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كليد واژه ها:

هـدف از اين پژوهش، بررسـى چگونگـى آموزش امر به معـروف و نهى از منكر در كتاب هاى درسـى 
هديه هاى آسـمان و مقايسة آموزش ها در دورة ابتدايى تحصيلى مى باشد. روش انجام پژوهش، روشى 
تركيبى از نوع طرح اكتشافى است و بر روى كتاب هاِى هديه هاى آسمان، پايه هاى دوم و ششم ابتدايى 
انجام شـده اسـت. بخش اول پژوهش به صورت تحليل كيفى متن و به روش استقرايى انجام گرفته كه 
نتيجة آن شناسايى و استخراج هشت مؤلفه مرتبط با آموزش امر به معروف و نهى از منكر در كتاب هاى 
مورد نظر اسـت. در بخش دوم پژوهش كه با اسـتفاده از معيارهاى كشف شده از بخش اول و به صورت 
كمى انجام شده، نيز نتايج جالبى به دست آمده است؛ از جمله اينكه مؤلفه هاى اول و دوم در كتاب هاى 
مـورد نظـر، از فراوانى بااليى برخوردارند و حجم زيادى از پيام هاى متنِى مرتبط با آموزة امر به معروف 
و نهى از منكر، به آن ها اختصاص دارد. با استفاده از نتايج كيفى و كمى حاصل از اين پژوهش، مقايسة 
چگونگـى آمـوزش امر به معـروف و نهى از منكر در ايـن دو كتاب به خوبى صورت پذيرفته اسـت. در 
نتيجه گيرى كلى اين گونه مى توان بيان داشت كه على رغم اينكه در متن اين دو كتاب، در هيچ بخشى 
به طور آشـكار و مستقيم سـخنى از امر به معروف و نهى از منكر و آموزش آن ها برده نشده است، ولى 
به طور غيرمسـتقيم و با روندى متناسـب با رشـد ابعاد سـنى و عقلى دانش آموزان، آموزه دينى امر به 

معروف و نهى از منكر به خوبى آموزش داده شده است.
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مقدمه
يکی از مســائل مورد توجــه جوامع دينی، چگونگی تحقق، امر تربيت دينی اســت. حفظ ديـن، 
به عنوان زيـربنای جامعه و تداوم فرهنگ دينی در آن، از طريق تربيت امکان پذيـر اســـت... جريان 
تعليــم و تربيــت از طـريق نـهادهای رســـمی، يکــی از مهم ترين، منظم ترين و شــايد هدفمندترين 
بخش هــای تعليم و تربيت آدمی اســت کـه تـأثير آن را به گونــه ای همه جانبه می توان در تمامی ابعاد 
جسمانی، عقالنی، عاطفی، معنوی و اخالقی فرد برای دستيابی به انسان کـامل مـورد بـحث قرار داد 
(کشــاورز، ۱۳۸۷). دوران کودکی بهترين زمان برای تربيت و فرصتی برای پايه گذاری زندگی ســالم 
و ســعادت مندانة فرزندان است، زيرا آمادگی های کودکان، با توجه به تقليدپذيری آنان برای پذيرش 
آموزه های تربيتی در ســطح بااليی قرار دارد (نســاجی، ۱۳۸۷). يکی از اساسی ترين ويژگی هايی که 
می تواند در آموزش مفاهيم و آموزه های دينی به ما کمک کند، وجود گرايش دينی و ميل به سوی امور 
مذهبی در کودک است (مقدسی پور، ۱۳۸۲) که بدون شک يکی از ابزارهای مهم برای تحقق معرفت 
دينی، زمينة فرهنگی آموزش های دينی و اخالق در مدارس است (شعبانی، ۱۳۸۴). کتاب های درسی 
يکی از عوامل رشــد و توســعه يادگيری شناختی کودکان در جهان امروز است و از امکانات منحصر 
به فرد در تحقق اين آموزه ها بی بديل به شــمار می رود. در آموزش مفاهيم دينی به کودکان اصولی از 
جمله سهولت (تطابق مفاهيم دينی با توان شناختی، عاطفی، انگيزشی کودک)، تدريج (در هر دوره با 
خصوصيات ويژه دوره ظاهر گرد)، مداومت و اســتمرار و آگاهی بخشی (مبتنی بر بصيرت و آگاهی) 
بايد رعايت گردد (مقدسی پور، ۱۳۸۲). امر به معروف و نهی از منکر يکی از موضوعات دينی مهمی 
اســت که آموزش آن به خوبی می تواند مطابق با ابعاد وجودی دانش آموز از همان ســال های آموزش 

ابتدايی آغاز گردد تا به تدريج بسط و توسعه يافته و عميق تر گردد.
هر فرد مســلمان در قبال جامعة خود متعهد به پذيرش مسئوليت های اجتماعی است، لذا ايجاب 
می کند که نقش خود را در اين امر ايفا کند. اين وظيفه در فقه اسالمی تحت عنوان امر به معروف و 
نهی از منکر مطرح شده و از مهم ترين مبانی تفکر سياسی يک مسلمان به شمار می رود؛ چنان که از 
مهم ترين فرايضی است که وجوب کفايی آن ضروری دين شناخته شده و ضامن بقای اسالم است۱. 
امر به معروف و نهی از منکر از فروع دين است و از جايگاه وااليی در شرع مقدس اسالم برخوردار 
است به گونه ای که در حدود ۳۰ آيه از آيات قرآن کريم۲ با الفاظ و عبارات متفاوت در خصوص اين 
امر نازل شــده اســت (منصوری، ۱۳۸۰) که خود داّل بر اهميت امر به معروف نهی از منکر و تأکيد 
بر انجام اين مهم می باشــد. با تعمق در اين دو آموزه می توان درک کرد که تمامی شاخص های ايجاد 
يک جامعه متعالی و يک فرد مؤمن مســئول به اجرای امر به معروف و نهی از منکر، وابسته است. به 
عبارتی توجه مردم يک جامعة اســالمی به امر به معروف و نهی از منکر، راز دوام و بقای آن جامعه 
اســت. پيامبر اکرم (ص) نيز در اين خصوص فرموده اند: «تا زمانی که مردم امر به معروف و نهی از 
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منکر نمايند و در کارهای نيک و تقوا به ياری يکديگر بشــتابند، در خير و ســعادت خواهند بود، اما 
اگر چنين نکنند، برکت ها از آنان گرفته شــود و گروهی بر گروه ديگر ســلطه پيدا کنند و نه در زمين 

