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Practical decisions and useful implementation in the curriculum require a clear
understanding of the philosophical origins and a precise explanation of the basics.
In this Regard, the present study was conducted with the aim of explaining the
theological foundations of the curriculum dedicated to religious identity. The
method of analytical-inferential research and its main source was the Holy Quran
and the valuable interpretation of Al-Mizan. The results showed that the
curriculum of religious identity has a divine spirit and with a special look, he
considers the universe as the bed of human transcendence, a manifestation of God
almighty and a manifestation of his bounties. in this curriculum, God almighty is
at the top of the series of causes, and the world does not have the capacity to
survive, and originality is with the life of the hereafter. Slavery, obedience to
divine destiny, submission to the divine will, mercy and compassion of God
almighty, respect for god's knowledge, wisdom and justice and the existence of a
guide are other findings that have matured from within the theological
foundations and seek to create and direct. the curriculum is religious identity. The
influence of the objectives, subject, function, and issues of the religious identity
curriculum from other theological foundations and proposals is the output of the
present article, which plays an important role in shaping students' insights,
attitudes, and actions, and helps them to expand their beliefs. And be Guided to
the true destination with firm steps.
Keywords: Religious Identity, Curriculum, Ontological Foundations,
Monotheistic Orientation.
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چکيده
تصمیمگیریهای عملی و اجرای سودمند در برنامه درسی نیازمند درکی روشن از خاستگاه فلسفیی
و تشریح دقیق مبانی است ،در این راستا پژوهش حاضر بفا هفدت تبیفین مبفانی الهیفاتی برنامفه درسفی
مختص به هویت دینی انجام شد .روش پژوهش تحلیلی -استنباطی و منبع اصلی آن قرآن کریم و تیسیر
گرانقدر المیزان بود .نتایج نشان داد که برنامه درسی هویت دینی از روح الهی برخوردار مفیباشفد و بفا

مقاله پژوهشی

تاریخ دریافت:

نگاه ویژهای هستی را بستر تعالی انسان ،جلوهای از خداوند متعال و مظهری از فیوضات او تلقی میکند.

1399/9/2

در این برنامه درسی سرسلسلۀ علل خداوند متعال بوده و دنیا ظرفیت بقا را نفدارد و اصفالت بفا زنفدگی

تاریخ پذیرش:

آخرت است .بندگی ،تبعیت از قضا و قدر ال هفی ،تسفلیم بفر اراده الهفی ،رحمانیفت و رحیمیفت خفدای

1399/11/26
صص193-231 :

سبحان ،احترام به علم ،حکمت و عدالت خداوندی و وجود راهنما از دیگر یافتههایی است کفه از درون
مبانی الهیاتی نضج گرفته و به دنبال ایجاد و جهتدهی برنامه درسی هویت دینی مفیباشفد .تثییرپفریری
اهدات ،موضوع ،کارکرد و مسائل برنامه درسی هویت دینی از مبانی و گزارههای الهیاتی دیگر خروجفی
مقاله حاضر است که نقش مهمی در شکلگیری بینشها ،گرایشها و کنشهای دانفشآمفوزان دارد و بفه
آنان کمک میکند تا گستره اعتقادی خود را توسعه داده و با قدمهایی استوار به مقصد حقیقفی رهنمفون
شوند.
کليدواژهها :هویت دینی؛ برنامه درسی؛ مبانی الهیاتی؛ درونمایه و جهتگیری قرآنی.

DOR: 20.1001.1.22516972.1401.30.55.7.4

 .1نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری ،گروه برنامه ریزی درسی ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه
طباطبائی(ره) ،تهران ،ایران.

Hnajafih@yahoo.com

 .2استاد ،گروه برنامه ریزی درسی ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی(ره) ،تهران ،ایران.
 .3دانشیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 .4دانشیار ،گروه فلسیه ،دانشکده الهیات و علوم انسانی ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ،قم ،ایران.

مبانی الهیاتی برنامه درسی هویت دینی

مقدمه
هویت منبعی است که با بهرهگیری از آن میتوان بستر الزم را برای پاسخگویی بهه ابهامهاو
سؤاالو مربوط به مبدأ ،مسیر ،معنا مقصد زندگی فراهم کرد .به نظر ما متعالیترین شکل هویت،
که خدا ند حکیم فطرتاً در جود انسان قرار داده هویت دینی 1بر مهدار توحیهد اسهت کهه اگهر بها
معرفت ،گرایش کنش توأم شود متعالی میگردد .حال انتظار میر د که ایهن هویهت در جوامه
دینی از نمود بیشتری برخوردار باشد خود را در صحنهها لحظهاو زنهدگی فهردی اجتمهایی
نشان دهد .البته این انتظار مجاری مختلف زمینههای متنویی دارد که خانواده ،رسانهها ،حکومت
نظام آموزشی از جمله آنها است .در این راسهتا پو هشهارانی ماننهد فهانهو ،)2019( 2جفرلهی
زا ر ،)2019( 3نه ه

 ،)2018( 4ملکهههی ( ،)1396کراکوفسهههکی ،)2017( 5نیلسهههن همکهههاران
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( ،)2017یبهدی ( ،)1394ریسهنن ،)2014( 7قههادرزاده ( )1393مهنها ( )1391بهه ایههن نکتهه اشههاره
کردهاند که برنامه های درسی قصد شهده اجهرا شهده مهدار

بهر تکهوین تعهالی هویهت دینهی

تأثیرگذار میباشند؛ اما مشکل اینجاست که قتی یمیقاً به جامعه دینهی خودمهان ناهاه

تهعیت

فکری رفتاری دانشآمهوزان را تحلیهل مهیکنهیم متوجهه مهیشهویم کهه لهالشهها ،معاله و
نارانههیهههای متکثههری جههود دارنههد بههه همههین خههاشر دانههشآمههوزان از هویههت دینههی تههعیفی
برخوردارند.
راستاو سوق همکاران ( ،)1397حیدری رمالانی باصهری ( ،)1392امینهی ،یزدخواسهتی
جعفری هرندی ( )1391از جمله پو هشارانی هستند که تعف دانشآمهوزان در هویهت دینهی را
تأیید یلت اصلی آن را نبود برنامه درسی مطلوب در این زمینه توصیف کردهاند .برای رفه ایهن
نقیصه نیازمند شی گامهای متعددی هستیم که ا لین آنهها ،شراحهی اسهت .شراحهی بهه برنامههریهز
میگوید که له تجارب یادگیری ،با له کیفیتی در قاله

لهه یناصهری بایهد دربهاره تجربیهاو
1. Religious Identity
2. Fanhao
3. Jafralie & Zaver
4. Wong
5. Krakowski
6. Neilsen et al
7. Rissanen
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یادگیری مرتبط با هویت دینی ارائه شود .در گام شراحی هم یوامل مختلفی اثرگذارند کهه مبهانی
مهمترین می باشد .از شرفی هویت انسان به خدا ند متعال ارتباط داشته مبانی الهیاتی [که توتیح
تفصیلی آنها در مبانی نظری آمده است] در معرفی شکلدهی من اصیل شئون جودی انسهان
ارجحیت دارند می توانند نقطه شر ع مطمئنی برای شراحهی برنامهه درسهی هویهت دینهی قلمهداد
شوند .ایهن نهوع حرکهت بههرهگیهری از الهیهاو توسهط اریکسهون ،)1968( 1گوته

،)1996( 2

نسبیت ،)2010( 4میلنر )175 :2010( 5اُپُن

)2013( 6

یسلدای

همکاران ،)2010( 3آر ی

نیز توصیه شده است .از دیدگاه آنان هویت بخشی دینی بد ن توجه به خدا ند ربط انسان بهه ا
امکانپذیر نیست.
شایان ذکر است کهه تها کنهون در زمینهه هویهت دینهی پهو هشههایی انجهام شهده اسهت .ایهن
پو هشها را میتوان در لهار دسته ابهامزدایهی از مؤلفهههها (نهوری همکهاران1395 ،؛ مهولین،7
2013؛ رئوفی ،)1389 ،فراترکی

(نادری ،لیهتسهاز شهیریلی1394 ،؛ قنبهری برزیهان همتهی،

 ،)1394مرتبط با اسناد تحولی آموزش پر رش (محمودی )1399 ،مرتبط با کتهابههای درسهی
(میرشاه جعفری حشمتیفر1397 ،؛ باریکانی )1385 ،قرار داد.
نوری همکاران ( )1395نشان دادند که پنج مؤلفه جست جهوگری ،یکپارلههسهازی ،تعههد،
هشیاری خودپایی را مهیتهوان مؤلفهه ههای فراینهدی هفهت مؤلفهه با رهها ،ارزشهها ،اههدا،،
گرایشها ،صفاو ،توانمندیها آسی پذیریها را مؤلفه های ساختاری هویهت دینهی دانسهت .از
نظههر آنههها مؤلفههههههای فراینههدی بههه «لاههونای» هویههت دینههی مربههوط مههیشههود مکههانیزمهههای
ر انشناختی هستند که اجزای هویت دینی را به هم پیوند مهیزننهد .مؤلفههههای سهاختاری ههم بهه
«لیستی» هویت دینی مربوط میشود متشکل از یناصر اجزایی است که ساختار آن را به جود
میآ رد.

1. Erikson
2. Gutek
3. Ysseldyk et al
4. Arweck & Nesbitt
5. Milner
6. Oppong
7. Moulin
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مولین هم به بررسی ساخت هویت دینی پرداخته لنین اظهار مینماید که برای درک بهتر تأثیر
آموزشهای مدرسهای بر هویت دینی دانشآموزان باید به زمینه اجتمایی بهینوان ی

بافت تهوأم

با یوامل ساختاری ر ابط قدرو توجه شود.
رئوفی نیز مؤلفههای هویت دینی را شامل لهار گر ه شناختی ،یهاشفی ،اجتمهایی فرهناهی
در نظر گرفته است .نادری همکاران بدین نتیجه رسیدهاند که کمتر ت ش سهازمانیافتههای بهرای
مطالعه هویت دینی با ر یکرد بومی جام به موتوع انجام شده اسهت .ایهن غفلهت ههم در ابعهاد
نظری هم در ابعاد ر ش شناختی از سوی پو هشاران یلوم انسانی یلوم اجتمایی قابل مشهاهده
است .قنبری همکاران نیز مر ری نظاممند بر مطالعاو انجام شده هویهت دینهی در جامعهه ایرانهی
انجام دادهاند .یافتههای آنها نشان میدهد که تقلیلگرایی ،ایوجاج مفهومی نبهود پایهه نظهری
ر ششناختی منسجم مهمترین نقاط تعف سنجههای هویت دینی اسهت .جمه بنهدی محمهودی ،
میرشاه جعفهری حشهمتیفهر همننهین باریکهانی بیهانار ایهن بهوده کهه در سهند تحهول بنیهادین
آموزش پر رش کتابهای دین زندگی د ره ابتدایی متوسطه توجهه متعهادل متهوازنی بهه
مؤلفه های هویت دینی نشده باید در یراستهای بعهدی مهورد اصه

قهرار گیرنهد .بها در نظهر

گرفتن موارد فوق غفلت خأل توجه نظاممند به مبانی هویت دینی یا لاونای تجلی مبانی در
شراحی برنامه درسی ،سؤال اصلی مقاله این است که مبانی الهیاتی برنامه درسی هویت دینی کدام-
اند له تأثیر پیامی میتوانند داشته باشند؟

مبانی نظری
هویت دینی
به زیم ما هویت دینی ،فرهن

یینیت یافته اس می در جود انسان اسهت؛ یعنهی قتهی انسهان

بماهو انسان دین مبارک اس م را به ینوان مکت

خود انتخاب کرد بهه آن ایمهان آ رد بایهد ایهن

ایمان داشتن در جهانبینی ،گهزینش ارزشهها نهوع کیفیهت رفتهار ظهاهری ایمهال ا جریهان
داشته باشد ،بهشوریکه رن

توحیدی خدایی به خود بایرند .یین الربط بودن ،در محالر خهدا

بودن یا نویی ابراز یبودیت استوارسازی زندگی بر اسا
دینی است .پس مبدأ ،غایت جوهره اصلی این فرهن
196
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رتایت الهی مظههر حقیقهی هویهت

یینیت یافته ،خداست .البته هویهت دینهی
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ذ مرات

است با توجه به شناخت ،با ر ،1ارزشگذاری یملکرد ،ههر فهردی در مرتبههای قهرار

میگیرد .اینکه می گوییم هویت دینی فرهنه

یینیهت یافتهه اسه می در جهود انسهان اسهت آن

ارزش ها که در جود فرد در نی شد دیار الاوهای رفتاری بر پایهه آن ارزش شهکل مهیگیهرد
قوام می یابد بر مبنای الاوهای رفتاری ،خود رفتار نمایان میشود .آن رفتهار نمایهان شهده یینهی،
دیار سطحی لقلقه زبان نیست .باید بدانیم که این رفتارها ریشه در ارزشهای الهی در نهی شهده
فرد دارد؛ ارزشهایی که بر جهان بینی اسه می ناهرش توحیهدی بهه یهالم هسهتی متکهی اسهت.
ارزشهای الهی ارزشهای پایدار جا یدانی هستند که آشنایی با آنها انسان را از تسلیم به نفس،
خودبینی مادهگرایی رها به ا ج پر از میرسانند یاقبتی پرنور را نوید میدهند .نکتهای که در
ارزش های الهی جود دارد آن است که هیچ ارزشی ارزش دیار را نقض نمهیکنهد ارزشههای
خاص گر هی مانند رن

 ،نواد ،زبان ،قوم در مقابل ارزشهای یام ماننهد ارزشههای ایمهانی در

پسزمینه قرار میگیرند؛ لذا هویت دینی با توجه به ارزشهای یام الهی تعریف میشود .نکته آخر
اینکه اگر کسی آن فرهن

یینیت یافته در جودش نباشد هنوز هویت دینیاش کامل نیست یا

مث ً رفتارهای دینی اش برخ  ،ادیایی که دارد یمیق نباشد نابالغ بماند یعنی هویت دینی یه
الیه ظاهری بیر نی ی

الیه باشنی در نی دارد .جه بیر نی در رفتارهای ا متجلی میشود

جه در نی در با رها ارزشها نمود دارد .امام یلی (ع) در خطبه  154نههجالب غهه ذیهل تهأثیر
الیه در نی بر الیه ظاهری میفرماینهد« :بهدان ،کهه ههر ظهاهر را بهاشن اسهت هماننهد آن .آننهه
ظاهرش پاکیزه باشد ،باشنش نیز پاکیزه است آننه ظاهرش ناپاک باشد باشنش نیز ناپاک اسهت.
پیامبر راستگوی (ص) فرمود :بسا خدا ند بندهای را د ست دارد ،ل یملش را د ست ندارد؛
گاه یملش را د ست دارد ،ل کننده آن را د ست ندارد؛ بدان که هر یمله را درخته اسهت
که آن یمل بهمثابه میوه آن است؛ هیچ درخت از آب بینیاز نیست آبها گونههگهونانهد .ههر
آننه آبیاریاش نیکو درختش نیکو میوهاش شیرین است هر آننه آبیاریاش بد درختش بد
میوهاش تلخ است» .در ارتباط با نشئت گرفتن رفتارهای غیردینی از جود انسان ریشه داشتن آن
ها در باشن بد امام صادق (ع) میفرمایند که« :فَسادُ الظّهاهرر مرهن فَسهادر البهاشرن» (جعفهر بهن محمهد،
 .1منظور ما از باور ،آگاهی عمق یافته و درونی شده است که به جان انسان رسوخ میکند و با قلب او پیوند میخورد.
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 1400ق ،)107 :فساد ظاهر ناشی از فساد بودن باشن است .همننین امام یلی (ع) هم اشاره فرموده
اند که َ « :ما خَبُثَ ظاهررُهُ خَبُثَ باشرنُه» (تمیمهی آمهدی ،)479 :1366 ،هرکهه ظهاهرش پلیهد اسهت،
باشنش نیز پلید است .در مورد تأثیر در ن نیکو بر نیکی ظاهر رفتارهای انسان ر ایتی از امام یلی
(ع) موجود است که فرمودهاند« :مَن حَسُنَتْ سَریرَتُه حَسُنَتْ یَ نریَتُه» (تمیمی آمهدی،)254 :1366 ،
هر کس در نش نیکو باشد ،ظاهرش نیز نیکو می گردد .بر این اسا
رفتارهای دینی در انسان به تحول باشنیاش

تعالی هویهت دینهی ظههور

ابستای دارد1.

