ییگهه رفت ر بع هبی
 .12و ییگهه دشمن بع هبی
 .13بعرفه شه یب بع هبی
 .14ارت ا ساه بع هبی

لحاد درصد فراوانی مؤلف های مربوط

موارد کل ی ،اص ول و ویژ گ ی

در کتاب دین و ادگی سال سوم ،بیشترین توجه به طرح مؤلفلههای ملورد نظلر صلورت گرفتله

» بلا حلدود  %36فراوانلی ،بیشلتر

است که در این میان ،مؤلفه «معرفی شخصلیت معصلومین

مد نظر بوده است و کمترین فراوانی نیز مربوط به «ایجلاد حل

معصللومین

کنجکلاوی نسلبت بله سرنوشلت

» اسللت .ایلن کتللاب بلله دلی ل طللرح موضللوعاتی در بللاب رسللالت ،امامللت و والی لت

فقیه ،زمینه برای مباحث مربلوط بله والیلت در محبلت معصلوم

مؤلفلله بنی لادی آن یعن لی «معنللا و مفهللوم محبللت معصللوم
معصللوم

فلراهم بلوده اسلت .املا بله دو

» و «توص لیف و تبیللین دوسللتی بللا

» کلله مللیتواننللد نقللش اساسلی در آمللوزش و تفهلیم ایلن مفللاهیم داشللته باشللند ،هرگللز

تحلیل محتوای کتب درسی دینی دوره متوسطه با تأ کید بر رو یکرد تربیتی محبت اهلبیت

10

115

پرداختلله نشللده اسللت .برخ لی از مؤلفللههای دیگللر نی لز کلله توجلله بلله محتللوا و مللوارد آن در متللون

اسللالمی و زنللدگی پیشللوایان دی لن مللیتوانللد بلله طللور مسللتقیم ،باعللث ایجللاد دوسللتی و دلبسللتگی

نسبت به آنان گردد نیز به میزان قاب توجه ،مد نظلر نبلوده اسلت .ماننلد حقلوق فرا گیلر معصلوم
.

به انسانها و مؤمنان ،ضرورت کلی و لزوم تفکر و تدبر در شئون و مقام معصوم
نمودار 3

40

35.7

30

20
12

12

11.4

9

10
3

4

2

0.5

3

1.5

0

0
0

13

10
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 .1ا ورم ر ه بح ب بع ه
 .2حق فراگیر بع هبی
 .3بال ه یبه و وظ طف برد
 .4شراطط و زبین ه بح ب
 .5ارت تهحیخ والطب
 .6تهصیف و ت یی دو ته بع ه
 .7زو تا ر در ش و بق بع ه

 .8ا ورم پی و از بع ه
 .9اط د حس رن و
 .10و ییگهه رفت ر بع هبی
 .11و ییگهه دشمن بع هبی
 .12بعرفه شه یب بع هبی
 .13ارت ا ساه بع هبی

بخش دوم
جدول شماره  :2تحلیل محتوای کتاب سه گانه «دین و زندگی» دوره متوسطه براساس فراوانی و درصد
مؤلفههای مربوط به موارد کلی ،آثار ،کارکردها و پیامدهای مثبت محبت معصوم
ردیف

116

12

11

9

8

7

مؤلفهها

6

5

4

3

2

1

1
2
3
4
5
6

مؤلفهها

اهخاف اب بب و والطب ب تنه بر بح ب
نقش و ج طو بع هبی در زنخگه انال
تأایر بح ب بع ه ب روا ط بی انال ه
تع طف و تم یخ از بع هب
تأایر وجهد بع ه در ا ا ت ی
فهاطخ ونت طج دو ته بع ه در هنو برگ