ياوری دارند و نه در آسمان»۳.
امر، همان گونه که لغت شناسان گفته اند، به معنی طلب فعل از ديگری است و نهی ضد امر است 
و به معنی طلب ترک و بازداشتن به معنی اينکه کس ديگری را از کاری بازدارد می باشد. معروف در 
لغت اسمی است که برای هر عملی که خوبی آن از نظر شرع و عقل مسلم است به کار می رود. اسم 
جامعی است که بر همة کارهايی که طاعت خدا را در بر دارد و انسان را به خداوند نزديک می کند و 
نيکی و احسان به همراه دارد اطالق می شود. منکر در سخن ضد معروف است و هر عملی را گويند 
که شــارع آن را تقبيح کرده و حرام دانســته و ِخرد و عقل ســالم به زشتِی آن حکم کند (رکن الدينی، 
۱۳۸۳؛ صانعــی، ۱۳۸۷؛ چراغی، ۱۳۸۲). در احکام دين، به تمام واجبات و مســتحبات معروف و به 
تمام محرمات و مکروهات منکر گفته می شود (فالح زاده، ۱۳۸۴؛ هاشمی دوالبی، ۱۳۸۸). معروف تنها 
در محدوده عبادت و يا نيکی به مردم خالصه نمی شــود. اسالم از باب اينکه نخواسته است موضوع 
امر به معروف و نهی از منکر را به اين امور محدود کند، از کلمة عام معروف يعنی هر کار خير و نيک 
و نقطة مقابلش منکر هر کار زشتی استفاده کرده است. پس معروف شامل همه واجبات و مستحبات 
می شــود، و منکر نيز شــامل همه افعال حرام و مکروه می گردد (هاشمی دوالبی، ۱۳۸۸). بنابراين هم 
معروف و هم منکر قلمرو وسيعی دارند و تنها به عبادات يا يک رشتة خاص از گناهان کبيره محدود 

نمی شوند. در مجموع می توان از معروف و منکر، به ارزش و ضد ارزش تعبير نمود۴.
امر به معروف به معنی درخواســت امور پســنديدة عقلی و شــرعی است و نهی از منکر به معنی 
بازداشــتن يا طلب ترک امور ناپسند اســت (صانعی، ۱۳۸۷). واداشتن افراد جامعه به انجام کارهای 
واجب و مســتحب امر به معروف و بازداشــتن آن ها از کارهای حرام و مکروه نهی از منکر اســت 
(فالح زاده، ۱۳۸۴). امربه معروف يعنی برانگيختن و فرمان دادن به چيزی که نزد عقل و شرع خوب 
و مطلوب دانســته شــده و نهی از منکر يعنی بازداشــتن و منع کردن از آن چه نزد عقل و شــرع، بد و 
ناپسند شده است (ياسينی، ۱۳۸۴). البته امر به واجبات واجب و امر به مستحبات مستحب است... و 
نهی از محرمات واجب و نهی از مکروهات مستحب است... و لذا در ۶ قسم واجبات و مستحباِت، 
حق اهللا، حق الناس و مشــترک بين اين دوحق، اخالقی، فرهنگی، اجتماعی و اداری قابل دسته بندی 
می باشد. (هاشمی دوالبی، ۱۳۸۸). امر به معروف و نهی از منکر دارای دو مرحله است؛ مرحلة اول 
به صورت فردی است که وظيفه عموم مردم است و در حد توانايی فرد (واجب عينی) و مرحله دوم 
به صورت اجتماعی و واجب کفايی اســت (ياســينی، ۱۳۸۴) و محدوده و شعاع قدرت آن از شئون 

حکومت اسالمی است.
امر به معروف و نهی از منکر، پيشنيه ای به قدمت تاريخ انسان دارد. نخستين انسان دعوت کننده 
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به نيکی، آدم ابوالبشــر بود و پس از وی نيز پيــام آوران وحی و پيروان آنان در انجام اين وظيفة مهم 
تــالش کرده اند. قيام امام حســين نيز برای اجرای دو فريضــه الهی امر به معروف و نهی از منکر بود 
(حسينی شــاهرودی، ۱۳۸۳). در اين خصوص شهيد مطهری (۱۳۷۶) سه عامل را مؤثر برای نهضت 
عاشورا بر می شمارند که عبارت اند از: «امتناع از بيعت، پذيرش دعوت کوفيان و عامل سوم يعنی امر 
به معروف و نهی از منکر». مردانی نوکنده و کابلی (۱۳۸۸) در بيان آثار امر به معروف و نهی از منکر، 
۱۲ اثر را برشمرده اند که عبارت است از: برپا شدن واجبات، دعوت به اسالم، رد مظالم، مخالفت با 
ستمگران، گرفتن صدقات از منابع و مصرف در موارد تعيين شده، امنيت اعتقادی و اجتماعی، حالل 
شــدن درآمدها، عمران و آبادانی زمين، انتقام از دشــمنان اســالم، اصالح امور دين و دنيا، دلگرمی 