برنامه درسی هویت دینی
برنامه درسی هویت دینی شرحی است که با تمسه

بهه دیهن معهار ،حیهانی آن اقهدام بهه

پیشبینی یق نی مسیر هویتدهی میکند هد ،نهاییاش هدایت به فرهن

اس می تجلی آن

در بینش ،گرایش کنش دانشآموزان است بههنحهویکهه نسهبت بهه معهار ،مهرتبط بها هسهتی
پدیهدآ ر ،مقصههد سهرانجام ،راه راهبههران خویشهتن خههویش شهناخت ،نسههبت بهه ارزشههها
هنجارهای دینی گرایش التزام یملی پیدا کند .شهرا ایهن نهوع از برنامهه درسهی بهرای شهناخت
هویت گوهر حقیقی انسان که ابستای شدیدی به شناخت خدا ند فلسفه خلقت دارد بایهد از
منبعی حیانی بهره گیرد این منب همان قرآن کریم است .قرآنی که همه رسالتش ایجاد رابطهه
اتصال پیوسته انسان با پر ردگار می باشد .قرآن هسته بنیادی کانونی هویت انسانی بهوده دارای
حقایق ملکوتی الهی است که خدای متع ال آن را نهازل فرمهود جامهه مُلکهی بهر آن پوشهاند تها
خاکیان در سایه آگاهی یمل به آن هویهت خهود را بهه یهاد آ رده اف کهی شهوند در قهو
صعود خود از ماده مُل

رهیده به مقام ینداللهی نائل آیند «فری مَقعَدر صردْقٍ یرندَ مَلری

(قمر .)55 :قرآن بیش از آنکه ی

ٍ مُقتَهدررٍ»

نظر متافیزیکی را راج به انسان مطر کند ،به شر این مطل

می پردازد کهه انسهان هویهت ابعهاد جهودی دارد کهه در مواجههه بها خدا نهد تعریهف مهیشهود
(قائمینیا ،)1392 ،یعنی بد ن برخورداری از فیض دائمی خدا ند که هستی انسان را تأمین میکند،
نمی تواند موجود باشد؛ بنابراین ،انسان در هستی خود قائم به «رابطه» با خداست .به همهین ترتیه ،
 .1هویت دینی چه به لحاظ لغوی و چفه بفه لحفاظ اصفالالحی تفا کنفون توسف عالمفان دینفی ،فیلسفوفان ،روانشناسفان و
جامعهشناسان داخلی و خارجی تعریف شده است که ذکر آنها خارج از حوصله مقاله و مخاطفب آن مفیباشفد .البتفه شفرح
جزئی و تیصیلی هویت دینی در رساله نویسنده اول موجود است که پژوهشگران و عالقهمندان میتوانند به آن مراجعه نمایند.

198

سال سیام | شماره پنجاه و پنجم | تابستان 1401

نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

در شناخت هویت هم نوع رابطه ا با خدا جهتدهنده شکلدهنده است .از منظهر فلسهفه تربیتهی
اس م ،دستیابی انسان به معرفت خدای متعال ایمهان ا بهه خهدا نیهز یمهل در راه خداسهت کهه
موج

رشد انسان میگردد (ذ یلم.)21 :1398 ،

مبانی الهیاتی
کلمه مبنا از ریشه بنا اشتقاق یافته به معنای پایه ،پینهاد ،بنیاد زیرساخت است (ابن منظهور،
 1408ق ،ج  .)506 :1در اصط

نیز گزارهای خبهری اسهت شهالوده شهکلگیهری نظهام تربیتهی

استخراج یناصر آن به شمار می ر د .توجیه تحلیل اقهداماو تهدابیر در ن برنامهه درسهی نیهز
نقاط قوو تعف آن ابسته به مبانی است (بهشتی .)29 :1397 ،در این مقاله هر دیدگاهی درباره
هویت حقیقی انسان ،جایااه دین در هویت انسان پرسشهایی از ایهن قبیهل ابسهته بهه مفهر
گرفتن گزارههایی خبری است که بهینوان مبانی آن مطهر هسهتند .بهه ایتقهاد پاینهار همکهاران

1

( )1995سرلشمه بسیاری از نظر رزیها در برنامه درسی ،تفکراو الهیهاتی یها تئولوکیکهال اسهت.
مراد ما از الهیاو مواردی از الهیاو بالمعنی األیم بالمعنی األخص است که امور مربوط به یامهه
جود مباحث مربوط به خدا ند سبحان مهمترین یقاید اس می را شامل میشود .این اندیشهها
با رهای بنیادین افکار ،ارزیابیهها فعالیهتههای برنامههریهز درسهی را تحهت تهأثیر قهرار داده
جهتگیری تئوریکال پراکتیکال ا را تعیین میکنند .در ادامه بهتر است یمیقاً به این سؤال پاسخ
دهیم که لرا ما باید در برنامه درسی هویت دینی به مبانی الهیهاتی توجهه کنهیم؟ پاسهخ ایهن گونهه
است :زیرا ا الً مشخص است اگر به مبنای الهیاتی توجه نکنهیم توحیهد کهه رکهن رکهین ایتقهادی
هست را نادیده گرفتهایم

قتی توحید نادیده گرفته شد بایث میشود خودبه خهود لنهد مسهل

 .1پاینار همکاران ) (Pinar et alدر فصل د ازدهم از کتاب «فهم برنامه درسی» که «فهم برنامه درسی بهمثابه یه

مهتن الهیهاتی»

نام دارد به شور گسترده ذیل هفت بخش «پیشینه زمینههای تاریخی ،نارانهیههای معاصهر پیرامهون الهیهاو آمهوزش پهر رش
الهیاتی ،ابعاد اخ قی معنوی ،هرمنوتی

 ،الهیاو رهاییبخش ،فرجامشناسی ،کیهانشناسی الهیاو فمینیستی» تأثیرپذیری برنامه

درسی از الهیاو گزارههای الهیاتی را توتیح دادهاند .د آین هیوبنر ،پاتری

اسلتری ،فیلیپ فنیکس ،جیمز مه

د نالهد ،جیمهز

دابلیو فا لر ،دیوید ای پورپل اچ شاپیر از متخصصان برنامه درسی غرب هستند که در این کتاب به پو هش های اصلی آنهها در
زمینه دین برنامه درسی اشاره شده است .مشر

بازخوانی این فصل که توسط نویسنده ا ل مقاله حاتر نیز آقایان دکتر محمهد

سعیدیمهر ،دکتر یلیرتا صادقزاده قمصری ،دکتر مقصود امین خندقی ارائه شده در کانال تخصصی منب شناسی مطالعهاو برنامهه
درسی (ریکز) نیز بسایت شخصی استاد محترم جناب آقای دکتر محمود مهرمحمدی به نشانی زیر قابلدستر

است:

http://mehrmohammadi.ir/ricsrev62-/12
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مبنا شود که این با هد ،برنامه درسی هویت دینی مغایرو دارد لراکه ر

اصلی لنین برنامهای

نباید تغییری کند تفا و داشته باشد لند برنامای درست نیست که افراد را به تباهی میکشاند
همنون برنامهای که لند سال بر ی

محور بعد از لند سال محور دیاری را مهدنظر قهرار مهی-

دهد بعد از مدوها به تناقض میرسد .ثانیاً این را میدانیم که همیشه ناحقها شفیلی حق میباشند
ناحق باشلی هیچ موق نمیتواند به جود بیاید مار این که در کنار ی

حقی قرار بایهرد؛ لهذا

حق مقدم بر باشل است اگر ما مبنای الهیاتی را در نظر نایریم صد در صد به باشل ر آ ردهایهم
که این هم بعد از مدوها که غیر اصیل بودنش معلوم میشود لون مشتبهی است که از محکمهاو
تفسیر نشده پس بعد از مدتی که به محکماو دست پیدا کنند به این مشکل آگاه میشوند بایث
میشود فردی که مدوها به آن برنامه یمل کرده احسا
لون مقدماو مؤخراو هر ی

پولی کند خودش را به تباهی بکشاند

دیاری را نقض میکنند .بر همه آشهکار اسهت کهه تنهها کسهی

آگاه به مسئلهای است مقوماو یوار

آن را به خوبی میشناسهد کهه خهالق آن لیهز اسهت

میدانیم که خالق انسان خدا ند است؛ لذا لز ماً باید از اصول اثباتی دستوری خدا نهد در برنامهه
درسی هویت دینی استفاده کنیم .شر تربیتی که مبنای احد الهیاتی داشته باشد برنامههای تکمیل
شده دارد؛ لذا هرج مرج ندارد همنون زیبایی که احکام خدا دارد همپوشانی دارند مثل (قر
گرفتن مکر ه است اما قر

دادن مستح

است) که ههیچ یقلهی بهه آن دسهت پیهدا نمهیکنهد

ممکن است برنامه را ناقص ارائه دهند مث ً فر
 2را که در اینجا ی

کنیم لهار را تفکی

را به یکی اتافه کرده شده سه اما همان یه

کنیم که نتیجهه بایهرد 3
را از دیاهری کهم نکهرده کهه

شده د که این کار که جزئیاو را بد ن در نظر گرفتن جزئهی دیاهر تفسهیر کنهیم درسهت نیسهت
لراکه همه لیز را باید سیستماتی

با توجه به همهه اجهزا تفسهیر کنهیم .جهدای از مباحهث اگهر

بخواهیم شبق به صورو نظام یافته قای را تفسیر کنیم باید حدو فرماندهی جود داشته باشهد تها
نظم انسجام به جود بیاید اگر هر کس بخواهد شبق مبنای خودش برنامهریهزی کنهد (هرلنهد
موتوع برنامهها یکی باشد) دیار نمیتوان آن برنامه درسی را برنامه درسهی نامیهد لهون حهدو
فرماندهی از بین رفته

قتی لنین شود برنامه درسی از هم میپاشد هرلند در یمهل یه

کهار را

انجام دهند هرج مرج رخ ندهد اما ر حی که بایث انایزه انجام کار است متفا و میشهود
هیچ ارتباشی بین برنامهریزان تشکیل نمیشود همنون یشقی که میگویند د شرفه است کهه اگهر
ی
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میگردد که همه میدانیم خواستهها مهمترین محرک انسان هستند .همان شور که ابن یربی (1365
ق) در رابطه با یلت خلق جهان که ح

خدا بوده است میگوید« :اصل ،حرکت جههان از یهدمی

که در آن بوده است به سوی هستی است .ازاین ر گفته میشود که امر حرکتهی از سهکون اسهت.
حرکتی که همانا هستی جهان است ،حرکت یشق (حه ) بهوده اسهت» نیهز مهیدانهیم کهه حه
خلقت جهان د سویه است هم از شر ،مخلوقاو هم از شر ،خدا ند که د ست داشته شناخته
شود؛ لذا اگر کسی باوید میتوان لند مبنا داشت ی
اسا

حرکت بر ح

است تمام شأن ح

برنامه باید در جهوابش گفهت کهه لهون

ابسته به محبوبش است حال اگر محبوبها لنهد تها

شدند دیار حرکت در راستای برنامه احد نیست حرکهت جامعهه را یه
درحالیکه هویت جامعه ابسته به ر

ر

اداره نمهیکنهد

احد است.

روش پژوهش
پو هش حاتر از لحاظ ر یکرد در زمره تحقیقاو کیفی از نظهر ر ش ،تحلیلهی -اسهتنباشی
بوده ،جامعه آن قرآن کریم ترجمه تفسیر المیزان میباشد نمونهگیری در آن به شهیو هدفمنهد
انجام شده ر ش تحلیل آن ،تحلیل محتوای کیفی از نوع استقرایی (از جز به کهل) بهوده اسهت.
مطالعه یمیق ،تلخیص اش یاو استخراج مالامین اصلی ،برقراری ارتباط بین مالامین بهه دسهت
آمده ،گامها مرات

تحلیل محتوای استقرایی بودهاند .برای کنترل اصالت معتبر بودن استنباطها

تحلیل ها نیز از د نفر متخصص مطالعاو برنامه درسی ،ی
سه نفر متخصص فلسفه اس می ی

نفر متخصص تفسیر یلهوم قهرآن،

نفر از صاح نظران فلسفه دین با مدرک تحصهیلی دکتهری

دانشااهی سطح لهار حوز ی استفاده شده است.