سال اول

(4)%4/6
___
___
(13)%15
___
___

سال دوم

(2)%1/5
___
___
(1)%0/8
(1)%0/8
___

سال سوم

(73)%27
(7)%2/6
(12)%4
(7)%2/6
___

ردیف

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

بر اسا

فهاطخ و نت طج دو ته بع ه در ا ا ب زخ
فهاطخ و نت طج دو ته بع ه در رم
بع ه در ا ت ب دا
ته
نقش دو ته بع ه در دور از گن
فرهنگ اه بیب
رشخ احال ع تع
ا تا د از بهااظ و ن ط بع هبی در زنخگه
تق طب روحی انتظ ر و ب دگه برا ظه ر اب زب
ح س ه و ظ ا تیز ا و پذی از بع ه
ذرر اح دطث و رواط م بع هبی
ابر بع وف و نهه ازبن ر برگرفت از زنخگه
بع ه
نقش دو ب دار بع ه در ه ه ا دام
ناه دشمنه بع هبی
ی ه و پی بخه بناه اخ بح ب بع ه

___
___
___
___
(3)%3/5
(5)%5/7
___

___
___
___
___
(1)%0/8
(21)%16
___
(13)%10
(81)%62

___
___
___
___
(2)%0/75
(5)%2
(80)%30
(15)%5/6
(50)%19

___

(8)%6

___

___
___
___

___
(2)%1/5
___

___
(27)%10
___

(62)%71

جدول فلوق ،مجموعله فراوانلی مؤلفلههای تحلیل شلده مربلوط بله آثلار ،کارکردهلا و

پیامدهای مثبت محبت معصوم

در کتابهای سه گانله «دیلن و زنلدگی » 483 ،ملورد اسلت

که از بین آنها ،کتلاب سلال اول بلا  87ملورد ،کمتلرین فراوانلی و کتلاب سلال سلوم بلا  266ملورد،

بیشترین فراوانی را دارند.

در کتللاب سللال اول ،از میلان مؤلفللههای نللوزدهگانلله تنهللا بلله پللنق مؤلفلله اشللاره شللده اسللت کلله

مؤلفه «ذکر احادیث و روایات معصومین

» با  62مورد و فراوانی  %71و مؤلفه «اهداف اماملت

و والیت مبتنی بر محبت» با  4مورد و فراوانی  % 4/6به ترتیب ،بیشترین و کمتلرین توجله را بله

خود ،معطوف داشته است.

با توجه به این کله در ایلن کتلاب بله چهلارده مؤلفله بله طلور کللی پرداختله شلده اسلت و ملوارد

مطرح شده نیز بیشتر به طور غیرمستقیم ،ناظر به برقلراری ارتبلاط و ایجلاد دلبسلتگی نسلبت بله

اه بیت

اسلت ،طلرح موضلوعاتی همچلون نقلش و جایگلاه معصلوم در زنلدگی انسلان ،تلأثیر

محبللت معصللوم بللر رواب ل ب لین انسللانها و فوایلد دوسللتی معصللوم در هنگللام مللر  ،عللالم بللرزخ،
آخرت ،استجابت دعا و دوری از گناه ،ضروری به نظر میرسد.

ایلن مباحلث ملیتوانلد بله طلور مسلتقیم و ملوثر در ایجلاد و تقویلت نگلرش مثبلت و گلرایش بله

ائمه اطهار

و معصومان و یپروی از آنان ،نقش ایفا کند.

تحلیل محتوای کتب درسی دینی دوره متوسطه با تأ کید بر رو یکرد تربیتی محبت اهلبیت

17
18
19

مؤلفهها

سال اول

سال دوم
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نمودار ستونی  : 4تحلیل محتوای کتاب سال اول به لحاظ درصد فراوانی مؤلفههای مربوط به آثار،

مورد و  %0/8کمترین فراوانی را دارد .در این کتاب نیز همانند سلال اول ،تقریبلا بله مؤلفلههایی
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است .با توجه به آنکه در ایلن کتلاب ،سلخن در بلاب موضلوعات ملرتب بلا مؤلفلههای ملوردنظر