مومنان و خواری دشمنان، شرکت در ثواب اعمال، دنيا و آخرتی سودمند.
مراتب امر به معروف و نهی از منکر، ســه مرتبة انــکار قلبی، انکار زبانی و انکار يا اقدام عملی 
شمرده شده است (نوری همدانی ۱۳۷۷، ياسينی، ۱۳۸۴). شيخ طوسی در مورد اقدام عملی می گويد: 
«امر به معروف با دســت و زبان آن اســت که آمر خود به گونه ای معروف را انجام دهد و از منکر 

دوری جويد که مردم از او پيروی کنند» (به نقل از اسالمی، ۱۳۷۵).

بيان مسئله
فريضة امر به معروف و نهی از منکر از جمله شاخصه های بنيادين دين اسالم محسوب می شود. 
ايــن فريضــة اجتماعی، در حقيقــت نظارتی همگانی بر اوضاع پيرامونی و احســاس مســئوليت در 
برابر عملکرد ديگران اســت (محصص، ۱۳۹۱). اهميت اين فريضة دينی- اجتماعی تا آن جاســت 
که اجرای صحيح آن باعث حيات، بقا و پيشــرفت جامعة اســالمی می گردد. در عصر حاضر يکی از 
چالش هايی که ما با آن مواجه هســتيم اين اســت که علی رغم توجه جامعــه به امربه معروف و نهی 
از منکر، اين فريضه در شــکل کامل خود مورد توجه و اشــاعه قرار نگرفته و توجه به اين امر مهم 
دينــی- اجتماعــی در نازل ترين و فرعی ترين وجه خود در جامعه تجلی يافته اســت۵. شــايد بتوان 
يکــی از مهم تريــن داليل اين امر را، عدم شــناخت و آگاهی در مورد ماهيــت امر به معروف و نهی 
از منکر دانســت که ناشــی از عدم آموزش آحاد جامعه در مورد اين فريضه مهم می باشــد. آموزش 
آموزة دينی- اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر در آموزش های مدرســه ای يکی از راهکارهای 
بســيار مؤثری اســت که می تواند در اين زمينه مفيد باشــد؛ زيرا پرورش صحيح دانش آموزان امروز، 
فردا اعضايی مسئوليت پذير و متعهد را به جامعة تحويل خواهد داد. همچنين اگر در دوران تحصيل 
ايــن آموزش ها به خوبی صورت پذيرد تجلی آن در رفتارهــای اجتماعی نمود پيدا خواهد نمود. در 
مورد مســئلة چگونگی آموزش امــر به معروف و نهی از منکر اگر چه خانواده ها، اوليای مدرســه و 
نيز جامعه، به عنوان الگوهای عملی، نقش اصلی را ايفا می نمايند ولی از نقش بســيار مهم کتاب های 
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درســی در مورد اين آموزش هــا نيز نبايد غافل بود. کتاب های درســی به عنوان بخشــی از محتوای 
برنامة درســی، رکن مهمی از برنامة درســی محســوب می گردند. تاکنون تقســيم بندی های گوناگونی 
در مورد اجزا و عناصر برنامة درســی انجام شــده اســت. برخی آن را شــامل چهار عنصر می دانند 
(ملکی، ۱۳۸۳) و برخی نيز آن را متشــکل از نه۶ (گودلد وکالين۷، نقل از قورچيان و تن ساز، ۱۳۷۴) 
و حتــی ده عنصــر (آکــر۸، ۲۰۰۳) می دانند. صرف نظر از انواع تقســيم بندی هايی کــه در بيان تعداد 
عناصر برنامة درســی به عمل آمده اســت، محتوا را بايد يکی از ارکان و عناصر مهم برنامة درســی 
محســوب کرد که اهداف برنامة درسی به واســطة آن معنادار و قابل آموزش می شوند. بر اساس نظام 
آموزشــی کشــور ما، محتوای کتاب های درسی بخش اعظم و بســيار مهمی از محتوای برنامة درسی 
در آموزش های رســمی اســت به گونه ای که معلمان بايد آموزش های خــود را بر محور اين کتاب ها 
انجــام دهنــد. بنابراين اگر بخواهيم در مــورد چگونگی آموزش آموزه های دينــی (از جمله آموزش 
امر به معروف و نهی از منکر) و ميزان توجه به آن ها در آموزش های مدرســه ای آگاهی پيدا نماييم، 
بدون شــک کتاب های درســی يکی از بهترين منابع برای اين کار خواهند. و پرواضح است که نقش 
کتاب های هديه های آسمان که يکی از وظايف آن آموزش آموزه های دينی است، در اين زمينه بيشتر 

خواهد بود.
در پژوهش حاضر، هدف بررسی نحوة آموزش امر به معروف و نهی از منکر در کتاب های درسی 
هديه آسمان و مقايسة اين آموزش ها در دو پاية دوم وششم ابتدايی است؛ بر اين اساس پرسش های 

پژوهش شامل دو پرسش زير می باشند.