یافتهها
مبانیای که الهیاتی هستند یوگیهایی دارند همنون غیرقابلنقض نیز همهواره بهتهرین نهوع
مبانی هستند لراکه هیچ نقصی ندارند تمامی شئون خدا را مدنظر قرار مهیدهنهد توجهه داریهم
که شبق مشهود بودن ابستای نیاز انسان از همه جهاو به خدا بنیادها پایههای برنامهریزی برای
انسان فقط با مبنا قرار دادن آن یوگیها صحیح بجها اسهت؛ لهذا بهرای ایهنکهه بتهوانیم از مبهانی
الهیاتی بهره ای در موتوع ،ر یکرد ،یناصر برخورد با مسائل برنامهه درسهی هویهت دینهی ببهریم
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لز ماً میبایست صفاو فعل خدا را همنون (خالقیت ،یدالت ،ربوبیت ،حکمت قالا قدر )...
مدنظر قرار دهیم لراکه این صفاو از جهتی به انسان مربوط میشهوند نیهز مهیدانهیم کهه یمهده
مسائل مربوط به انسان مربوط به برنامه راه ا است به همین خاشر میتوانیم مبانی را با توجه به ایهن
صفاو تعریف کنیم پیش ببریم که این مبانی در برنامه درسی هویت دینی راه گشا هستند لراکه
مهمترین یوگی های انسان همنون یبودیت ،مرز قیت مخلوقیت  ...مربوط به خدا ند میشود
انسان همه هویت هستیاش را از خدا میگیرد که ارتباط انسان با خدا در این موارد نمهود دارد
تا هم به مهمترین مسئله انسان ( برنامه) بپردازیم هم با منشأ آدمی ارتباط برقرار کنیم که این منشهأ
نمودش در صفاو فعل خدا ند است .در ادامه اهم مبانی الهیهاتی برنامهه درسهی هویهت دینهی کهه
برآمده از قرآن کریم هستند ،تبیین میگردد:

شکل  .1مبانی الهیاتی برنامه درسی هویت دینی

جهان هستی مخلوق است و خالقی دارد.
بنا بر اصل یلیت که اصلی فطری غیرقابلانکار است هر موجودی نیازمندی (بنابر بط ن د ر
تسلسل) در حد ث بقایش محتاج یلتی غیرمحتاج [ اج الوجود] است لون لنین جودی
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صر ،الوجود است د ئیهت در مهورد ا بهیمعناسهت ،خالقیهت ربوبیهت منحصهر در خدا نهد
خواهد بود .مطابق این مبنا آیاو  16سوره رید 62 ،سوره زمر «اللَّهُ خَالرقُ کُلّ شَیْ» 2 ،سوره فرقهان
« َخَلَقَ کُلَّ شَیْ ٍ فَقَدَّرَهُ تَقدریرًا» 50 ،سوره شه «رَبُّنَا الَّذری أَیْطَ کُلَّ شَیْ ٍ خَلقَهُ ثُمَّ هَهدَ » 7 ،سهوره
سجده «الَّذری أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ ٍ خَلَقَهُ»  3سوره نحل «خَلَقَ السهما او الهأَر

بهالحق تَعهال یَمّها

یُشرکُونَ» بیانار آن است که هستی هر آننهه کهه در ن ا سهت ،مخلهوق خدا نهد حکهیم اسهت
(شباشبائی ،1385 ،ج  .)438-439 :17بر اسا

آیه  27سوره مبارکه ر م « َ هُوَ الَّذری یَبْهدَُُا الخَلهقَ

ثُمَّ یُعریدُهُ َ هُوَ أَهْوَنُ یَلَیْهر َ لَهُ المَثَلُ الأَیْل فری السَّما اور َ الأَرْ

َ هُوَ العَزیزُ الحَکریم» هستی مبدأ

دارد آغازگر آن خدا ند است ،همننین اصل ریشهه همهه موجهوداو مقهوم آنهها خدا نهد
بزرگمرتبه است.
با ر به این مبنا تحولی در انسان ایجاد میکند فرهن
می آ رد .موج

بندگی ا

یینیتیافتۀ متناس

با آن را بهه جهود

تعظیم در برابر خدا ند مهی شهود همهه رفتارههای ا رنه

خهدایی

میگیرد .از سوی دیار منجر به این مهی شهود کهه انسهان زنهدگی خهود را معنهادار ببینیهد همهین
معناداری در ا حس مسئولیت تعهد را زنده میکند .تأثیر دیار پذیرفتن این مبنا در هویت دینی
آن است که انسان نفس خویش را هیچ قت حقیر نمیشمارد لون خودش را مخلوق خدای کامل
دانسته خود را فقط محتاج خدا میداند (همان ،ج  .)596 :4دیار اینکه سرشت هستی توحیهدی
بوده آیینه ما رای خود یعنی خدا ند است؛ لهذا پیهام آن در برنامهه درسهی هویهت دینهی تسهبیح
خدا ند بوده بخشی از نظام معنایی زیست مؤمنانه را تشکیل میدهد .هویت دانشآموز مؤمن نیز
که برساخته همین نظام معنایی است ،در رفتار ا تجلی مییابد همان پیهام را بههصهورو رفتهاری
انعکا

می دهد .در برنامه درسی هویت دینی هر موجودی در جهان هستی «نعمت» است .بر شبهق

این مبنا برنامه درسی هویت دینهی بایهد گونههای باشهد کهه دانهشآمهوز محهق بهه بههرهبهرداری از
نعمتهای الهی معرفی شده متقاب ً مسئولیت ها

ظایفش به ا تهذکر داده شهود کهه مههمتهرین

ظیفه ا استفاده شاکرانه است .شرا برنامه درسی باید آگاه به این نکته باشد که محهیطزیسهت
هر آننه در آن قرار دارد جنبه نعمت بودن را انعکا

میدههد همهین داللهت بههینهوان یکهی از

مؤلفههای بنیادین در نظام هویتی دانش آموز اقتالهایی در رفتهار ا خواههد داشهت بههبیهاندیاهر
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مواجهه رفتاری خاصی را میشلبد که در مناب دینی از جملهه آیهه  14سهوره مبارکهه نحهل ،1از آن
بهینوان شکر قدرشناسی از نعمتها یا استفاده درست آنها تعبیر شده است (نه

بهه :جمعهی از

مؤلفان .)311 :1394 ،همننین اگر برنامه درسی نااهش اینگونه باشهد کهه جههان آفهرینش آیهت
خدا ند است در هر لحظه مکانی با جود خود ،خدا را نشان میدهد ،دانشآموزان بهه یلهم
قدرو حکمت خدا ند پی می برند دارای هویتی خاته در برابهر ا
همننین یُج

مخلوقهاو مهیگردنهد،

حس خودبرتربینیشان نسبت به دیاران از بین میر د .ایهن نکتهه یعنهی هسهتی

مخلوقاو را تجلیگاه آیینه تمام نمای خدا ند دانستن موج

مهیشهود تها برنامهه درسهی در دام

اسباب یلل مادی نیفتد نسهبت بهه ههد ،اصهلی خهود غفلهت نکنهد بهدین سهیله از بسهیاری
انحرافاو در امان با شد .همننین اگر برنامه درسی هویت دینی به این مبنا پایبند باشهد کهه خدا نهد
مبدأ ،خالق ،رب ،قیوم

2

زمامدار همه امور هستی است ،یناصر خود را در راستای بندگی حقیقهی

تنظیم میکند در این صورو است که ارزشهای الهی بر تار پود آن نقش میبندد معنویت را
در سرزمین جودی دانشآموزان میگستراند.

نظام هستی بر پایه علیت بوده و سرسلسله علل خداوند متعال است.
مطابق با این مبنای برنامه درسی هویت دینی ،هستی منههای خدا نهد قهائمبههذاو نیسهت ههر
موجودی بهجز خدا ند معلول است .قرآن مسئله حکمفرما بودن قانون متقن یلهت معلهول را کهه
در سراسر یالم هست قبول داشته تصدیق دارد که برای هر لیزی نیز برای یوار
برای هر حادثهای از حوادث ،یلت یا یللی است که جود آن را اقتالا میکند با فر

آن لیهز
نبهودن

آن ،جودش ممتن است (صدرینیا .)224 :1388 ،ی مه شباشبائی (ره) ذیل تفسیر آیهه  23سهوره
بقره «الَّذری جَعَلَ لَکُمُ الأَرْ َ فررَاشًا َالسَّمَا َ بنَا ً َأَنزَلَ مرنَ السَّمَا ر مَا ً فَأَخرَجَ بههر مرهنَ الثَّمَهرَاور رزْقًها
لَکُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لرلَّهر أَندَادًا َأَنتُمْ تَعْلَمُونَ»  ،بحث حاکم بودن نظام یلت معلولی سب

مسببی در

« .1وَهُوَ الَّرِی سَخَّر الْبَحْر لِتثْکُلُوا مِنْهُ لحْمًا طرِیًَّا وَتسْتخْرِجُوا مِنْهُ حِلْیَۀً تلْبَسُونهَا وَترى الْیُلْفکَ مَفوَاخِر فِیفهِ وَلِتبْتغُفوا مِفنْ فضْفلِهِ
وَلعَلَّکُمْ تشْکُرُون».
 .2خداوند قیّوم است؛ یعنی قائم به خویش است و دیگران هم قائم به او هستند؛ او در اصل وجفود خفود نیفازى بفه دیگفران
ندارد و تمام موجودات عالم در وجود و پایدارى خود به او نیازمند هستند .هر چیزى که موجود می شود و هر موجفودى کفه
کمال و آیارى دارد ،از فیض او بهرهمند است ،وگرنه در کتم عدم باقى میماند.
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نظام هستی را تبیین توجیه امر یادی خارقالعاده در این نظام مطر میفرمایند .در مورد قهانون
یلیت باید گفت که قرآن کریم برا حوادث شبیع  ،اسباب قائل است قهانون یمهوم یلیهت
معلولیت را تصدیق میکند .یقل هم با حکهم بهدیه
بحثها یلم

تهر ری اش ایهن قهانون را قبهول داشهته

استدالل ها نظر نیز بر آن تکیه دارد؛ لراکه انسان بر این فطرو آفریده شده

که برا هر حادثهای ماد از یلت پیدایش آن جستجو کند بد ن هیچ تردید حکم کنهد کهه
این حادثه یلت داشته است .این حکم تر ر یقل آدم است؛ اما یلوم شبیع

سایر بحثها

یلم نیز هر حادثها را مستند به امور می داند ،که مربوط به آن صالح برا یلیهت آن اسهت،
البته منظور ما از یلت ،آن امر احد یا مجموع امور است که قت دستبهدست هم داده در
شبیعت به جود میآیند بایث پیدایش موجود دیار میشوند بعد از تکرار تجربه ،خود آن امر
یا امور را یلت آن موجود را معلول آنها مینامیم .مث ً بهشور مکرر تجربه کردهایم که هر جا
سوختها دیدهایم ،می دانیم که قبل از پیدایش آن ،یلت بایث آن شده یا آتش در بین بوده آن
را سوزانده یا حرکت اصطکاک شدید بایث آن شده یا لیز دیار که بایث سهوختا
میگردد از این تجربه مکرر خود ،حکم کل به دست آ ردهایم؛ نیز فهمیهدهایهم کهه هرگهز
یلت از معلول معلول از یلت تخلف نم پذیرد ،پس کلیت یدم تخلف یک از احکام یلیت
معلولیت از لوازم آن میباشد .پس تا اینجا مسلم شد که قانون یلیت هم موردقبهول یقهل آدمه
است هم بحثها یلم آن را اسا

تکیهگاه خود میداند؛ حال م خواهیم باوییم از ظهاهر

قرآن کریم هم برمیآید که این قهانون را قبهول کهرده آن را انکهار نکهرده اسهت ،لهون بهه ههر
موتویی که متعر

شده از قبیل مرگ زندگ

حوادث دیار آسمان

زمین  ،آن را مسهتند

به یلت کرده است ،هرلند که در آخر بهمنظور اثباو توحید ،همه را مستند به «خدا» دانسته باشد.
پس قرآن یزیز به صحت قانون یلیت بهصورو یموم حکم کرده ،به ایهن معنها کهه قبهول کهرده
قت سبب از اسباب پیدا شود ،شرایط دیار هم با آن سب
تأثیر آن سب

را نایرد ،مسب

آن سب

همهاهنا کنهد ،مهانع ههم جلهو

جود خواهد یافت ،البته بهه اذن خهدا جهود مه یابهد،

لون مسبب را دیدیم که جود یافته ،کشف م شود که البد قب ً سببش جهود یافتهه بهوده اسهت
(ی مه شباشبائی ،1385 ،ج  .)117 :1خدای متعال تنها مستقل در یالم همه لیزهای دیار ابسته
به ا هستند؛ لذا جود هر ذی جودی تمام امکاناو  ...آن ها ابسته به خداست .اگر لیهزی در
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

205

مبانی الهیاتی برنامه درسی هویت دینی

این یالم اتفاق بیفتد در رأ

آن خدا ند جود دارد .به بیاندیار خدا ند در شول سایر یلل جود

دارد یلتالعلل است یعنی ا لین یلت که همه یلل دیار نیز معلول جود ا هسهتند .در توتهیح
این مطل

مرحوم ی مه در المیزان میفرمایند« :هم لنهان کهه آیهه شهریفه «أَ فرهی اللَّههر شَه

فهاشرر

السَّما اور َ الأَرْ » نیز اشاره به آن دارد ،این معنا را خاشرنشان م سهازد کهه بهه تهر رو یقهل
هیچ ی

از موجوداو نه خودش خود را آفریده نه موجود مثل خهودش ،بهرا اینکهه موجهود

مثل ا هم مانند خود ا محتاج است به موجود دیار که ایجادش کند ،آن موجود نیز محتاج بهه
موجود دیار است ،این احتیاج هم لنان ادامه دارد تا منته شود به موجود بالذات که محتاج
به غیر نباشهد یهدم در ا راه نیابهد ،گرنهه ههیچ موجهود

جهود پیهدا نمهی کنهد ،پهس تمهام

موجوداو به ایجاد خدا ند موجود شده اند که بالذاو حق غیرقابل بطه ن اسهت ههیچ گونهه
تغییر در ا راه ندارد» (ی مه شباشبائی ،1385 ،ج )413 :7؛ بنابراین نااه به جهان هستی که همهه
امور معلول خدا ند متعال هستند اگر هم سایر موجوداو در سلسله ی یلهل قهرار گیرنهد بهاز ههم
یلت العلل خدا است ،می توان گفت که همه پدیده ههای هسهتی یه ه بهر اینکهه منتسه
موجوداو هستند منتس

بهه سهایر

به خدا ند هم هستند .در برداشت مرحوم ی مه از قرآن کریم ایهن نکتهه

مهم است که برا هر حادث ماد سبب ماد است که به اذن خدا آن حادث را پدید م آ رد
بهیبارتیدیار؛ برا هر حادث ماد که در هستیاش مستند به خداست ( همه موجوداو مسهتند
به ا است) ی

مجر ا ماد

راه شبیع است که خدای تعال فیض خود را از آن مجهر بهه

آن موجود افاته م کند .از آن جمله میفرماید َ « :مَن یتَّق اللَّهَ یجْعَل لَهُ مَخرَجاً َیَرزُقهُ مرهن حَیْهثُ لَها
یَحْتَسر ُ َمَن یَتَوَکَّل یَلَ اللَّهر فَهُوَ حَسْبُهُ إنَّ اللَّهَ بَالرغُ أَمْرهر قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لرکُلّ شَیْ ٍ قَهدْرًا» (شه ق)2-3 :؛
کسی که از خدا بترسهد خهدا بهرایش راه نجهات قهرار داده از مسهیر کهه خهودش نمهیپنهدارد
ر زیاش میدهد کسی که بر خدا توکهل کنهد ا