کارکردها و پیامدهای مثبت محبت معصوم

در کتاب سال دوم به لنه مورد از این مؤلفهها پرداخته شده که مؤلفه « ذکر احادیث و روایلات

معصللومین» بللا  % 62بیشللترین فراوان لی و هرکللدام از مؤلفللههای « تعری لف و تمجی لد از معصللوم»،
«تأثیر وجود معصوم در علالم تکلوین» و «رشلد احسلا

تعللق بله فرهنلگ اه بیلت

» بلا یلک

که به طور مستقیم به طرح موضوا محبت و دوست داشتن معصوم ملیپلردازد ،پرداختله نشلده

مانند نقلش محبلت بله حلق و آثلار آن ،جلوههلایی از عشلق بله خداونلد و محبلت بلا معرفلت آملده
است ،نویسندگان به شیوهای جلامعتلر ملیتواننلد بله بحلث و تبیلین بسلیاری از مؤلفلههای ملورد

مطالعه بهردازند؛ بهویژه درباره فواید و نتلایق مثبلت دوسلتی و محبلت نسلبت بله معصلومان

در فرایند سیرتحول زندگی انسانها از دنیا تا آخرت.
درصد فراوانیها
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 .3تأایر بح ب بع ه بر روا ط بی انال ه
 .4تع طف و تم یخ از بع هب
 .5تأایر وجهد بع ه در ا ا ت ی
 .6فهاطخ دو ته بع ه در هنو برگ
 .7نت طج دو ته بع ه در ا ا ب زخ
 .8فهاطخ و نت طج دو ته بع ه در رم
بع ه در ا ت ب دا
 .9ته
 .10نقش دو ته بع ه در دور از گن
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فرهنگ اه بیب
 .11رشخ احال ع تع
 .12ا تا د از بهااظ و ن ط بع هبی در زنخگه
 .13تق طب روحی انتظ ر برا ظه ر اب زب
 .14ح س ه و ظ ا تیز ا و پذی از بع ه
 .15ذرر اح دطث و رواط م بع هبی
 .16ابر بع وف ونهه ازبن ر ب تنه بر زنخگه بع ه
 .17نقش دو تخار بع ه در ه ه ا دام
 .18ناه دشمنه بع هبی
 .19ی ه اخ بح ب بع ه

نمودار ستونی  :5تحلیل محتوای کتاب سال دوم از نظر درصد فراوانی مؤلفههای مربوط به آثار ،کارکردها و
پیامدهای مثبت محبت معصوم

در کتاب سال سوم نیز لنه مؤلفه مورد توجه قلرار گرفتله اسلت .مؤلفله «تقویلت روحیله انتظلار و

آمادگی برای ظهور امام زمان» با  ،%30بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است .در این
کتاب از این نظر که مباحث مربوط بله ائمله اطهلار

معصللوم

و اوضلاا فرهنگلی وسیاسلی عصلر اماملان

و موضللوا امامللت و والی لت فقی له مطللرح شللده اسللت ،زمینلله مناسللبی بللرای مطالللب

دربللاره نقللش و جایگللاه معصللومان در زنللدگی انسللان و تللأثیر محبللت معصللوم

بللررواب بللین

انسانها و همچنین فواید و پیامدهای محبت معصلوم در دنیلا و آخلرت وجلود داشلته اسلت؛ املا

تحلیل محتوای کتب درسی دینی دوره متوسطه با تأ کید بر رو یکرد تربیتی محبت اهلبیت
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تنها در هفت مورد از این کتاب به این مؤلفهها پرداخته شده و بیشتر اهداف امامت و والیلت بله

صورتهای کلی مورد بررسی قرار گرفته است و از سوی دیگر نیز به آسیبها و پیاملدهای منفلی