۱. در کتاب هديه های آســمان پايه های دوم و ششــم ابتدايی امر بــه معروف و نهی از منکر 
چگونه آموزش داده شده است؟

۲. در آموزش امر به معروف و نهی از منکر در کتاب هديه های آسمان پايه های دوم و ششم 
ابتدايی چه شباهت ها و تفاوت هايی وجود دارد؟

پيشينة پژوهش
بر اســاس بررسی های به عمل آمده مشــخص گرديده است که کتاب هديه های آسمان در چندين 
پژوهــش مــورد تحليل محتوا قرار گرفته اند که در هيچ کدام از اين موارد، تحليل محتوا از منظر توجه 
به آموزة دينی امر به معروف و نهی از منکر نبوده اســت. به عنوان مثال در پژوهش قاســمی و کاظمی 
(۱۳۹۳) که در آن محتوای کتاب هديه های آسمان پاية ششم ابتدايی از منظر انطباق با مبانی قرآنی و 
سند تحول بنيادين آموزش وپرورش مورد تحليل کّمی قرار گرفته است. در پژوهشی که توسط امينی، 
اللهی نژاد و عليزاده زارعی (۱۳۹۱) صورت گرفته اســت کتاب های هديه های آســمان از منظر توجه 
به مهدويت مورد تحليل محتوا به روش کمی قرار گرفته اســت. مرعشــی، هاشــمی و مقيمی گسک 
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(۱۳۹۱) نيز محتوای کتاب های درســی هديه های آســمان را بر اساس معيارهای برنامة درسی فلسفه 
برای کودکان به روش کمی تحليل نموده اند.

روش شناسى پژوهش
اين پژوهش از نوع پژوهش های ترکيبی است و روش اتخاذشده روش طرح اکتشافی (کيامنش، 
۱۳۹۰) می باشــد. پژوهــش ترکيبی به پژوهشــی اطالق می گردد کــه در آن از دو روش کيفی و کمی 
(جمــع آوری و تحليل) اســتفاده می شــود و داده هــای حاصل از اين دو روش به اشــکال خاصی با 
يکديگر تلفيق و سپس تفسير می گردند. طرح اکتشافی نوعی از تلفيق داده های کيفی و کّمی است که 
در آن داده های کيفی از اولويت و اهميت بسيار باالتری برخوردار است (وزن باالتر)، به عبارتی نتايج 
حاصل از روش کيفی، باعث شــکل گيری و روشن شدن (کشف) روش کمی می شود. در بخش اول 
اين پژوهش و برای پاســخگويی به پرســش اول، داده ها به روش کيفی تحليل محتوای متنی تحليل 
شده، سپس از دل داده های تحليل شدة کيفی، داده های کّمی قابل استخراج می باشند، به گونه ای که قبل 
از تحليل کيفی امکان دسترســی به داده های کمی وجود نداشــته است. در اين پژوهش، کتاب درسی 
هديه های آســمان دورة ابتدايی به عنوان يکی از موضوعات درســی که آمــوزش آموزه های دينی به 
دانش آموزان را بر عهده دارد، بررسی شده و از ميان آموزه های دينی مورد آموزش، امر به معروف و 
نهی از منکر مورد توجه قرار گرفته است. تحليل محتوا يکی از مناسب ترين راه ها برای تحليل متون 

دينی است (ابوالمعالی الحسينی، ۱۳۹۲). 
تحليل محتوا، روشــی برای تجزيه و تحليل متون نوشــتاری، پيام های کالمی يا تصويری اســت 
(کــول۹، ۱۹۸۸). تحليــل محتــوا کلمات، عبــارات و روابط موجــود در متن را ارزيابــی می نمايد و 
در حقيقــت به عنــوان روش پژوهــش برای تکرارپذير نمودن اســتنتاج های معتبر از متون (و ســاير 
مــوارد معنادار) در زمينه ها و به کارگيری آن ها می باشــد (کريپنــدورف۱۰، ۲۰۰۴). تحليل متن يکی از 
انواع تحليل محتواســت. متن می تواند مطالب چاپی، تصاوير، نقشــه، هنر، اصوات، عالئم و نمادها 
باشــند. تحليل محتوا بــرای اولين بار در قرن ۱۹ به عنوان روشــی برای تجزيه و تحليل ســروده ها، 
مقاالت روزنامه ها و مجالت، تبليغات و ســخنرانی های سياســی مورد استفاده قرار گرفت (هاروود 
و گــری۱۱، ۲۰۰۳). اســتفاده از روش تحليل محتــوا در زمينة آموزش وپــرورش مبتنی بر اين فرض 
اساســی است که هر وســيلة ارتباطی مانند کتاب، دارای پيام های نهان و آشکاری است که خواننده 
را تحــت تأثير قرار می دهد (وســت بــری۱۲، ۱۹۹۱). در حــال حاضر، تحليل محتوا دارای ســابقة 
کاربرد طوالنی در زمينه های ارتباطات، روزنامه نگاری، جامعه شناســی، روان شناســی و کسب و کار 