را بهس اسهت کهه خهدا بهه کهار خهویش

م رسد ،خدا برا هر لیز مقدار اندازها قرار داده است .در صدر آیه با مطلق آ ردن ک م
م فهماند هر کس از خدا بترسد هر کس بهشهور مطلهق بهر خهدا توکهل کنهد ،خهدا ا را ر ز
میدهد برا ا کافی است ،هرلند که اسباب یاد کهه نهزد مها سهب انهد بهرخ  ،ر ز
حکم کنند ،یعن حکم کنند که لنین کس نباید ر ز به مقدار کفایت داشته باشد .این داللت را
اش ق آیاو زیر نیز دارد « َإذَا سَأَلَ
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َ یربَادری یَنرّی فَإنرّی قَری ٌ أُجی ُ دَیْوَ َ الدَّاع إذَا دَیَهان» (بقهره:
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)186؛ لون بندگان من سراغ مرا از تو م گیرند من نزدیکم ،دیا دیاکننهده را درصهورتیکهه
مرا بخواند اجابت م کنم هرلند که اسباب ظاهر مان از اجابت باشهد« .ادْیُهونری أَسْهتَج ْ لَکُهمْ»
(غافر)60 :؛ مرا بخوانید تا دیایتهان را مسهتجاب کهنم (هرلنهد کهه اسهباب ظهاهر اقتالها آن را
نداشته باشد« .أَلَیْسَ اللَّهُ بکَا ٍ،یَبْدَهُ» (زمر)36 :؛ آیا خدا کهاف بنهده خهود نیسهت؟ لهرا هسهت؛
حوائج سؤاالو ا را کفایت میکند ،هرلند که اسباب ظاهر مخالف آن باشند.
نتیجهای که از این مبنا میتوان گرفت آن است کهه در نظهام هسهتی قایهده یلیهت معلولیهت
حاکم بوده در مورد هر سبب  ،اراده مشیت خدای تعال به اش ق خهود بهاق اسهت ههر لهه
بخواهد م کند .به نظر ما نکته بسیار حائز اهمیت در این مبنا آن است کهه تمهام امهور یهالم دارای
یلت میباشد این تخلف بردار نیست؛ اما اینکه معیار سنجش یلتر هر معلولی له میتوانهد باشهد
مهم است .ممکن است آن یلت مادی باشد یا بها معیارههای مهادی قابهل فههم سهنجش باشهد
ممکن است فراتر از فهم بشر معیارهای مادی ی باشد یاجز از ادراک تمام ابعاد آن باشد .در
این صورو انسان به جای انکار آن جریان بایستی به یجز خود ایترا ،کرده قدرتی فراتر از ماده
که قدرو الیزال الهی میباشد را بپذیرد

جهود آن قهدرو را بهه ینهوان جزئهی از قوایهد هسهتی

بپذیرد .لراکه یلت العلل همه یالم خدا ند میباشد قدرو یلم حکمت ا ست کهه بهر همهه
یالم سیطره دارد؛ هرلند که ادراک آن از یقول بشریت قوایهد مهادی برنیایهد .همهان شهور کهه
ابتدای این مبنا گفته شد از نظر ما هستی منهای خدا ند قائمبهذاو نیست .با پهذیرش ایهن مبنها ا الً
یلیت اثباو میشود بعد تبیین میگردد که یلهل مهادی شبیعهی یلهت حقیقهی نیسهتند صهرفاً
بهینوان یلل ایدای زمینهساز مطر هستند بع ه یلل مادی صهوری نیهز یلهل حقیقهی نیسهتند
لراکه ماده هستی بخش نمیتواند باشد پس یلت فایلی نیاز است کهه همهان ذاو خدا نهد اسهت.
البته یلت در سطح شبیعهت را قبهول داریهم امها همهه یلهل مسهخر الههی هسهتند (فایهل بالتسهخیر).
به یبارو دیار د سطح از یلت داریم یلل یرتی که در حد د مادیاو جریان دارد یه

سهطح

یلت شولی که در شول یلل مهادی قهرار دارد .اگهر ایهن مهوارد را در برنامهه درسهی هویهت دینهی
میفهمیم که تأثیر همه یلل به اذن خدا ند است بنابراین اگر خدا ند بخواهد میتواند جلوی تأثیر
ی

سب

بر ی

مسب را بایرد؛ در نتیجه در تربیت توجه به این نکته پیدا میکنیم که تأثیر موان

همننین تأثیر یوامل تربیتی مسخر ذاو الهی هستند؛ لذا برنامهریز درسی تأثیر موانه

همننهین
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یوامل تربیتی که مسخر ذاو الهی میباشند را درمییابد .این مهم از ی

سو امیهد رجها در همهه

احوال شرایط از سوی دیار خو ،را ایجاد میکند.

پرستش مختص خداوند متعال است.
برای پرستش کسی که شایسته یبادو است اکه «اله» را به کار میبرند .مراد از پرسهتش یه
موجود ،اظهار خالوع مطلق اشایت بیلون لرا از ا امر نواهی ا سهت (یبودیهت مصهبا ،
 .) 212 :1396مرحوم ی مه به موج

توجه به توحید معتقدند کسی که به مبهدأ آفهرینش جههان

سزا ار پرستش میباشد برای کسی جز خدای متعال نمیتهوان سهر تعظهیم فهر د آ رد کهرنش
نمود (شباشبائی 1412 ،ق ،ج  .) 214 :1خلقت خدا ایجاد آیهاو دلیهل بهر الوهیهت خهدای تعهالی
است (شباشبائی ،1385 ،ج  .)309 :12آیه  5سوره مبارکه فاتحه «ایّاکَ نَعْبُدُ» ،آیه  5سهوره مبارکهه
ص «أَجَعَلَ الآلرهَۀَ إلهاً احرداً» آیه  25سوره مبارکه انبیا « َ مها أَرْسَهلنا مرهن قَبْلره

َ مرهن رَسُهولٍ إالَّ

نُوحی إلَیْهر أَنَّهُ ال إلهَ إالَّ أَنَا فَایْبُدُ ن» از مرتبطترین آیاو با این مبناست که ما را به یاانه قهرار دادن
معبود فرامیخواند .یقل سلیم فطرو آزاد از هرگونه غیرپرستی بیزار است دین فقط به تذلل
یبودیت در برابر ذاو برتر کبریای مطلق رتایت میدهد .برنامه درسی هویهت دینهی بهر اسها
این مبنای خود ایترا ،میکند که تنها موجود مسهتحق پرسهتش کهه دارای همهه صهفاو کمهال
جمال باالستق ل بوده خدا ند متعال است (سبحانی 1417 ،ق .)18 :اگر این مبنا بهشور صهحیح در
برنامه درسی هویت دینی خود را نشان دهد برنامهریز این مطل
خود هالم کند که تذلل یبودیت فقط در برابر ذاو اقد
مل

را درک کرده باشد بتواند در

اله جایز است ا ست یاانه خهدای

جود بتواند درک کند که تنها ا باقی است «مَا یرندَکُمْ یَنفَدُ َمَا یرندَ اللَّهر بَاقٍ» (نحل)96 :؛

لذا میتواند شرحی را آماده کند که فراگیرانی با ذهنیتی جهانی مبتنی بر ر یکرد اس می تربیهت
شوند.

هستی و پدیده هاای نن بار پایاه علاح و الات الهای اساتوار باوده و از
هلاهنگی و هدفلندی برخوردار است.
کل جهان هست

موجوداو آن در راستای هد ،انسان آفریده شهدهانهد مهیخواهنهد ا را

برا رسیدن به مقصود نهای خویش یاری رسانند .هد،دار بودن هستی ،شر
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مادی معنوی خدا ند بزرگ میباشد .باید توجه داشهت کهه ههد،دار بهودن هسهتی بها حکمهت
خدا ند ارتباط دارد ،زیرا ا حکیم است کارهای بد ن غر
دلیل خلقت هستی از ا ل توأم با غر

بیهوده انجام نمیدهد .به همهین

بوده هدفش معقول است .خدا ند در آیه  38سوره دخان

می فرمایدَ « :مَا خَلَقنَا السَّمَا َاور َالأَرْ َ َمَا بَیْنَهُمَا لَایربینَ» ،آسمان ها زمین آننه را که میهان
آن د است به باز نیافریدهایم .همننین در آیه  27سوره مبارکهه ص اشهاره نمهودهانهد کههَ « :مَها
خَلَقنَا السَّمَا َ َالأَرْ َ َمَا بَیْنَهُمَا بَاشرلًا ذَلره

َ ظَهنُّ الَّهذرینَ کَفَهرُ ا فَوَیْهل لرلَّهذرینَ کَفَهرُ ا مرهنَ النَّهار»،

پنداشتند که ما آسمان زمین را به باشل آفریدیم حال آنکه لنین نبود این پندار کسان است
که کفر رزیدند پس ا بر کافران از آتش .مالمون این آیاو خبهر از آن مهی دههد کهه خلقهت
آسمانها زمین دارای هد ،بوده است .هد ،دار بودن آفرینش هستی ،در حقیقت پاسهخ مثبتهی
است به اندیشه آدمی ،ر شن شدن این اقعیت که هستی بیهوده آفریده نشده؛ بلکه خدا ند حکیم
هد ،مقدسی از آفریدن جهان دارد؛ راه گشای امینی است برای رستااری دنیها آخهرو انسهان.
فهم درک لنین حقیقتی برای برنامه درسی ،لراغ هدایتی است که آن را از تاریکی خطهراو
سرگردانی پولی نجاو میدهد .حال اینکه « اگر جهان بد ن هد ،بود خدا ند دائماً اشیا را
میآفرید نابود میکرد ،زنده میکرد میآفرید آباد

یران میکرد ،بهد ن آنکهه نتیجههای

دیار بر آن بار شود ،این بدان معن ا بود که ا برای رفه خسهتای ،کسهالت رهها شهدن از تنههایی
اقدام به این کار کهرده باشهد ،امها محهال اسهت کهه مخلوقهاو در خدا نهد تهأثیر باذارنهد ا بهه
مخلوقاو نیازمند باشد؛ لذا خلقت جههان بهر اسها

اغهرا

حکیمانهه اسهت» (اسهکندری:1393 ،

 .)146نکته دیار اینکه یکی از لهوازم حکمهت خدا نهد ،یهارلم بهودن بهه مخلوقهاو اسهت؛ یعنهی
شخصی که حکیم است باید احاشه یلم کافی نسبت به مخلوقاو داشته باشد اگر لنین یلمهی
نباشد قطعاً حکمت آن هم منتفی است .به نظر میرسد این مبنا در جهتدهی ههویتی انسهان نقشهی
اساسی دارد .لراکه اگر انسان متوجه این نکته مهم شود که آفرینش هستی از ر ی برنامه غر
خاص بوده در مقابل ،نسبت به هر آننه از ا سر میزند پاسهخاو خواههد بهود بایهد بهرای ههر
یملی که از ا سر میزند دلیل قان کننده ای داشته باشد ،زیرا خدا ند یالرم به امور اسهت؛ بههیقهین
لنین تفکری در جهانبینی ،خودسازی تکامل انسان ،تهأثیر بههسهزایی خواههد داشهت .بهر همهین
اسا

است که انسان متوجه می شود که خود هستی بیهوده پوچ آفریده نشده هدفی هم جهز
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تربیههت تکامههل آدمههی در کههار نبههوده ایههن یمههر امکانههاو (لههه مههادی لههه معنههوی) همههه
فرصتهایی است که خدا ند متعال در اختیار ا قرار داده اینکه ا تنها برای زندگی ز دگذر
بی ارزش این جهان آفریده نشده ،بلکه سرای دیار در پیش دارد که در آنجا پاداش کیفر ایمهال
در برابر ا قرار می گیرد .از سوی دیار ،انسان در صهورو ایتقهاد بهه ایهنکهه در جههانی هدفمنهد
حالور دارد زندگی اش همسو با آن است ،موج

دلارمی ،امید استقامت ا میشود .مطابق با

این مبنا بر برنامه درسی هویت دینی تر رو دارد که هد،داری آفرینش در خط فرامین الههی
بودن را منشأ تعیین یناصر خود کرده ت ش حداکثری خود را در هدایت دانشآموزان بههسهوی
شناخت خود ،هستی حرکت در راه خدا ند نمایهد .البتهه نکتهه مهمهی کهه جهود دارد شهدو
تعف ایتقاد است .درست است که ایتقاد ی

امر متواشی منطقی است مرات

متعدد از شهدید

به تعیف ندارد لون فرد یا ایتقاد دارد یا ندارد امها توجهه التفهاو بهه ایتقهاد یقینهاً یه
مشک

مفههوم

منطقی است که برخ  ،مفهوم متواشی ،شدو تعف را شامل میشود؛ لهذا مشهک و

دانشآموز مسلمانی که ایتقاد دارد اما شدو التفاو به ایتقهادش تهعیف اسهت بایهث تهعف در
کارکرد یملکرد میشود هرلند ایتقادش صحیح جازم است؛ لذا نهوآ ری برنامههریهز هویهت
دینی در این میتواند باشد که برنامه را شوری شراحی کند تا شدو التفاو به ایتقاد را هم مهدنظر
قرار دهد اال جدای از بحث برنامهریزی هویتی در بحث تشکیل ایجاد اصل هویت ،بحث اصل
ایتقاد مطر شده است اگر همان اصل ایتقاد هم در هویت نمیبود دیار ههویتی دینهی موجهود
نبود که بخواهیم یکی از مقوماو مقاله قرار دهیم لون ینوان مقاله از لند مؤلفه مقوماو تشکیل
شده است ( 1برنامه درسی  2هویت دینی).