محبلت نداشلتن بلله معصلومین
مربلوط بلله مؤلفلله «رشللد احسللا

موضوا محبت اه بیت

اصلال اشللاره نشلده اسللت .کمتلرین فراوانلی در ایلن کتلاب نیلز

تعلللق بلله فرهنلگ اه بیللت» اسللت کلله بلله طللور غیرمسللتقیم بلله

مربوط میشود.
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 .5تأایر وجهد بع ه در ا ا ت ی
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فرهنگ اه بیب
 .11رشخ احال ع تع
 .12ا تا د از بهااظ و ن ط بع هبی در زنخگه
 .13تق طب روحی ب دگه برا ظه ر اب زب
 .14ح س ه و ظ ا تیز ا و پذی از بع ه
 .15ذرر اح دطث و رواط م بع هبی
 .16ابر بع وف و نهه از بن ر برگرفت از زنخگه بع ه
 .17نقش دو تخار بع ه در ه ه ا دام
 .18ناه دشمنه بع هبی
 .19ی ه اخ بح ب بع ه

نمودار ستونی  : 4تحلیل محتوای کتاب سال سوم ازنظر درصد فراوانی مؤلفههای مربوط به آثار،
کارکردها و پیامدهای مثبت محبت معصوم

نتیجهگیری
اهمیت اص محبت اه بیت

در حوز معرفت دین و مذهب شناسی ،حقیقتی اساسلی و

انکارناپذیر به شمار میرود که هم در مبانی نظری تربیتی و استفاده از ساختار عاطفی در آموزش
و هم در مبانی عملی به عنوان یک الگو قاب بحث است .ا گرچه درعرصۀ دانش تعلیم و تربیت

و از نظر ویژگیهای تربیتی ،این مقوله کمتر مورد مالحظه و عنایت صاحبنظران و تحلی گران

قرار گرفته است ،اما بدیهی است که با رویکردی تربیتی میتوان آن را به عنوان یلک خل مشلی

و گرایش بنیادی در زندگی انسلان و همچنلین بله مثابلۀ یلک نظریلۀ تربیلت معنلوی مطلرح کلرد؛

پوششی عملومی گسلترده در هلر طیلف و

بهویژه آن که به عنوان فرایند الگوپذیری از معصوم
گروه سنی دارد.
بللر اسللا

چللارچوب نظللری ایللن پللژوهش ،م لیتللوان از دو منظللر بلله اص ل محبللت معصللوم

پرداخت .در ابتدا اثبات ضرورت کلی آن مطرح و به عنلوان یلک اسلتراتژی حیلات انسلانی بلرای

محبت حق ،قاب تأم جدی است .ایلن رویکلرد بلهویژه بلر مبنلای آموزههلای قرآنلی و تأ کیلد بلر
«مودت فی القربلی» بله عنلوان پلاداش رسلالت پیلامبر اعظلم

 ،مقدملهای اسلت بلرای مطلرح

شدن آن به عنوان محور اصلی یک نظریه تربیتی که میتواند راهنمای عم قلرار گیلرد .در ایلن

بخش ،رویکرد تربیتی به موضوا محبت اه بیت

بله عنلوان یلک اصل و ضلرورت پذیرفتله

شده در فرهنگ اسالمی و تفکر شیعی مد نظر بوده است .در حوزه نظری مباحث تربیلت اسلالمی

میتوان این مقوله را محل ورود یلک نظریله یلا شلبه نظریله تربیتلی نلاب دینلی و ملذهبی در نظلر
گرفت که آثار و نتایق فرا گیر آن مراح مختلف حیات انسان مؤمن را در دنیا ،برزخ و آخرت در بر

میگیرد و او را به سرانجام و مقصد نهایی تربیت معنوی میرساند؛زیرا ویژگی مهم موضوا مورد

نظر آن است که میتوان آن را از جنبههای دینی ،عاطفی و روان شناختی و همچنلین از دیلدگاه
انسانشناسی فلسفی و عرفانی مورد بررسی قرار داد که در این پژوهش بله ملواردی از آنهلا اشلاره

شده است.