می باشد (نئوندورف۱۳، ۲۰۰۲).
تحليــل محتــوا به دو روش کّمی و کيفی انجام می شــود. تحليل کّمی محتوا۱۴ شــامل شناســايی 
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معانی از طريق قوانين اعتبار ســنجی و اســتتناج روابط اســت و با روش های آماری انجام می گيرد 
(ريف، الســی و فيکو۱۵، ۱۹۹۸) و تحليل کيفی محتوا۱۶ روش پژوهش تفسير ذهنی محتوای داده های 
متنــی از طريــق فرآيند طبقه بندی نظامدار کدگذاری، و تعيين مضامين يا الگوها (هســيه و شــانن۱۷، 
۲۰۰۵) تعريف شده است. ابوالمعالی الحسينی (۱۳۹۲) تفاوت تحليل کمی و کيفی را در چهار وجه 
می شــمارد: در تحليل کمی شــمارش عناصِر آشــکار در متن صورت می گيرد در حالی که در تحليل 
کيفی هدف کشــف معانی مستتر در متن اســت. تحليل کمی در صدد بررسی فرضيه های موجود و يا 
سؤال های برخاسته از فرضيه هاست و تحليل کيفی موضوعات را در زمينه بررسی نموده و نتيجه گيری 
می کند (به روش استقرا)، در تحليل کّمی، نمونه گيری تصادفی و در تحليل کيفی هدفمند است. نتايج 
در تحليل کمی عددی و در تحليل کيفی توصيفی است. تحليل محتوا هم چنين می تواند با روش های 
اســتقرايی و قياسی صورت پذيرد. رويکرد اســتقرايی زمانی توصيه می گردد که دانش اوليه در مورد 
يک پديده کافی نباشــد و يا دانش موجود جزء جزء باشــد، (الری و کينگا۱۸، ۲۰۰۵ به نقل از ِالو و 
کينگاز۱۹، ۲۰۰۷) که طی آن با استفاده از اطالعات تحليل شدة محتوايی به روش استقرا، مقوالت از 
داده های خام به دست می آيند. تحليل محتوا به روش قياسی نيز هنگامی مورد استفاده قرار می گيرد که 
ساختار مورد تحليل بر پايه دانش قبلی بنا شود و هدف از مطالعه آزمودن يک نظريه باشد (کينگاز و 

ونهانن۲۰، ۱۹۹۹ نقل از ِالو و کينگاز، ۲۰۰۷).
به اين منظور محتوای متنی کتاب هديه های آســمان از منظر چگونگی آموزش امر به معروف و 
نهی از منکر ابتدا مورد تحليل کيفی به روش استقرايی قرار گرفته که هدف از آن شناسايی عناصر و 

مؤلفه های درگير در آموزش اين آموزه در دو پاية دوم و ششم ابتدايی بوده است.
پــس از تحليل کيفــی متن کتاب های مورد نظر به روش اســتقرا که با طبقه بنــدی کدها منجر به 
اســتخراج مؤلفه های آموزش امر به معروف می گردد، نتايج حاصل و روش کار توســط متخصصان 

مربوطه مورد اعتبار بخشی قرار گرفت و اصالحات الزم به عمل آمد.
در بخش دوم اين پژوهش، مؤلفه های درگير در آموزش امر به معروف و نهی از منکِر شناســايی 
شده از بخش اول، در حکم ابزار و معيار کشف شده برای بخش کّمی مورد استفاده قرار گرفته اند و با 
کمک آن ها تحليل کّمی بر روی متن انجام پذيرفته است. با تلفيق نتايج دو بخش کيفی و کّمی، مقايسة 
چگونگــی آموزش امــر به معروف و نهی از منکــر در کتاب هديه های آســمانی به خوبی انجام پذير 

بوده است.

جامعة آمارى و نمونة آمارى
جامعة آماری اين پژوهش کتاب های هديه های آســمان دورة ابتدايی اســت. با توجه به اينکه آغاز 
آموزش رسمی آموزه های دينی در دورة ابتدايی و از طريق کتاب هديه های آسمان پاية دوم آغاز می گردد 
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و تا پاية ششــم ادامه دارد، برای بررســی چگونگی آموزش امر به معروف و نهی از منکر و همچنين 
مقايسه اين آموزش ها در دورة ابتدايی، کتاب های هديه های آسمان پاية دوم و ششم ابتدايی به صورت 
غيراحتمالی و هدفمند، به عنوان نمونه هايی که می تواند به پاسخگويی سؤاالت پژوهش رهنمون گردد، 

انتخاب شدند.

جمع آورى و تحليل داده ها
روش تحليل داده ها، تحليل کيفی محتوا به روش اســتقرايی اســت که در طی آن محتوای متنی 
بــه دقــت مطالعه می شــود و بخش هايی از متن مورد نظــر که در برگيرنده پيام خاصــی در مورد امر 
بــه معروف و نهی از منکر می باشــد، انتخاب می گــردد و در طی فرآيند ســازمان دهی کيفی داده ها، 
بــه هرکــدام يک کد باز، اختصاص داده می شــود (کدگذاری باز۲۱)، ســپس کدهای بــازی که از نظر 
معنايی تشــابه داشــته و يا بين مقوالت آن ها امکان برقراری ارتباط درونی وجود دارد، در يک طبقه 
قرار گرفته و مجددًا کدگذاری (کدگذاری محوری۲۲) می شــوند. در اين مرحله کدها از ســطح انتزاع 
باالتری در مقايسه با کدهای باز برخوردارند و تعداد طبقه بندی ها نيز کاهش می يابد. در مرحله نهايی 
نيــز مجددًا کدهای محوری مورد بازبينی قرار می گيرند و طبقه بندی های کلی تر و خالصه شــده تری 
انجــام می گــردد که به با باال رفتن ســطح انتزاع مفاهيــم منجر می گردد. نتيجه نهايی در اين قســمت 
اســتخراج مؤلفه هايی اســت که طی آن آموزش مفاهيم امر به معــروف و نهی از منکر در کتاب های 
مذکور صورت پذيرفته اســت. مؤلفه های اکتشاف شــده به عنوان معيارهايی بــرای بخش کّمی مورد 
اســتفاده قرار می گيرند که بر اساس آن ها ميزان فراوانی پيام های مرتبط با هر مؤلفه در محتوای متنی 
بررســی می گردند و با اســتفاده از تحليل کيفی و کمی نتايج به دســت آمده بخش مقايسه ای در مورد 
آمــوزش امر به معــروف و نهی از منکر در کتاب هديه های آســمان پايه های دوم و ششــم صورت 

می گيرد.