خداوند نسبت به مخلوقاتش ر لان و ر یح است.
خدا ند دائم الفیض یا فیا

مطلق بوده نسهبت بهه مخلوقهاتش جهود بخشهش دارد اگهر

مخلوقی سزا ار لطف جود الههی شهد بهه ا لیهزی کهه سهزا ار ا سهت مهیدههد یوتهی ههم
نمی خواهد .در تفسیر المیزان لنین آمده که رحمت رحمانیه جام
که همه مخلوقاو را در برمیگیرد این صف بر اسا

فراگیر از ا صا ،الهی اسهت

تفسیر به ایطا  ،افاته ،خلق ،تأمین نیاز

حاجت برمیگردد (شباشبهائی ،1385 ،ج  )625 :1رحمهت رحیمهه مخهتص بهه مؤمنهان صهالح
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فرمانبردار است بر آنان در دنیا آخرو افاته میگردد .رحمتی کهه یبهارو اسهت از سهعادو
زندگ انسان انسان آن سعادو مظاهر مختلف دارد که خدا تعهال آنهها را تنهها بهه مهؤمنین
مرحمت م کند نظیر داشتن معار ،حقه الهیه ،اخ ق کریمه ،ایمال صالحه حیاو شیبهه در دنیها
آخرو جنت رتوان (شباشبائی ،1385 ،ج  .)117 :10ی مه آیهه «قُهل بفَالهل اللَّههر َبرَحْمَترههر
فَبذَلر

َ فَلیَفرَحُوا هُوَ خَیْر مرمَّا یَجْمَعُونَ» (یونس )58 :منظهور از «فالهل خهدا» را رحمهت رحمانیهه

منظور از «رحمت» را افاتهای میداند که بر مؤمنین دارد (شباشبائی ،1385 ،ج  .)119 :10به نظر ما
نسبت بین رحمانیت رحیمیت یموم خصوص مطلق است؛ لذا هرکس شامل رحیمیت خدا نهد
شود حتماً شامل رحمانیت هم شده است اما هرکس کهه شهامل رحمانیهت خدا نهد شهود لز مهاً از
رحیمیت برخوردار نیست .پس مقدمه رسیدن به رحیمیت استفاده از یوگیهای جودی رحمانیت
خدا ند که به انسان داده شده با استفاده از کماالو جودی میتواند به کمال ارزشی دست یابد
در این راستا اگر برنامهریز درسی هویت دینی بداند که خدا ند بهه انسهان یوگهیهها صهفاتی را
داده است که میتواند به کم

آنها به موفقیت برسد سعی میکند ههد،گهذاری درسهتی بهرای

داشته باشد تا بتواند به دانشآموز کم

کند به مدد استعدادهایش به خواستههایش برسد به همین

خاشر سعی در این میکند که لیزهایی را هد ،گذاری کند که کمال ارزشی داشته باشد نه کمال
جودی برخ  ،مواردی که متأسفانه دیده میشهود افهرادی از کمهال جهودی خهود کهه نعمهت
ب شرط خدا ند است استفاده کمال ارزشی میکنند کهه ایهن که ه بهرداری اسهت (همنهون زنهان
خودنما که از بدن خودشان برای کس

موقعیت جایااه در جامعه استفاده میکنند از دیاهران

توق تحسین دارند) میدانیم اگر برنامهریز درسی هد ،گذاری صحیح کند دیار دانشآموز بهه
انحرا ،کشیده نمیشهود لراکهه کمهاالو ارزشهی را مهیشناسهد بهرای رسهیدن بهه آنهها قهدم
برمیدارد؛ اگر دانشآموز با هویت دینی فرق کمال جودی ارزشی را شناخت دیاهر مشهغول
کمال جودی خودش نمیشود غر ر ا را نمیگیرد (لراکه فقط خدا ند برای کمهال جهودی
تحسین میشود لون ا خالق است)؛ لذا پی به نقصان خودش میبرد همین دانستن نقصان بایث
میشود انایزه بایرد تا برنامههایش را کاربردی کند تا به اهدا ،برسد گرنه مدام درجا مهیزنهد؛
که اگر لنین شد لون دانشآموز میداند خدا ند پشتوانه ا است لراکه اینهمه کمهال جهودی
بسیار به ا داده است پس داشتن پشتوانه بایث پیدایش امید میشود هرلقهدر پشهتوانه کامهلتهر
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باشد امید فزایندهتر میشود له پشتوانهای کامل تر از خدا ند؛ نیز با شهناخت ایهن رحمانیهت
رحیمیت دانشآموز میتواند پی به سؤال حالرو یلی (ع) ببرد که میفرماید انسان از کجا آمده
به کجا میر د له مسیری در پیش دارد؟ بفهمد از کجها آمهده یعنهی کمهاالو جهودی ا از
خدا ند است که خالق ا ست مسیرش هم همان سیر از کمهاالو جهودی اسهتفاده درسهت از
آنها تا رسیدن به کماالو ارزشی تا قابل تحسهین باشهد بهه جهایی مهیر د کهه اگهر از کمهاالو
جودی استفاده درست کرده باشد در آنجا تحسین میشود اگر درست استفاده نکرده باشد یها
ترر به آنها ارد کرده باشد در آنجا تقبیح میشود که همان سرای آخرو معاد است.

مخلوقات و هله پدیدههای عوالح دائلاً نیازمند به فای

وجاود از خداوناد

متعال هستند.
منظور از این مبنا این است که خدا ند جهان آفرینش را خلهق کهرد هسهتی مخلوقهاو آن
بهشور همیشه نیازمند

ابسته ذاو ا ست اگر لحظهای نظر لطف فالل خدا ند نسبت به هستی

مخلوقاو آن کم گردد نظام آفرینش در هم فر میریزد تمهامی قاله هها در ههم مهیشهکند
همهلیز نابود میشود؛ لذا نظام آفرینش برای پیدایش بقائش در هر لحظه به صهیانت حفاظهت
خدا ند سخت نیازمند است .در مورد صیانت حفاظت باریتعالی میتوان به آیه  41سوره مبارکه
فاشر «إنَّ اللَّهَ یُمْسر

ُ السَّمَا َاور َالأَرْ َ أَن تَزُ لَا َلَئرن زَالَتَا إن أَمْسَکَهُمَا مرن أَحَدٍ مرن بَعْدرهر إنَّههُ کَهانَ

حَلریمًا غَفُورًا» اشاره کرد .در این آیه شریفه بیان شده که خدا ند دائماً در کار حفاظت از آسمانها
زمین است که مبادا اخت لی حاصل آید به فر

اگر اخت ل حاصل میشهد بهاز ایهن خدا نهد

است که آنها را حفظ میکند .لون ممکنالوجود همانشور کهه در حهال پدیهد آمهدنش محتهاج
پدیدآ رنده است ،در بقایش نیز محتاج ا ست (شباشبائی ،1385 ،ج  .)78 :17گفتنی است کهه بهر
اسا

حرکت جوهری لبس بعد اللبس

1

ایجاد پس از ایجاد هر لحظه خدا ند جهان آفرینش را

ایجاد میکند این آفرینش یلیالد ام استمرار دارد (بهشتی .)256-257 :1397 ،مطابق با این مبنها
برنامه درسی هویت دینی حداقل به هناام قوع حوادثی مانند سیل ،زلزله صایقه دانهشآمهوز را
 .1کتاب نقش و حضور خدا در جهان ایر ارزشمند حجتاالسالم والمسلمین هادی فنایی اشکوری بهخفوبی بفه انگفاره خلفق
مستمر اشاره کرده است که جهت مالالعه خوانندگان پیشنهاد میشود.
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به این هدایت میکند که کسی جز خدا ند متعال نمی تواند انسان نظام هستی را حفظ کند .نکته
دیار اینکه اگر با این مبنا برنامه درسی شراحی بشود ا لین تأثیر در هد ،حرکهت دانهشآمهوز
در کمان صعودی به سمت خدا ند است .بر ایهن اسها

در برنامهه درسهی هویهت دینهی مهیتهوان

موتوع را از دانشآموز ،به انسانی که یین ربط هست باید به سمت منشأ خودش برگهردد تغییهر
داد.

خواست و اراده الهی بر هله جهان مسلط است.
در برنامه درسی هویت دینی آننه خیلهی بهه لشهم مهیخهورد توجهه آدر

دادن بهه سهوی

خدا ند است ،از اموراو جزئی معمولی گرفته تا کارهای بزرگ بااهمیت ،آننهه از ر

ایهن

برنامه درسی به دست میآید نااه توحیدی داشتن در امهوراو زنهدگی اسهت ،ناهاهی بها سرمنشهأ
توحید ،با توجه به قدرو الیزال پر ردگار با تکیه بر خیرخواهی ا نسبت به بندگان .محور قهرار
دادن این نااه در پر رش دانشآموزان موج

افزایش ایتماد بهه خدا نهد تقویهت توحیهد در

مجموع ایجاد جامعهای دینی میشود .بر اسا

این مبنها خدا نهد تبهارک تعهالی آفریننهده تمهامی

ممکناو است تسلط بر این یالم دارد اراده الهی مقدم بر تمامی ارادههای ممکناو میباشد .در
اق اراده موجوداو نیز در شول اراده الهی است .در قرآن کریم در راستای این موتهوع لنهدین
آیه جود دارد که به تناس

میزان داللت ،به ترتی

جم بندی شده ارائه میگردد.

آیه  82از سوره مبارکه یس ا لین آیه مرتبط است« :إنَّمَها أَمْهرُهُ إذَا أَرَادَ شَهیْئًا أَن یَقُهولَ لَههُ کُهن
فَیَکُونُ» ،این آیه شریفه از آیاو برجسته قرآن کریم است که کلمه ایجاد را توصیف مهیکنهد
میفرماید :خدا تعال در ایجاد هر لیز که ایجاد آن را اراده کند ،به غیر از ذاو متعال خود
به هیچ سبب دیار نیازمند نیست ،نه در اینکه آن سب
اینکه خدا را در ایجاد آن کم

مستق ً آن لیهز را ایجهاد کنهد ،نهه در

نماید ،یا مانع را از سر راه خدا بردارد.

د مین آیه ،بیست هشتمین بیست نهمین آیه از سوره شریفه تکویر است« :لرمَن شَا َ مرنکُمْ
أَن یَسْتَقریمَ * َمَا تَشَا ُ نَ إلَّا أَن یَشَا َ اللَّهُ رَبُّ العَالَمرینَ» .به نظر ی مه شباشبهائی (ره) ( ،1385ج :20
 )362در این آیاو اشاره شده که انسان در مشیت خود مستقل از مشیت خدای تعالی نیست.
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آیه سوم ،سیزدهمین آیه از سوره مبارکه سجده استَ « :لَوْ شرئنَا لَآتَیْنَا کُلَّ نَفهسٍ هُهدَاهَا َلَکهن
حَقَّ القَوْلُ مرنی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مرنَ الجنَّۀ َالنَّا

أَجْمَعرینَ»؛ یعنی اگر میخواستیم به هر کس له مؤمن

له کافر هدایتش را ارزانی بداریم یعنی آن هدایتی که مخصوص مناس

شخص ا ست بدهیم

می دادیم البته منظور این نیست که خدا ند همه را مجبور به هدایت کند بلکه منظور این است کهه
کافران را نیز مانند مؤمنین هدایت میکند تا به اختیار اراده خود دارای هدایت شوند همهانشهور
که مؤمنین با اختیار اراده خود دارای هدایت شدند لون اگر پای جبر در میهان آیهد تکلیهف در
دنیا جزای در آخرو بهکلی باشل میشود (شباشبائی ،1385 ،ج .)379 :16
آیه لهارم ،مربوط به آیه  30از سوره مبارکه دهر است َ « :مَا تَشا ُ نَ إال أَن یَشا َ اللَّهُ إنَّ اللَّههَ
کانَ یَلریماً حَکریماً» .در دیدگاه ی مه شباشبائی (ره) در این آیه ،استثنای آمده که از آن به دست
م آید که تحقق یافتن مشیت بنده موقو ،بر خواست خدا تعال است ،معلوم م شود مشهیت
خدا تعال در مشیت یمل بنده اثر دارد ،به این معنا که اگر خدا بخواهد یمله از بنهده سهر
بزند نخست در ا مشیت خواست ایجاد م کند ،پس مشیت خدا به مشیت یبد تعلق م گیهرد
نه به فعل یبد بهیبارودیار مستق ً بد ن اسطه به مشیت یبد تعلق م گیرد با اسهطه بهه
فعل ا تعلق م گیرد (شباشبائی ،1385 ،ج .)230 :20
همانشور که در ابتدای این مبنها گفتهه شهد قتهی در برنامهه درسهی خواسهت اراده الههی در
ا لویت قرار بایرد ،خدا ند سرمنشأ تمامی خیراو دانسته شده نااه توحیدی حاکم گهردد ،ایهن
نااه سب

میشود که خود را در فالایی ببیند که دست یهاری خدا نهد پیوسهته همهراهش اسهت

مسیری که شراحی میکند مسیر سعادو باشد.

قضا و قدر الهی بر جهان مقدر شده است
از جمله مباحث پینیده ای کهه در زمینهه الهیهاو مطهر

در قهرآن نیهز بهدان توجهه گردیهده

حکمرانی تسلط خدا در جهان است که از آن به قالا قدر تعبیر مهیشهود .قالهای الههی ،حکهم
قطعی تر ری خدا ند در مورد مخلوقاو است که متناس

با آنها تعیین شده مانند اینکه مرگ

هر موجودی غیر از خدا ند را فرامیگیرد .قدر ،شرایط زمانی مکانی ابعاد اندازه قالای الهی
است که در بقا یا فنای آن امر یا مخلوق مؤثر است .بهشور مثال جزئیهاو حکهم قطعهی مهرگ ههر
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موجودی ،تعیین مقدر شده است .خدا ند متعال لهار مرتبه در آیهه  117سهوره بقهره 47 ،سهوره
آلیمران 35 ،مریم  68غافر در مورد قالا میفرماید َ « :ارذا قَالی اَمْراً فَارنَّما یقُولُ لَهُ کن فَیکهونُ»،
هرگاه اراده قطعی خدا ند به لیزی تعلق بایرد ،به ا می گوید باش ،پس آن لیز موجود می شود.
در مورد قدر نیز آمده است که« :ارنّا کلَّ شَی خَلَقناهُ بقَدَر» (قمهر ،)49 :مها ههر لیهزی را بههانهدازه
آفریدیم .در دیدگاه اس می قالا قدر همان نظام یلیت یمومی نظام احسن است نتیجه آن نه
جبر تفویض بلکه راه میانه است .ی مه شباشبائی (ره) ( ،1385ج  )538 :1در این زمینه نوشتهانهد
که نه انسان همهکاره مستقل از خدا قالا ا است ،نه همهکاره قالای اله اسهت ،اختیهار
انسان هیچکاره است ،بلکه هم قالای خدا هم اختیار انسان دخیهل اسهت .از نظهر ا ههر فعله بها
اینکه از جود یلت تامها که آن را اج

سازد خال نیست ،دریینحهال بهرا انسهان اختیهار

است قالا قدر اله آن را از اختیاراو انسان بیر ن نم کند ،لون قالا حتم خدا از صفاو
فعلیها است که از مقام فعل خدا انتزاع م شود ،فعل خدا همان سلسله یلل مترتبه ،بهحس

نظام

جود است ،تر ر بودن معلوالو نسبت به یلل خود ،بهه یبهارو دیاهر تهر ر بهودن ههر
مقال نسبت به قالای اله که بدان تعلق گرفته ،منافات با اختیار بودن فعل ندارد ،هر له باشد
باز نسبتش به انسان نسبت امکان است (ی مه شباشبهایی ،1385 ،ج  .)25 :11ی مهه شباشبهائی (ره)
در کتاب شیعه در اس م ( )1386قالا را حتمی قدر را قابل تغییر غیرحتمی میداننهد .برنامههریهز
درسی هویت دینی با پذیرش این مبنا معرفتش نسبت به یلهم تهدبیر الههی افهز نتهر مهیگهردد
توحید افعالی را بهتر درک مهیکنهد؛ دانهشآمهوز مخاشه

ایهن برنامهه درسهی قتهی گهامههای

هویتیابی را شی میکند معرفتش نسبت به صفاو افعال الهی یمیهقتهر شهده تحمهل مصهائ
زندگی برای ا آسان میگردد ،دیار اینکه به شادیهای ز دگذر نیز دل نمیبازد شهیفته آنهها
نمیشود لراکه آنها موج
کم

غفلت از خدا ند منان میشهوند .ایهن برنامهه درسهی بهه دانهشآمهوز

میکند تا به قالا قدر الهی راتی خشنود باشد زیرا ا یاد گرفته است به خدا ند محبت

بورزد هر آننه برخاسته از ارائه خدا ند باشد ،برای ا خوشهایند اسهت .هدفمنهد شهدن زنهدگی
دیار محصول این مبنا در هویت دینی دانشآموز است لراکه ایتقاد به قالا قدر بایث میشهود
ا بر مبنای هد ،حرکت کند نه اینکه با هر سیلهای در پی نیل بهه ههد ،باشهد؛ کهه توجیههگهر
بودن هد ،برای سیله منطق شیطان است؛ نیز دانشآموزی که به قالا قدر ایتقهاد دارد موانه
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را در برابر خود نالیز میبیند لراکه پناهااهش خدای متعال است میداند هر آننه خدا برای ا
خواسته مقدر میشود خدا ند هیچ لیز بدی را برای انسان نمیخواهد اگر به خاشر گناه یقاب
هم کند به خاشر فهماندن نتیجه کار زشت انسان است؛ البته این را هم یاد میگیهرد کهه یکهی از
مهمترین یوامل تغییر قدر غیر حتمی الهی دیا کردن است که شاخصه دیا ارتباط منسجم یمیهق
پایدار فرد با خالق است که این ارتباط همواره کم

فزایندهای به هویت یابی حرکت درسهت

در مسیر برنامه الهی دارد این ارتباط دائم بایث میشود دانشآمهوز همهواره بها برنامههای کهه بهر
مبنای الههی لیهده شهده ممهز ج باشهد لحظههای از آن رهها نشهود کهه ایهن بیشهترین کمه

بهه

دانشآموز است لراکه مشکل برنامهها معموالً در پیوسته نبودن آنهها اسهت؛ لهذا برنامهه در یمهل
نتیجه خوبی نمیدهد.