در تحلیل ل تربیتل لی اص لللی محب للت معص للوم

 ،تبی للین ویژگیه للا ،کارکرده للا ،نش للانگره للا و

پیامدهای تربیتی آن بر این داللت دارد که میتوان این اص را با یک نگرش علمی ،تئوریلک و

کللاربردی مللورد توجلله قللرار داد و بلله جنبللههای گونللا گون آن پرداخللت .اسللتفاده از ای لن اص ل بلله

عنوان یک روش تربیت معنوی میتواند مانع بسیاری از آسیبها و مشکالت علاطفی ،اخالقلی و
اجتماعی برای فرا گیران بهویژه در دوره نوجوانی گردد.

با این نگاه در این پژوهش نگرش به محبت اه بیت

در کتابهای درسی دیون و اودگی

دوره متوسطه ،به روش تحلی محتوا مورد بررسی قرار گرفته است.

تحلیل محتوای کتب درسی دینی دوره متوسطه با تأ کید بر رو یکرد تربیتی محبت اهلبیت

پذیرش ربوبیلت خداونلد و قلرار گلرفتن در مسلیر تربیلت معنلوی و زمینلهای بلرای درک و دریافلت
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از مجموا یافتهها در این قسمت از پژوهش میتوان به این نتیجه دست یافت که پرداختن

به موضوا محبت و برقراری ارتباط عاطفی _ عقالنی بلا معصلومان بله عنلوان الگوهلای بشلری و

بندگان برگزیده خداوند ،باید بیش از پیش و بله اشلکال گونلا گون در منلابع درسلی و کتلب دینلی

مقطع متوسطه مورد تأ کید قرار گیرد .این از آنروست که از نظر اسلالم و منلابع دینلی و ملذهبی،

هرکللدام از آنللان در هملله ابعللاد علم لی ،اخالق لی ،عقالن لی ،اجتمللاعی و بلله صللورت کل لی ،دنی لوی و

اخللروی ،بلله عنللوان راهبللر و اسللوههای عمل لی و کارآمللد معرف لی شللدهاند و تنهللا عامل رسللتگاری و

سعادت آدمی ،رهروی آنان در همه زمینهها و گونههای مختلف رفتاری است.

نمودارهللای شللشگانلله مربللوط بلله دو مؤلفلله عمللده ای لن موضللوا _ یعن لی اصللول و ویژگیهللای

محبللت معصللوم

و همچن لین آثللار ،کارکردهللا و پیامللدهای مثبللت مربللوط بلله آن _ نشللانگللر آن

است که باید به بیشتر موارد و مصادیق مربوط به این دو مؤلفه در کتابهای درسی دینلی دوره

متوسطه اهمیت داده شود و در تدوین و تألیف این کتابها و محتلوای آنهلا ،اصلالحاتی صلورت

پذیرد .این تغییرات میتواند براین اسا

باشد که توصیهها ،آموزهها و راهنماییهای گفتلاری

و رفتاری برگرفته از شخصیتهایی همچون پیامبراسالم

و ائمه اطهار

از البهالی منلابع

گونل للا گون دربل للاره اهل للداف ،اصل للول ،مراح ل ل و ش ل لیوههای تربی ل لت معنل للوی مبتن ل لی بل للر محبل للت

اه بیللت

بللا دقللت و جامعی لت بیشللتری اسللتخراا شللود و متناسللب بللا ویژگیهللای فللردی و

اجتماعی و روان شناختی افراد در دورههای مختلف و نحلوه شلک گیلری شخصلیت و رفتارهلای

آنان ،بهخصوص در دوره نوجوانی ،در مضامین و محتوای کتابهای درسی و به طور خلاص در
سال نهم ،شمططاره ،36زمستان 1394

کتاب دین و ادگی مقطع متوسطه ،مورد استفاده قرار گیرد.