يافته هاى پژوهش
بــا توجــه به تعاريفی که از معــروف، منکر، امر به معروف، نهی از منکر و توصيف مشــخصه ها 
و ويژگی های آن ها به عمل آمده، قســمت هايی از متن کتاب کــه دربرگيرندة اين مفاهيم بود انتخاب 
شــده و به صورت باز کدگذاری شــدند و در ادامه کدهای مشابه در يک دسته قرار گرفته و کدگذاری 
محوری صورت گرفت. در نهايت طبقه بندی صورت گرفت و کدهای محوری خالصه سازی شدند و 
کدهای مشابه در يک طبقه واحد قرار گرفتند که نتيجه آن استخراج مؤلفه هايی بود که آموزش مفاهيم 
امر به معروف و نهی از منکر در کتاب های هديه های آسمان پاية دوم (جداول ۳-۱) و ششم بتدايی 

(جداول ۶-۴) از طريق آن ها صورت گرفته است.
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 جدول  1.   تحليل محتواى متن كتاب هديه هاى آسمان پاية دوم ابتدايى از منظر امر به معروف و نهى از منكر (كدگذارى باز و محورى)     

کدگذاری محوریکدگذاری بازدرس

هديه های 
خدا

  معرفی رفتار نيکو و آداب معاشرت: 
  پيش دستی در سالم

  ذکر نام خدا در ابتدای کالم
  خوش رويی

  بلند شدن در برابر ديگران به نشانه احترام
  شکرگذاری از خداوند

  همه مخلوقات در برابر نعمات خداوند شکر هستند.
  نگهداری از نعمات خدواند (به نشانه شکرگذاری از او)

  معرفی عمل معروف
  ترغيب به انجام عمل معروف

  فلسفه عمل به معروف

پرندگان چه 
می گويند

  تشــويق به شکرگذاری از خداوند برای تمامی نعمت هايی که او 
به آن ها عطا کرده است.

  مخلوقات همه شاکر خدا هستند
  خواندن نماز به عنوان راهی برای شکرگذاری از خداوند

  آمــوزش ادای واجبــات از طريق عمل نمودن به آن ها توســط 
بزرگ ترها

  معرفی عمل معروف
  ترغيب به انجام عمل معروف

   فلسلفه عمل به معروف
  امــر نمــودن به معــروف از 
جانب کتاب يا يک شخصيت 

در کتاب

خاطرة ماه

  دعای نيک نمودن برای ديگران
  کمک خواهی فقط از خدواند و حفظ عزت نفس

  دوست داشتن خلق خدا
  کمک خواستن برای مردم از خدا

  راهنمايی ديگران به درستی و راستی
  کمک به خلق خدا

  حضرت فاطمه (س) الگو و اسوة نيکی، درستی و راستی هستند
  احترام گذاشتن به اهل بيت پيامبر و دوست داشتن آن ها

  معرفی عمل معروف
  حضــرت فاطمه (س) الگوِی 

انجام عمل معروف هستند.
  معرفی عمل معروف

  ترغيب به انجام عمل معروف

مهربان تر از 
مادر

  دوست داشتن مخلوقات خداوند
  پيامبر (ص) با حيوانات مهربان بودند.

  مهربان بودن با حيوانات

  معرفی عمل معروف
  ترغيب به انجام عمل معروف

  پيامبــر (ص) الگــوی انجام 
عمل معروف هستند.

وضو 
  آماده و پاکيزه شدن قبل از ادای واجباتمی گيريم

  معرفی عمل معروف
  ترغيب به انجام معروف

پيامبران 
خدا

  پيامبران مردم را به کارهای درســت و خوب راهنمايی و دعوت 
می کنند و از انجام کارهای بد باز می دارند.

  دوست داشتن پيامبران
  اطاعت از دســتورات پيامبران که از جانب خدا برای راهنمايی 

انسان ها آورده اند

انجام عمل  الگــوی    پيامبران 
معروف هستند.

  پيامبــران مــردم را بــه انجام 
کارهــای معــروف دعــوت 

می کنند.
  پيامبران مردم را به دور نمودن 
از عمل منکر دعوت می کنند.

  معرفی معروف
  ترغيب به انجام عمل معروف
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کدگذاری محوریکدگذاری بازدرس

مهمان 
کوچک

 معرفی رفتار نيکو و آداب معاشرت هنگام معاشرت با ديگران
  پيامبر (ص) با يتيمان مهربان بود.

  کمک به کودکان يتيم برای رضای خدا

  معرفی معروف
  ترغيب به انجام عمل معروف

  پيامبــر (ص) الگــوی انجام 
عمل معروف هستند.

جشن ميالد

  نام گذاری به نام نيکو
  احترام به پيامبر با گراميداشت روز ميالد ايشان

  احتــرام به حضرت محمد (ص) با فرســتادن صلوات به هنگام 
شنيدن نام ايشان

  حضرت محمد (ص) امانتدار بود.

  معرفی عمل معروف
  ترغيب به انجام عمل معروف

  پيامبــر (ص) الگــوی انجام 
عمل معروف هستند.