نظام اصلح و ا سن بر هستی احفرما است.
یکی از اقعیت های انکارناپذیر در نظام هستی این است که یوالرم ک ن دنیا آخهرو تمهام
مخلوقاو ناپیدا پیدایی که در نظام هستی نقشآفرینهی دارنهد از نظهر ظهاهر بهاشن کمیهت
کیفیت به بهترین جه ممکن خلق شدهاند آفرینش هیچ مخلوقی با توجه به کارکردهایش ،بهتهر
از ت موجودش ،بههیچ جه امکانپذیر نمیشود .این موتوع که از مبدأ توحیدی پدید آمهده
بد ن استثنا در مورد تمام موجوداو صدق میکند ،از ابستای یمومی آنهها بهه شهرا حکهیم
توانایی که اینهمه زیبایی را با دقت تدبیر در ساختار هستی به سرانجام رسهانده اسهت ،حکایهت
دارد (صدرینیا .)229 :1388 ،در اق «خدا ند اثباو کرده است که هر لیزی که مخلوق است به
آن جهت که مخلوق ا است منسوب به ا است ،حُسن زیباست .پس حسن زیبایی دائر مدار
خلقت است ،هم لنانکه خلقت دائر مدار حسن میباشد ،پس هیچ خلقهی نیسهت ماهر آنکهه بهه
احسان خدا حسن به جمال ا جمیل است بهیکهس ههیچ حسهن زیبهایی نیسهت ماهر آنکهه
مخلوق ا منسوب به ا ست» (شباشبائی ،1385 ،ج  .)30-31 :1منظور از نظام اصهلح احسهن ایهن
است که نظام آفرینش خدا ند به بهترین جه ممکن خلق شده هیچ نظامی مافوق آن قابلتصهور
نیست .شبق این جمله جهان موجود نیکوترین کاملترین جهانهای ممکن اسهت .نظهامی کهه در
آن هر لیز در جای خودش قرار گرفتهه شهده اسهت .نظهامی کهه در آن اسهتعدادها توانهاییههای
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موجوداو به سب

فراهم بودن زمینههها بهه فعلیهت رسهیده شهکوفا مهیشهود نیهز کمهال مطلهق

آفریدگار مطلق در میان موجوداو به منصه ظهور رسیده بهترین نظام شکل میگیهرد .مسهتنداو
این مبنا آیه  7سوره مبارکه سجده «الَّذری أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ ٍ خَلَقَهُ» ،آیاو  4 3سوره مبارکهه مله
«الَّذری خَلَقَ سَبْ َ سَمَا َاوٍ شربَاقًا مَا تَرَ فری خَلق الهرَّحْمَن مرهن تَفَها ُوٍ فَهارْج البَصَهرَ هَهل تَهرَ مرهن
فُطُورٍ* ثُمَّ ارْج البَصَرَ کَرَّتَیْن یَنقَلر ْ إلَیْ

َ البَصَرُ خَاسرئًا َهُوَ حَسریر» آیه  88سوره نمل «صُن َ اللَّههر

الَّذر أَتقَنَ کُلَّ شَیْ ٍ» می باشد .ی مه شباشبائی (ره) در مورد احسن بودن نظام خلقت که در آیه 7
سوره مبارکه سجده توتیح داده شده نوشته است که« :دقت در خلقت اشهیا کهه ههر یه
اجزایی موافق مناس

دارای

با یکدیار است اینکه مجمهوع آن اجهزا مجههز بهه سهایل رسهیدن آن

موجود به کمال سعادو خویش است اینکه مجهز بودنش به نحوی است که بهتر کاملتر از
آن تصور ندارد ،این معنا را دست میدهد که هر ی

از موجوداو فی نفسه برای خودش دارای

حسنی است که تمامتر کاملتر از آن برای آن موجود تصور نمیشود» (شباشبایی ،1385 ،ج :16
 .)372-373ایشان همننین در مورد آیه  88از سوره مبارکه نمل نظر دادهاند که« :صن خدا نظهامی
است که در آن هر لیزی به منتهای کمال خود میرسد» (شباشبهایی ،1385 ،ج  .)575 :15در نظهام
احسن ساختار جسم انسان نسبت ب ه دیار موجوداو افالل ایلی است بر همین اسا

همه یالم

در خدمت انسان برای ادامه حیاو ا خلق شده بقیه کائناو تحهتالشهعاع خلقهت انسهان قهرار
دارند .1این مطل

ریشه در یباراتی لون «خَلَقَ لَکُم» (بقره« ،)29 :سَهخَّرَ لَکُهمْ» (ریهد 15 2 :آیهه

دیار)« ،جَعَلَ لَکُمُ» (بقره 21 22 :آیه دیار)« ،یُزجی لَکُمُ» (اسرا « ،)66 :أَنشَأَ لَکُمُ» (مؤمنون)78 :
دارد که خدمتگزاری سایر موجوداو برای انسان را تأیید میفرماید.
 .1البته باید توجه داشت انسان با اینکه افضل موجودات است ولی چون بی نیاز ماللق نبوده در وجود نیازمند ذات باری تعفالی
بود و چون انسان از دو جنبه مادی (بدن) و غیرمادی (روح) تشکیل شده از جنبه مادی نیازمند است و چون عالم خلقت هفم
منسجم هست؛ لرا اوالً انسان به این عالم و موجودات و اشیا آن برای رفع نیاز خود و رسیدن به کمال حقیقفی خفود نیازمنفد
است چون اگر غرا نخورد نمیتواند عبادت کند و نمیتواند مسیر کمال خود و شناخت و معرفت به رب خود پیدا کنفد پف
خداوند عالم را خلق کرد و مسخر انسان قرار داد تا انسان با تیکر در آن به رب خود معرفت پیدا کند (عمده براهین شفناخت
رب با تیکر در نظام خلقت حاصل میشود) و هم از آن استیاده کند تا بتواند زنده مانده به سمت کمال حرکت نماید.
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بنههابر جلههد د م از کتههاب آمههوزش فلسههفه ( )312 :1391حکمههای اسه می احسههن بههودن نظههام
آفرینش را حداقل از د ر راه برهان لمی برهان انی اثباو میکنند .بیان منطقهی برههان لمهی ایهن
گونه است که:
الف) خدا ند یالم مطلق ،خیر محض فیا

مطلق است.

ب) نظام آفرینش موجود ،بهترین نظام (نظام احسن) است؛ زیرا اگر این نظام بهترین نظام نباشد
الزمهاش یکی از امور ذیل است:
 .1خدا یلم به بهترین نظام نداشته است.
 .2خدا قدرو بر ایجاد آن نداشته است.
 .3خدا نظام احسن را د ست نداشته است.
 .4خدا از ایجاد نظام احسن بخل رزیده است.
ج) هر لهار قسم تالی باشل است .لون همۀ امور لهارگانۀ فوق نقص بر اج

اند نقص بر

اج الوجود بالذاو راه ندارد.
د) نتیجه آنکه نظام موجود ،نظام احسن است.
بیان برهان انی هم اینشور است که انسان به سیلۀ مطالعه در مخلوقاو پی بهردن بهه اسهرار
حکمت ها مصالحی که در کیفیت کمیت آنها منظور شده است به احسن بودن نظام آفهرینش
پی می برد هرقدر یلمش بیشتر شود از حکمت های آفرینش آگاهی بیشتری پیدا کهرده احسهن
بودن نظام آفرینش را بهتر درک میکند.
این مبنا ،نااه برنامه درسی هویت دینی را به موجوداو ،پدیدهها هستی تغییر میدهد بایث
میشود ت

بعدی به قالایا نااه نکند بلکه انسان مورد تربیت خود را در مجمویهای از ارتباشاو

پدیدههای منسجم ،منظم مرتبط با هم ببیند که همه در مسیر رشد ا مؤثر هستند .نکته بعدی ایهن
است که با این مبنا نااه ،آن احسا
استعداد ،رن

نقص ناامیدی سرخوردگی کهه بهه جههت اخهت  ،در

 ،نواد ،جنسیت ،موقعیت اجتمهایی شهرایط خهانوادگی بهه جهود مهیآیهد مرتفه

میشود ،زیرا قتی برنا مه درسی به این درک رسید که به مخاشبش یاد دهد تها بها همهین اسهتعداد،
رن
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به کمال سعادو به آن نیاز دارد در اختیارش گذاشته شده است؛ لذا لنهین شخصهی بها امیهد
احسا

ایتمادبهنفس بیشتری در راه رشد خودش ت ش میکند رتا تسهلیم ههم بهرایش معنها

پیدا میکند.

عدالت بر نظام خلقت الهی اکح است.
بعدازاین که در مبنای قبلی فهمیدیم خلقت خدا نهد یالمانهه اسهت در ایهن مبنها بهه ایهن نکتهه
میرسیم خلقت خدا ند یادالنه اسهت1؛ کهه ی مهه شباشبهائی (ره) حقیقهت یهدالت را مسها او
موازنه بین امور میدانند به این که به هر لیزی سهم جایااه شایستهاش داده شود به شوری که ههر
لیزی در جایااهی که استحقاق آن را دارد قرار گیرد (شباشبائی ،1385 ،ج  .)330 :12ی یدالت
الهی را م زم به حُسن دانسته معتقد است که افعال ا امر نواهی خدا ند مبتنی بر حسن قبح
است .ازآنجاکه خدا ند متعال فعلی را انجام نمیدهد ماهر ایهن کهه در آن حسهن باشهد فعلهی را
ترک نمیکند ،مار اینکه در آن قبح باشد؛ لذا خدا ند یادل است .لون فعل یدل ،حسن است
ظالم نیست لون فعل ظلم قبیح اسهت (فتهاحی اردکهانی .)108 :1393 ،دیاهر دلیهل ی مهه برههان
اجه الوجههود اسههت .از نظههر ا هههیچ صههفتی از خههدا مسههلوب نبههوده بلکههه بههه سههب

مقتالههای

 .1در ارتباط با مبنای قبلی که عالمانه بودن خلقت خدا را نشان میداد و این مبنا که عادالنه بودن خلقت خداوند است میتوان
گیت اوالً باید به بدانیم که شناختهای معنوی ،متیاوت از شناخت های حسی هستند .مثالً اگر ما علم را نمیشناختیم ،تبفدیلِ
دانه به درخت را میدیدیم اما عالمانه بودنش را نمیفهمیدیم .همان طور که یک دوربین ،نمفیتوانفد قضفاوت کنفد کفه کفدام
تغییراتی که ضب کرده عالمانه است و کدامیک جاهالنه .یانیاً باید آگاه باشیم که بفرای شفناخت هفای حسفی ،ابفزار داریفم و
اتصال؛ اما برای شناخت های معنوی ابزاری نداریم و خدا آن را ایجاد میکند .یالثاً ما ،آن نیکوییِ (حُسفن) آن صفیات را درک
میکنیم .از اینکه خدا علم را به ما شناسانده نتیجه میگیریم که خدا عالم است و از این که خدا عدل را به ما شناسفانده نتیجفه
می گیریم که عادل است و از اینکه خدا نیکوییِ علم را به ما فهمانده نتیجه میگیریم که خدا از ما رفتفاری عالمانفه و عادالنفه
خواسته است؛ یعنی هر چیزی که اختیارِ ما در آن دخالتی ندارد را در جای خودش قرار داده و جای نیکوی هر چیزی کفه در
اختیارِ ما است را به ما رسانده است و اگر ما نیکو انتخاب نکنیم ،لیاقتِ جایگاهِ نیکو را نخواهیم داشت و خدا نیکفو انتخفاب
میکند و ما را در جایگاهی که لیاقتش را داریم قرار میدهد؛ و اگر از ما بپرسید که علم و عدل ،چیست؟ میگفوییم کفه یفک
میهوم با میهومِ دیگر تعریف میشود و آن میهوم با میهومِ دیگر .تا جایی که در ابتدای ایفن سلسفله ،میفاهیمی وجفود داشفته
باشند که از میاهیمِ دیگر بی نیازند و میاهیمِ دیگر به آنها نیازمند .آن میاهیم را نمیتوان تعریف کرد زیرا دور و تسلسل محال
است .دو نیر که هر دو این میاهیم را میفهمند میتوانند مصداقِ این میاهیم را به هم نشان دهند.
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اج الوجود بالذاو بودن متصف به صفاو کمالی از جمله یهدل اسهت (شباشبهائی ،1385 ،ج :8
 .)350مطابق با مبنای یدالت خدا ند هم توان شاقت موجوداو را در نظر گرفته (بقره ،)286 :هم
تکالیفی که به سیله پیامبران بر مردم نازل کرده بر پایه دادگری مهیباشهد (مؤمنهون )62 :ههم در
حکم قالای خود یادلترین است ستمی در آن جود ندارد (غافر20 :؛ زلهزال .)7-8 :بها ر بهه
یدل خدا ندی موج

میشود که برنامه درسی هویت دینی بهه دانهشآمهوز یهاد دههد لیهزی در

پر نده ایمال ا به دست فراموشی سپرده نمیشود؛ بنابراین باید تا حد امکان از ارتکاب گناه پرهیز
کند در صورو ارتکاب نیز اظهار پشیمانی نماید .توبهه سهری

یهدم بازگشهت مجهدد بهه گنهاه

مذکور مرنجمله قووهای برنامه درسی هویت دینی مبتنی بر قرآن است .منظور ما از توبه بازگشت
نادمانه از رفتار زشت به خدای غفور است .ایتماد به خدا نهد یهادل نیهز از جملهه دیاهر آثهار ایهن
مبناست که میتواند در جای خود تحول یظیمی در زندگی فردی اجتمهایی دانهشآمهوز ایجهاد
کند ،بدین گونه که یدالت خدا ند هم در دنیا هم در آخرو که ظرفیت کامل تجلی یدل الهی
را داراست ،شامل حال ا می شود کلیه حقوقش را به ا برمی گرداند؛ اگر دانشآمهوز خهدا را
دا ر یادل دانست با خیال آسوده پا به میدان یمل میگذارد لون میداند پاداش در برابر مقهدار
ت ش اقعی است؛ لذا امید انایزه پیدا میکند پس برنامهریهز مهیتوانهد بها اتکها بهه ایهن مبنها در
تقویت قابلیت اجرا برای دانشآموز به جزئیاو برنامه در مرحله اجرا یمل کم

کند.