گروهها و قبای گونا گون با عقایلد ،عالیلق و زمینلههای گونلا گون فکلری و اجتملاعی و چگلونگی

122

کتابها گنجانده شود .اینگونله مطاللب و همچنلین تأ کیلد و اصلرار بلر نقلش تکلوینی و تشلریعی

ب لله هرح للال م للیت للوان نتیج لله گرف للت ک لله در ایل لن کتابه للا ب لله مقول لله محب للت نس للبت ب لله

اه بیللت

و ش لیوههای برقللراری ارتبللاط عللاطفی _ عقالن لی بللا آنللان بای لد بیشللتر توجلله شللود.

پرداختن بله ایلن موضلوا نلهتنهلا در مباحلث مربلوط بله اماملت و والیلت ،بلکله در بیشلتر مطاللب

اعتقلادی و اخالقلی ایلن کتابهلا مللیتوانلد مطلرح باشلد .چگللونگی برخلورد معصلومان بلا افللراد از
تأثیرگللذاری بللر آنللان مللیتوانللد بلله صللورتهای متنللوا در قالللب عنللاوین و مضللامین درس لی ای لن

آنان و جایگاه مؤثر آنها در سلسهمراتب علالم هسلتی و بیلان دالیل عقللی ،فطلری و نقللی بلر ایلن

موضوا ،میتوانلد نگلرش دانلشآملوزان را نسلبت بله معصلومان

تغییلر دهلد و بله ایجلاد یلک

ارتباط عاطفی با آنان کمک کند .همچنلین بیلان آثلار ،نتلایق و پیاملدهای مثبلت آن و اشلاره بله

قصهها و داستانهای واقعی افرادی که از این نعمت بزر برخوردار بوده و در زندگی خود از آن
استفاده کردهاند ،میتواند مفید واقع شلود .ایلن داسلتانها نلاظر بله تجلارب افلرادی اسلت کله از

طریق توس به این بزرگواران به عنوان وسای فیض الهی توانستهاند بلر بسلیاری از مشلکالت و
دشواریها فایق آیند و بلا بصلیرت و بیلنش ،عاقبلت دنیلوی و اخلروی خلود را بلرای دسلتیابی بله
سعادت و رستگاری و رضای الهی ترسیم کنند.

تحلیل محتوای کتب درسی دینی دوره متوسطه با تأ کید بر رو یکرد تربیتی محبت اهلبیت
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_ امینزاده ،محمدرضا (1378ش) ،ااسانشناسی ،قم ،انتشارات در راه حق.

_ ببللی ،ارل (1392ش) ،روشهووای تحقیووف در ع وووم اجتموواعی ،ترجملله :دکتللر رضللا فاض ل  ،تهللران،
انتشارات سمت ،ویرایش یازدهم ،چاپ نهم.

_ بور  ،والتر و همکاران (1382ش) ،روشهای تحقیوف کموی و کیفوی در ع ووم ترب توی و روانشناسوی،
ترجمه :احمدرضا نصر و همکاران ،تهران ،انتشارات سمت و دانشگاه شهید بهشتی.

_ فیض کاشانی ،محسن (408ق) ،المحجة البیرا ی تهذیت االحیا  ،بیلروت ،مؤسسلة االعلملی
للمطبوعات.

_ قمی ،عبا

(1371ش) ،مفاتیب الجنان ،تهران ،انتشارات فیض کاشانی.

_ کلینی ،محمد بن یعقوب (1405ق) ،الکا ی ،بیروت ،داراالضوا .

_ مطهللری ،مرتضللی ( ،)1377معووارف اس و می در آوووار شووهید مطهووری ،قللم ،معاونللت امللور اسللاتید و
درو

معارف اسالمی.

_ مک للارم ش للیرازی ،ناصلللر و همک للاران (1399ق) ،تفسوووویر امواوووه ،تهلللران ،انتش للارات دارالکتلللب
االسالمیة،

_ نلر ،جی .اف (1377ش) ،آشنایی با سفه آمو ش و فرورش ،تهران ،انتشارات سمت.

سال نهم ،شمططاره ،36زمستان 1394

124