اهل بيت 
پيامبر

  احترام به بزرگ ترها
  احترام به پيامبر (ص)
  دوست داشتن خانواده

  دوست داشتن اهل بيت پيامبر (ص) و احترام به آن ها
  دوری نمودن از دشمنی با اهل بيت پيامبر (ص)

  فرستادن صلوات بر اهل بيت پيامبر (در تشهد نماز)

  معرفی عمل معروف
  ترغيب به انجام عمل معروف

  معرفی عمل منکر۲۳

خانواده 
مهربان

  انجام مستحبات به نشانه تشکر از لطف خدواند
  احترام به حضرت علی (ع)

   کمک به فقيران، يتيمان و گرسنگان
  پيروی از رفتار حضرت علی (ع) در برخورد با نيازمندان

  معرفی عمل معروف
  ترغيب به انجام عمل معروف

  حضــرت علــی (ع) الگــوی 
انجام عمل معروف هستند.

نماز 
  به جای آوردن نماز به عنوان يکی از واجباتبخوانيم

  معرفی عمل معروف
  ترغيب به انجام عمل معروف

پدر مهربان

  کمک به يتيمان و فرزندان شهدا
  حضرت علی (ع) با فرزندان شــهدا و يتيمان مهربان بودند و به 

آن ها کمک می کردند.
  دوست داشتن و احترام به حضرت علی (ع)

کمک به انسان های نيازمند به نشانه پيروی از حضرت علی (ع)

  معرفی عمل معروف
  حضــرت علــی (ع) الگــوی 

انجام عمل معروف هستند.
  ترغيب به انجام عمل معروف

  حضــرت علــی (ع) الگــوی 
انجام عمل معروف هستند.

بهترين 
دوست

  رفتار نيکوی امام حسن (ع) با مردم حتی دشمنانشان
  پذيرايی از مهمان غريب

  معرفی رفتار خوب امام حسن (مهربانی، خوش اخالقی و کمک 
به نيازمندان،

   دوست داشتن کودکان و مهربانی با آن ها
  مبارزه امام حسن (ع) با زورگويان

  با تندی سخن گفتن دشمن با امام حسن (ع)
  با ديگران به تندی سخن گفتن و دشنام دادن

  دشمنی با امام حسن (ع)
  مهربانی، خوش اخالقی و کمک به نيازمندان

  شهادت امام حسن (ع) در راه مبارزه با ستمگران

  امام حســن (ع) الگوی انجام 
عمل معروف هستند.
  معرفی عمل معروف

  ترغيب به انجام عمل معروف
  معرفی عمل منکر۲۴
  مراتب نهی از منکر

  ترغيب به انجام ندادن منکر
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کدگذاری محوریکدگذاری بازدرس

دعای باران

  دعا کردن
  اميدوار بودن به لطف خدا

  دوست داشتن امام حسين (ع)
  ظلم به مســلمانان و عمل نکردن به دســتورات دين دشــمنی با 

يزيد
  مبارزه با ستمگران

  شهادت امام حسين (ع) در راه مبارزه با ستمگران

  معرفی عمل معروف
  ترغيب به انجام عمل معروف

  مراتب نهی از منکر
  معرفی عمل منکر

بچه ها 
سالم!

  خوشبو بودن پيامبر
  پيامبر در سالم کردن به کوچک ترها پيش دستی می نمود

  مهربانی با کودکان
  پيامبر (ص) کارهای نيک زيادی انجام می داند.

  تشويق به پيش دستی در سالم کردن

  معرفی عمل معروف و ترغيب 
به انجام عمل معروف

  پيامبــر (ص) الگــوی انجام 
عمل معروف هستند.

  طبيعت نعمت خداست و بايد آن را پاکيزه نگه داشتطبيعت زيبا
  پاکيزه و پاک کردن طبيعت به صورت گروهی

  معرفی عمل معروف و ترغيب 
به انجام معروف

وقت نماز
  تاکيد بر ادای نماز اول وقت و آشــنايی با اوقات نماز و دفعات 

نماز و زمان مناسب و آداب نماز خواندن
  خواندن نماز به جماعت

  معرفی عمل معروف
   ترغيب به انجام عمل معروف

راز 
خوش بختی

  پيامبر مردم را به کارهای خوب تشويق می کردند
  پيامبر مردم را از دروغگويی باز می داشتند.

  فوايد راستگويی
  نتايج دروغگويی

  پيامبر (ص) مردم را به انجام 
کارهــای معــروف دعــوت 

می کنند
از  را  مــردم  (ص)    پيامبــر 
باز  منکــر  انجــام کارهــای 

می داشتند.
عمــل  دادن  انجــام    فلســفه 

معروف
  فلسفه دوری نمودن از انجام 

عمل منکر

جشن بزرگ
احترام و دوست داشتن حضرت مهدی (ع)

آماده بودن و انتظار برای حضرت مهدی (عج)
حضرت مهدی (عج) الگوی نيکی است.

 معرفی عمل معروف
  ترغيب به انجام عمل معروف
الگوی   حضرت مهدی (عج) 

انجام عمل معروف هستند.

در کنار 
سفره

 آداب غذا خوردن:
 شستن دست ها قبل از خوردن غذا

 گفتن بسم اهللا الرحمن الرحيم قبل از شروع خوردن غذا
 لقمه های کوچک برداشتن

 با دهان بسته و آرام و بی صدا غذا خوردن
 شکر گزاری خدا پس از خوردن غذا

 دوستی و مهربانی پرندگان با غذا دادن به آن ها

 معرفی معروف
 ترغيب به انجام عمل معروف
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در اين قسمت کدهای محوری با توجه به شباهت ها و ارتباط درونی، مجددًا طبقه بندی و خالصه سازی 
شده که منجر به استخراج مفاهيم انتزاعی تر و کلی تری گرديده است. مفاهيم خالصه شده در اين مرحله، 
مؤلفه هايــی را بيان می نمايند که آموزش مفاهيم امر به معــروف و نهی از منکر را در بر دارند (جدول ۲).