تحقق انسان کامل و رشد یافته در زمره غایات برپایی جهان است.
از دیار مبانی الهیاتی برنامه درسی هویت دینی این است که خلفت جهان برای انسهان بهوده
در خدمت تعالی ا ست .مرحوم ی مه شباشبائی (ره) در المیزان نسبت بهه ههد ،خلقهت غایهت
برپایی جهان لنین میفرماید« :تمام انواع موجوداو نظهام کهه در آنهها حکهمفرمها اسهت،
خ صه جهان که ما آن را جهان ماده م نامیم در تحهت یه
حرکت برا هر نوع از انواع موجوداو بقا

حرکهت در گهردش اسهت ،ایهن

جود ممتد را که ابتدایش جود ناقص انتهایش

جود کامل است ترسیم نموده است ،بین اجزا این امتداد در جود که نامش بقا است ارتباش
جود

حقیق برقرار است که جز سابق را به جز الحق رسانیده بدین سیله آن نوع را از ایهن

منزل به آن منزل سیر م دهد ،این موجود از همان ابتدا
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مرحله از کمال که رسیدن به آن برایش ممکن است در تحت این حرکت قرار نارفته ،مث ً یه
دانه گندم که نوی از انواع موجوداو این جهان است از همان ابتدا جوانهه زدن مه خواههد بهه
آخرین مرحله از کمال خود رسیده بوته ا کامل دارا سنبل شود .ی
حیواناو از همان ابتدا

نطفهه از نهوی از انهواع

جودش به سو فرد کهامل کهه دارا جمیه کمهاالو نوییهه باشهد در

حرکت است ،همننین سایر موجوداو» (شباشبائی ،1385 ،ج « .)57 :8انسهان کامهلتهرین انهواع
موجوداو متقنترین مخلوقاو جسمان موجود در آسمانها زمین است ،اگر جنس بشهر در
جان

یلم یمل رشد صالح نمو درست داشته باشد ذاو ا از هر موجهود دیاهر افالهل

شریفتر مقامش رفی تر است درجه بلندتر دارد  ...بهترین افراد انسان -اگر در بین انسهانهها
افراد باشند که ازهرجهت برتهر داشهته باشهند -غایهت غهر

اصهل از خلقهت آسهمانهها

زمیناند  ...جمله «أَیُّکُمْ أَحْسَنُ یَمَلًا» م فهماند که مقصود اصل مشخص کهردن کسه اسهت کهه
بهتر از دیاران یمل م کند  ...پس کس که یملش از یمل تمهام افهراد بهتهر اسهت ،لهه اینکهه
تمام افراد نیکوکار باشند ل به پایه آن شخص نرسند ،یا اصه ً نیکوکهار نباشهند بلکهه بهدکار
باشند ،مشخص کردن آن کس غر

مقصود از خلقت است ،با این بیان معنا حدیث قدس

که در آن خدا تعهال در خطهاب بهه پیهامبر گرامه اش فرمهوده« :لَهوْالکَ لَمَها خَلَقهتُ الهأَف کَ
(مجلسی 1403 ،ق ،ج  -)28 :15اگر تو در نظر نبود من اف ک را نم آفریدم» ر شن مه شهود،
برا اینکه آن جناب از تمام افراد بشر افالل است» (شباشبایی ،1385 ،ج .)227 :10
اینکه یالم ماده همواره ر به رشد است در حال حرکت اینکه افالهل موجهوداو یهالم از
این قانون مستثنی نیست ا هم باید در حرکت نیل به مراحل باالتر باشد رشهد کمهال یابهد،
در کلماو ی مه در کت

دیار ایشان نیز بارها تکرار شده است.

قتی توجه به این حرکت یمومی فراگیر در ذههن آدمهی قهرار بایهرد ،محهرک مالهایف
ثانویهای در ن فرد ایجاد میشود ا را از در ن فرامیخواند که له نشسهتهای از قافلهه رشهد
کمال جامانده ای .این همان خودشناسی است که من یر ،ربه فقد یر ،ربه ایهن همهان موتهور
محرک انایزه اساسی انسان برای شی شریق رشد کس

کمال است.

بحث از حق یقت انسان رشد کمال ا  ،بحثی است پرلالش کهن که بسیار محل تالهارب
آرا قرار گرفته اندیشمندان مختلف پیرامون آن به بیان نظر پرداختهاند .آننه ی مه شباشبایی بهه
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تأکید دارند این است که در ن هر انسهانی یه

جنبهه مهدنیت اجتمهایی جهود دارد کهه نقهش

تعیینکنندهای در حیاو ا ایفها مهیکنهد « .ایهن معنها ثابهت اسهت کهه انسهان از میهان سهایر انهواع
موجوداو از این نامو

یموم که در آن ها است استثنا نشهده ،ا نیهز از ا لهین مرحلهه پیهدایش

خود متوجه مرتبه انسان کامل انسان اجد حقیقت سعادو است ،حال یا به هد ،خود م رسهد،
یا در بین راه به موانع برخورد م نماید قبل از رسیدن به آن از بین م ر د .تفا ت که انسان با
سایر انواع موجوداو دارد این است که انسان سنخ جودش شور است که مجبور است به ر ش
اجتمای زندگ کند ،لنین موجود برا رسیدن به آن ههد ،لهارها جهز ایهن نهدارد کهه یها
خودش قوانین سنن برا اجتماع خود ت کند ،یا زیر بار قوانین دینه بهر د ،از راه یمهل
به این قوانین یقاید اخ ق ملکات که م ک سهعادو دنیهو ا اسهت ،کارهها نیکه کهه
م ک سعادو اخر

ا است کس

نماید» (شباشبائی ،1385 ،ج .)58 :8

ی مه شباشبائی (ره) در تبیین ماهیت انس ان رشد ا  ،شباهت تفا و انسان نسهبت بهه انهواع
دیار مخلوقاو را مطر میکند که حاصل نااه ک ن ایشهان بهه مجمویهه خلقهت بههینهوان یه
احد متحرک است « .هر نوی از انواع موجوداو برا خود هد ،غایت از کمهال دارد کهه از
بد پیدایش بهسوی آن حد از کمال سیر م کند بها حرکهت جهودیاش آن کمهال را جسهتجو
م کند لذا همه حرکاتش شور است که با آن کمال متناسه

اسهت ،تها خهود را بهه آن حهد

نرساند آرام نم گیرد مار آنکه مهانع در سهر راههش درآیهد ا را از سهیر بهاز بهدارد قبهل از
رسیدن به هد ،ا را از بین ببرد ،مث ً درخت به خاشر آفات که به آن حمله ر م شود از رشهد
نمو باز بایستد .یک از انواع موجوداو ،آدمه اسهت کهه ا نیهز غهایت

جهود دارد کهه بهه آن

نم رسد مار آنکه به شور اجتماع مدنیت زندگ کند ،دلیهل شهاهدش ههم ایهن اسهت کهه بهه
لیزهای مجهز است که به خاشر آنها از همنوع خود بینیاز نیست ،مانند نر مادگ  ،یواشهف
احساساو ،کثرو حوائج تراکم آنهها؛ همهین اجتمهاع مهدنیت ،آدمیهان را بهه احکهام
قوانین محتاج م کند که با احترام نهادن به آن به کار بستن آن ،امور مختلهف زنهدگ را مهنظم
ساخته اخت فاو خود را که غیرقابلاجتناب اسهت برشهر ،سهازند ،ههر فهرد در جهای قهرار
بایرد که سزا ار آن است ،به همین سیله سعادو کمال جود خود را دریابد ،این احکام
قههوانین یمله در حقیقههت ناشه از حههوائج اسههت کههه خصوصههیت جههود انسههان خلقههت
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مخصوصههش ،یعن ه تجهیههزاو بههدن
خصوصیاو جود

ر حههیاش آن را ایجههاب مه کنههد ،هههم لنههانکههه همههین

خلقتی اش مرتبط بها خصوصهیاو یلهل اسهباب اسهت کهه در میهان نظهام

یموم یالم ،مثل ا موجود را پدید بیا رد» (شباشبایی ،1385 ،ج .)294 :12
اگر غایت جهان را ،رسیدن به کمال همه یالم ماده دانستیم که با رشد کمال افالل اشهر،
مخلوقاو یعنی انسان محقق میشود هد ،آفرینش برپایی یالم است ،پس باید در هر د بعهد
فردی ( یبادی) اجتمایی ،استعدادهایی جود داشته باشد که با قوانین سنتهای خالقش از قوه
به فعل درآید کمال رشد یابد« .این معنا همان معنا فطر بودن دین خداست ،زیرا دین خهدا
یبارو است از مجمویه احکام قوانین که جود خود انسان ،انسان را بهسوی آن ارشاد م کند.
بهیبارتیدیار :فطر بودن دین خدا به این معنا است که دین خدا مجمویه سهنتههای اسهت کهه
جود کون یموم یالم ،آن را اقتالا م کند بهشوریکه اگر آن سنتها اقامه شود مجتم بشهر
اص

شده افراد ،به هد ،جود

نهایت درجه کمال خود م رسند ،باز بهشوریکه اگر آن

سنتها را باشل بی ایتبار کنند ،یالم بشریت ر به تبهاه نههاده ،آن قهت مهزاحم نظهام یمهوم
جهان م گردد؛ این احکام قوانین له مربوط به معام و اجتمهای باشهد کهه حهال مجتمه را
اص

منظم کند ،له مربوط به یباداو باشد که آدمه را بهه کمهال معهرفتش برسهاند ا را

فرد صالح در اجتمای صالح قرار دهد ،م بایست از شریق نبوو اله

ح آسمان به آدمه

برسد» (شباشبایی ،1385 ،ج  .)293 :12در سایه لنین دین فطری سنن قوانین ،انسان حرکت بهه
سمت کمال رشد را شی میکند تا به مقصود برسد« .معنا کمالش ایهن اسهت کهه در د ناحیهه
یلم یمل دارا ملکاو فاتله ا شده است که به خاشر داشتن آن ،کارهای از ا سر م زند که
صالح به حال اجتماع است ،ایمال یباد ا از ا سر م زند که صالح به حال معرفت ا است،
درست مطابق با ینایت اله نسبت به هدایت انسان بهسوی سعادتش م باشد» (شباشبایی ،1385 ،ج
.)294 :12
حاصهل مبنهها ایههنکههه انسهان موجههودی اسههت کههه خدا نهد ا را بههه تجهیزاتههی مجهههز

دایه

گران سنای را به ا امانهت داده اسهت .جههان را بهه خهاشر کمهال رشهد ا آفریهد تها ایهن قهوا
تجهیزاو را هم در بعد فردی هم در بعد اجتمایی بکار گیرد انسان کامل شهود .برنامهه درسهی
هویت دینی با پذیرفتن این مبنا میکوشد تا دانشآموزان را از در ن متحول سازد بهشوریکه قدر
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خود را بدانند ،به سادگی خود را نبازند مریوب دنیا جلوههای فری

انایز آن نشوند همواره

در پی شناخت خویشتن خویش باشند در ادامه حرکت بهسهوی خدا نهد گرفتهار دامهها موانه
دنیوی حتی ارزشهای تحریف شده ناردند.

عالَح هیچگاه از وجود راهنلا که جت و ولی خدا است خالی نیست.
از جمله مبانی الهیاتی برنامه درسی هویت دینی این است که جود حجت الهی

لی خدا در

هر یصری از ابتدای آفرینش تا ر ز قیامت تر رو دارد هرگز زمین بد ن حجت

لی خدا بر

بندگانش باشد ،باقی نمهیمانهد (کلینهی ،1369 ،ج 178-179 :1؛ مجلسهی ،ج  .)41 :23در آیهه 71
سوره مبارکه اسرا اشاره شده که هر امت ،امامی دارد «یَوْمَ نَدْیُوا کُلَّ أُنا ٍ بإمامرهمْ ».ایتقاد با ر
به «نبوو»« ،امامت» « الیتفقیه در زمان غیبت لی خدا» ناشی از این مبنا هستند .ی مه شباشبائی
(ره) پیر این مبنا بر اسا

جمله َ أَشریعُون در آیه «أَن ایْبُدُ ا اللّهَ َ اتَّقُوهُ َ أَشریعُون» (نهو )3 :؛

نیز ذیل تفسیر آیه  285سوره مبارکه بقره «آمَنَ الرَّسُولُ بمَا أُنزلَ إلَیْهر مرن رَبّههر َالمُؤمرنُهونَ کُهلّ آمَهنَ
باللَّهر َمَلَائرکَترهر َکُتُبهر َرُسُلرهر لَا نُفَرّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مرن رُسُلرهر َقَهالُوا سَهمرعْنَا َأَشَعْنَها غُفرَانَه

َ رَبَّنَها َإلَیْه

َ

المَصریرُ» به تر رو اشایت مؤمنان از انبیها پرداختهه اسهت (شباشبهائی ،1385 ،ج  679 :2ج :20
 .)40همننین در تفسیر آیه  59سوره مبارکه نسا «یَا أَیُّهَا الَّذرینَ آمَنُوا أَشریعُوا اللَّههَ َأَشریعُهوا الرَّسُهولَ
َأُ لری الأَمْر مرنکُمْ» ،ا لیاألمر را همان فرد فرد معصومین (ع) که یک پهس از دیاهر زمهام امهور
مسلمین را به دست م گیرند ،دانسته اشایهت از آنهان را تهر ری معرفهی مهیکننهد (شباشبهایی،
 ،1385ج  .)624 :4از نظر ی مه ا ل األمر که نخستین آنان حالرو یلی (ع) آخرینشان حالرو
مهدی (یج) است افراد از امت اند که در گفتار  -کردارشان -معصوم اند ،بهراستی اشایتشهان
اج

است - ،به یین همان معنای که اشایت خدا رسولش اج

است (شباشبهایی ،1385 ،ج

 .)654 636 :4در برنامه درسی هویت دینی ،انسان نیازمند راهبری راهبلد سرپرستی دلسوز است
که راه مستقیم را میشناسد دانش آموز را با خدا انس داده به آرامش حقیقی جا دان هدایت
می کند .پیر این نااه شناخت راه رسیدن از مبدأ به مقصد ،ابزار لوازم پیمودن آن نیز راهبهران
الهی به دانشآموز کم

میکند تا از به دام افتادن در مسیرهای انحرافی محفهوظ باشهد ،حه ل

حرام را بداند حق باشل را با بصیرتی حقیقی تشخیص دههد .مقصهود از راه «دیهن» منظهور از
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راهبران« 1پیامبر (ص) ائمه معصومین (ع)» هستند که انسان را به ایمنترین صهحیحتهرین مسهیر
بین مبدأ مقصد راهنمایی میکنند .دانشآموز بر سنت سهیرو راهبهران معرفهت پیهدا مهیکنهد
بهاینیلت که این بزرگواران خود راه دین راه شی کردهانهد بهه شهأن انسهان کامهل رسهیدهانهد
می دانند که له لیز به سود له لیز به زیان انسان است .دیار انتظاراو یادگیری در دانشآمهوز
این است که بداند ی

) یلم یقل 2انسان در شناخت سعادو ابدی محهد د بهوده ایهن حهی،

نبوو امامت است که راهاشا میباشد .د ) انتصاب لی خدا برای هدایتگری انسانها انتصابی
الهی است .سه) لی خدا برترین کاملترین انسان است تابش نور ایمان به قل

به شناخت آن-

ها بستای دارد .لهار) هدایت لی خدا برای تحول در نفس آدمیان اسهت .پهنج) در یصهر غیبهت
خدا ند متعال ا لیا معصوم ا  ،حقّ حاکمیت اجازه دخالت در امور جامعه را به کس دادهاند
که از همه مردم در احراز الیت ایمال حاکمیت سیاس شایسته تر باشد .همهه ایهن هها مهیتوانهد
بسزایی به پیشرفت دانشآموز میکند از

دلیل محکمی بر الاو بودن پیشوایان دینی باشد که کم

این حیث که دانشآموز تمام توانش را برای الاوبرداری میگذارد ت شی که برای یافتن الاو
یا تحقیق درباره راستی یا درستی فعل الاو میکرد را هزینه پیشرفت در تبعیت از الاو نماید به
امید انایزه ا هم کم

کند لراکه میداند راهی را میر د که هیچ احتمال خطایی ندارد؛ لهذا

کار برای برنامهریز آسان میشود فقط الاو را معرفی میکند احتمال خطا هم نمیدهد به همین
خاشر تمام ت شش را میگذارد برای برنامههریهزی دقیهق کهردن ههیچ نیر یهی بهرای یهافتن یها
پردازش ایجاد الاوی خیالی نمیکند نیازی هم ندارد دائماً الاو را مورد امتحان قهرار دههد تها
ارزیابی کند اگر الاو لنین راسخ تغییر تحریف ناپذیر بود دیار برنامه بعد از گذشت زمانی
با لالش مواجه نمیشود.
 .1الزم به ذکر است که در فرهنگ اسالمی عالوه بر «پیامبران» و «ائمه معصومین (ع)» میتوان از قرآن کریم نیز بهعنوان متولی
اصلی هدایت و راهبری یاد کرد (ابراهیمینیا و نجیی.)65-66 :1399 ،
 .2آیت اهلل جوادی آملی در زمینه ضرورت عقالنی وحی و نبوت فرمودهاند که« :خدای سبحان در سوره مبارکفه اسفرا تبیفین
میکند که ما انبیا را فرستادیم که شما عاقالن به من اعتراض نکنید که چرا برای من راهنما نیرستادی! یعنی عقل آنقدر قدرت
دارد که با خدا گیتگو و احتجاج کند که چرا برای من رسول و راهنما نیرستادی ،درحالیکه از مسیر دشوار پیش روی من آگاه
بودی! لرا عقل میفهمد که نمیفهمد و نیاز به راهنما دارد» (جوادی آملی.)1397/10/25 ،
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دنیا ظرفیت بقا را ندارد و اصالت با زندگی نخرت است.
از مبانی مهم برنامه درسی هویت دینی ایتقاد به ر ز قیامت حیهاو اخهر ی اسهت .ههد ،از
خلقت هستی حرکت بهسهوی آخهرو مهیباشهد ،آخرتهی کهه از آن خداسهت بازگشهت بهه آن
تخلفناپذیر است (نجم42 :؛ بقره156 :؛ انبیا  .)93 :دنیها ارزش مقهدمی مطلوبیهتر غیهری دارد
ظر ،آن برای اهدا ،یالی آفرینش ظر ،کولکی است .دنیا بستری را ماند که مظر  ،خود را
مدوزمانی اندک در خود نااه میدارد تا پر رش یابد استعداد ظرفی بزرگتر برتر را در خود
ایجاد کند .شبق این مبنا ،برنامه درسی حیاو انسان را محهد د بهه دنیها نمهیبینهد ،بلکهه قطعههای از
حیاو حتی مقدمه حیاو اصیل پایدار انسان در نظر میگیهرد .در برنامهه درسهی هویهت دینهی،
انسان محد د به این دنیا نیست بلکه زندگی دنیایی ا مزریه آخرو است؛ لذا دنیها زنهدگی ایهن
جهانی انسان اصالت ندارند همهلیز انسان در آن تعریف معنا نمیشود .خدا ند متعهال در آیهه
 64سوره مبارکه ینکبوو حیاو آخرو را حیاو حقیقی میدانهد مهیفرمایهدَ « :مَها هَهذرهر الحَیَها ُ
الدُّنیَا إلَّا لَهْوٌ َلَعر ٌ َإنَّ الدَّارَ الآخررَ َ لَهیَ الحَیَوَانُ لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ»؛ این زندگ دنیا جز سرگرم
بازینه نیست ،زندگ حقیق همانا در سرا آخرو است؛ ا کاش م دانستند .ی مه شباشبائی
ذیل این آیه در خصوص اصالت زندگی آخرو نوشتهاند که« :این زندگی بقائی است که فنا در
آن راه ندارد لذتی است که با المی آمیخته نمیشود سعادتی است کهه بهدبختی شهقا و بهه
همراه آن نیست انسان در آن یالم با کماالو اقعی که آنهها را از راه ایمهان یمهل صهالح بهه
دست آ رده ،زندگی می کند اگر مردم دانا بودنهد ،مهی فهمیدنهد کهه حقیقهت مطله

بهه همهین

صهورو اسههت» (شباشبههایی ،1385 ،ج  .)225 :16همههانشههور کههه مشهههود اسههت ایههن مبنهها یکههی از
قویترین یوامل در تعالی هویهت دینهی مهیباشهد بههگونههای کهه دانهشآمهوزان را قهوی ،پویها
خستایناپذیر میسازد بینشها ،گرایشها رفتارهایش را نظاممند قایدهمند میکند .از شر،
دیار شناخت 1نسبت به این مبنا دانشآموز را در یافتن هویت حقیقی خود یاری میکند موج
آن میگردد که بداند مقصد اقعی ا ابدیت جها دانای اسهت (شهورا ،)53 :لهذا زنهدگیاش را
شوری برنامهریزی کند که سرانجام آخرتش درست شود به د ر از خشم غال

الهی باشد یا

 .1برنامه درسی هویت دینی باید بر شناساندن و ایبات معاد همت بیشتری داشته باشد چراکه امری غیبی و نادیدنی است.
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به قول مولوی به آرامش میرسد مهیفهمهد کهه« :ههیچ کُنجهی بهیدَد بهیدام نیسهت  /جهز بهه
خلوتااهر حهق آرام نیسهت» (دفتهر د م مثنهوی معنهوی ،بیهت  .)591اشهایه مفهاهیمی مثهل حهقاهلل،
حقالنا  ،حقالنفس ،ایثار فداکاری با توجه به این مبنا معنا پیدا مهیکنهد .برنامهه درسهی هویهت
دینی که نسبت به مقصد آگاهی دارد خدا ند را د ست ،همراه پناهااه انسان میبیند گونههای
خود را یرته میکند که دانش آموزان دنیهازده نشهده از تعلهق بهه آن د ری نماینهد .ایهن برنامهه
درسی مرگ را جدی میگیرد ،نااهی اق گرایانه به قیامت دارد ،تا جهایی کهه مقصهدبینی محهور
اتفاقاتش است .برنامه درسی هویت دینی بها قبهول کهردن ر ز دا ری پهاداش مخاشبهان خهود را
برمیانایزد که بدانند رفتار در دنیا موج

اکنش در آخرو میشود یا به یبارو بهتر رفتارهها در

آخرو متجلی میشوند؛ لذا تمام ت ش خود را بر خودسازی ماندن بر منهج دین به کار گیرند
لحظهای سستی به خود راه ندهند.

نتیجهگیری
پو هش حاتر با هد ،تبیین مبانی الهیاتی برنامه درسی هویت دینی شر آثهار پیهامههای
آنها انجام شد .نتایج نشان داد که هویت انسان در پیوند اتصال با خدا ند معنها پیهدا کهرده ،لهذا
مبانی الهیاتی سمت سوی برنامه درسی هویت دینی را در گام شراحی جهتدهی میکنند .بر ایهن
اسا

اگر مبانی الهیاتی ذکر شده در مقاله را اسا

قرار دهیم ،جهتدهی ر یکهرد کلهی برنامهه

درسی هویت دینی «تقویت خدابینی گسترش افق فکری ،گرایشی التزام یملی دانهشآمهوز در
دیار امهاو ایتقادی اس م» میشود .یکی از خر جی های دیاهر مقالهه ایهن اسهت کهه یه ه بهر
مطال

یلمی (توصیف) باید ارزشهای توحیدی در برنامه درسی هویت دینی محور قرار گیهرد

«جدایی دانش از ارزش» بهینوان گزارهای باشل تلقی شود .بهشور مثال برنامهریز درسی قائل به این
خواهد بود که مخلوقاو همه آفریده خدا هستند؛ لذا در فرایند کاری خهود ایهن مسهئله را در نظهر
میگیرد؛ مانند اینکه اگر در مورد بدن انسان صحبت میکند بدن انسان را مخلوقی شهافتانایهز
از خدا تعریف میکند نه صرفاً موجودی کهه لنهین ایالهایی دارد ههر ایالهایی شهامل جزئیهاتی
است .یا اینکه اگر برنامهریز هویت دینی قائل بر این شد که خدا ند مؤثر حقیقی مستقل است
هیچ شریکی در انجام افعال ندارد دیار این که تمام موجوداو غیر از ا در فعل خهود اسهتق لی
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ندارند همه با خواست مشیت خداست ،لهذا یکهی از مهواردی کهه ایهن مقالهه از خهود برجهای
میگذارد این است که در شراحی برنامه درسی هویهت دینهی «یلهت غهایی» در نظهر گرفتهه شهود.
پرداختن به یلت غایی منجر به این میشود که دانشآموزان اراده قدرو خدا ند را در هر آننه
که در یالم رخ می دهد خلق میشود میبینند لذا نسبت به غیر حق تعالی بی نیاز میشهوند ،توکهل
به ا میکنند همیشه ا را میخوانند امیدشان بهه ا خواههد بهود« .ناهرش سیسهتمی بهه دیهن
کانون آن یعنی توحید ،هدفمند کردن برنامههای در ن مدرسهای تأکید بر یلم ناف  ،یبدپر ری،
ایجاد ر حیه حسن ظن به خدا در مراحل مختلف زندگی ،در نظر گرفته شدن انسان بههمثابهه یه
آفریده الهی در نظام احسن ،با ر قالا قدر الههی درک اختیهار انسهان ،ایتقهاد بههرهمنهدی از
راهنمایی راهبران الهی ،توجه به گستردهتر شدن دیدن زندگی دنیوی ،برزخی قیامتی» از دیار
تأثیرپذیری های برنامه درسی هویت دینی از مبانی الهیاتی هستند .انتظار این است که مبانی الهیهاتی
پیشنهاد شده آثار پیامههای آنهها در شراحهی برنامهه درسهی هویهت دینهی د رهههای مختلهف
تحصیلی یلیالخصوص د ره متوسطه ا ل که د ره نوجوانی نیاز شدیدتر بهه هویهتیهابی اسهت
مورداستفاده سیاسهت گهذاران دیاهر کنشهاران که ن تربیتهی قهرار گیهرد در یناصهر مختلهف
آموزشی تجلی ظهور یابد .این تجلی میتواند نویددهنده اتقان استحکام برنامهه درسهی هویهت
دینی زمینهساز تربیت دانشآموزان تراز نظام انق ب اس می ایران باشد راه تمدنسازی نوین
را هموارتر کند ،لون تمدنسازی در اتاق بسهته بهد ن کادرسهازی پهر رش نیر ههای متعههد،
ارزشی دارای هویت دینی میسر نیست.
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األسس الالهوتية لمنهج الهوية الدينية
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الصيف ١٤٤3

٤

الملخص
ورقة البحث

تتطلب القرارات العملية والتنفيذ النافع للمنهج فهماً واضحاً لألصل الفلسفي وشرحاً مفصالً لألسس  ،وفي هذا
الصدد  ،تم إجراء البحث الحالي بهدف شرح األسس الالهوتية للمنهج الخاص بالهوية الدينية .منهج البحث التحليلي

الواردة:
 6ربيع الثاني ١٤٤2
المقبولة:
 2رجب ١٤٤2
صص١93-23١ :

االستداللي ومصدره األساسي القرآن الكريم وتفسير غران غدار الميزان .وأظهرت النتائج أن منهج الهوية الدينية له
روح إلهي وبنظرة خاصة يعتبر الوجود منبراً للتميز اإلنساني وإبرازاً هلل تعالى وإبرازاً لنعمه .في هذا المنهج سلسلة
األسباب هو اهلل عز وجل  ،والعالم ال يملك القدرة على البقاء  ،واألصالة مع الحياة اآلخرة .العبودية  ،وطاعة القدر
والمصير  ،واالستسالم للمشيئة اإللهية  ،ورحمة اهلل تعالى ورحمته  ،واحترام معرفة اهلل وحكمته وعدله ووجود مرشد
 ،كلها نتائج أخرى نضجت من داخل األسس الالهوتية وتسعى إلى خلق و منهج التدريس المباشر هوية دينية .إن
فاعلية األهداف والموضوع والوظيفة وقضايا منهج الهوية الدينية من األسس واالفتراضات الالهوتية األخرى هو ناتج
هذه المقالة التي تلعب دورًا مهمًا في تكوين رؤى وميول وأفعال الطالب وتساعد هم بطيئون في تطوير نطاق
معتقداتهم ويتم توجيههم إلى الوجهة الحقيقية بخطوات حازمة.
الكلمات الرئيسية :الهوية الدينية والمناهج واألسس الالهوتية والمحتوى والتوجه القرآني.

DOR: 20.1001.1.22516972.1401.30.55.7.4

20.1001.1.22516972.1400.2
الـنفس والعلـوم التربويـة  ،جامعـة العالمـة طباطبـائي  ،طهـران  ،إيـران
 .1المؤلف المراسل :طالب دكتوراه  ،قسم تخطـيط المنـاهج  ،كليـة علـم
9.53.2.8
Hnajafih@yahoo.com
 .2أستاذ  ،قسم تخطيط المناهج  ،كلية علم النفس والعلوم التربوية  ،جامعة العالمة طباطبائي  ،طهران  ،إيران
 .3أستاذ مشارك  ،قسم العلوم التربوية  ،كلية العلوم اإلنسانية  ،جامعة شهيد  ،طهران  ،إيران
 .4أستاذ مشارك بقسم الفلسفة بكلية أصول الدين وعلوم اإلنسان بمعهد اإلمام الخميني للتربية والبحوث.
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