جدول  2.   طبقه بندى و خالصه سازى كدگذارى هاى محورى و استخراج مؤلفه هاى آموزش امر به معروف و نهى از منكر در كتاب 
هديه هاى آسمان پاية دوم ابتدايى

مؤلفه هاکدگذاری محوری

معرفی عمل معروف
معرفی عمل معروف و ترغيب به انجام عمل معروف

ترغيب به انجام عمل معروف

فلسفه انجام دادن عمل معروففلسفه انجام دادن عمل معروف

فلسفه دوری کردن از انجام عمل منکرفلسفه دوری نمودن از انجام عمل منکر

امــر بــه معروف نمــودن دانش آمــوزان از جانــب کتاب يا 

شخصيت در کتاب
امر نمودن به معروف

حضرت فاطمه (س) الگوی انجام عمل معروف هستند. 

پيامبران خــدا و اهل بيت و عترت پيامبر (ص) الگوی 

انجام اعمال معروف هستند.

حضرت علی (ع) الگوی انجام عمل معروف هستند. 

امام حسن (ع) الگوی انجام عمل معروف هستند. 

حضرت مهدی (عج) الگوی انجام عمل معروف هستند. 

پيامبر (ص) الگوی انجام عمل معروف هستند. 

پيامبران الگوی انجام عمل معروف هستند. 

پيامبران مردم را به انجام کارهای معروف دعوت می کنند

پيامبران الگوی امر به معروف و نهی از منکر هستند
پيامبران مردم را به دست کشيدن از عمل منکر دعوت می کنند

پيامبر (ص) مردم را به انجام کارهای معروف دعوت می کنند

پيامبر (ص) مردم را از انجام کارهای منکر بازمی داشتند. 

معرفی منکر
معرفی عمل منکر و ترغيب به دوری کردن از عمل منکر

ترغيب به انجام ندادن منکر

مراتب نهی از منکرمراتب نهی از منکر
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در اين مرحله از تحليل کيفی متن هديه های آسمان پاية دوم ابتدايی، ۸ مؤلفه برای آموزش مفاهيم 
امر به معروف و نهی از منکر استخراج شده است (جدول ۳).

جدول  3.   مؤلفه هاى امر به معروف و نهى از منكر استخراج شده از كتاب هديه هاى آسمان دوم ابتدايى                                      

مؤلفه هارديف

معرفی عمل معروف و ترغيب به انجام عمل معروف۱

معرفی عمل منکر و ترغيب به دوری از عمل منکر۲

فلسفه انجام دادن عمل معروف۳

فلسفه دوری کردن از انجام عمل منکر۴

پيامبران خدا و اهل بيت و عترت پيامبر (ص) الگوی انجام اعمال معروف هستند.۵

امر نمودن به معروف۶

پيامبران الگو و اسوه امر به معروف و نهی از منکر هستند۷

مراتب نهی از منکر۸

همين روند دقيقًا در کتاب آسمانی پاية ششم نيز انجام گرديد و منتج به نتايج جدول های ۴ تا ۶ به 
شرح زير گرديده است.

جدول  4.   تحليل متن كتاب هديه هاى آسمان پاية ششم ابتدايى از منظر امر به معروف و نهى از منكر، (كدگذارى باز و محورى)                                      

کدگذاری محوریکدگذاری بازدرس

  تعريف شرکتنها او
  تعريف توحيد (يکتاپرستی)

  معرفی عمل منکر
  معرفی عمل معروف

تنها تورا 
می پرستم

  يکتاپرستی
  تبليغ يکتاپرستی

  قبيح معرفی نمودن بت پرستی
  مبارزه با بت پرستی از طريق شکستن بت ها

  مبارزه با بت پرستی از طريق هجرت

  معرفی عمل معروف
  ترغيب به انجام عمل معروف

  معرفی عمل منکر
  مراتــب امر به معروف و نهی 

از منکر

  کسانی به جهنم می روند که به خدای يگانه ايمان ندارندجهان ديگر
  کسانی به جهنم می روند که مجرم هستند

  معرفی عمل منکر
  ترغيب به انجام ندادن منکر

  فلسفه دوری کردن از عمل منکر

ياد آن روز 
بزرگ

  انجام گناهانی از جمله: دروغگويی
 ستم کردن به ديگران

 تصاحب اموال ديگران به دليل فراموش کردن قيامت
 انجام کارهای نيک در دنيا برای رســيدن به ســعادت هميشگی 

در آخرت

  معرفی عمل منکر
  فلســفه دوری کردن از عمل 

منکر
عمــل  دادن  انجــام    فلســفة 

معروف
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شتر با 
ايمان

 دوری جستن از ستمگران
 دوست داشتن انسان های با ايمان و نيکوکار (تولی)

 پرهيز از معامله با ستمگران (تبری)

 معرفی عمل معروف
 ترغيب به انجام عمل معروف

 معرفی عمل منکر۲۵
 ترغيب به دوری از عمل منکر

سرور 
آزادگان

 برشمردن صفات ناپسند دشمنان اسالم و دين خدا چون:
 ظلم و ستمگری

 پذيرا نبودن دستورات خداوند
 انجام کارهای زشت و ناپسند

 اهميت ندادن به نماز
 رعايت نکردن احکام دينی

 مسخره کردن دين اسالم،
 ريشه کن نمودن و نابودی دين اسالم

 قيام امام حسين (ع) در برابر اعمال ناشايست حکومت يزيد

 معرفی عمل منکر
  ترغيــب بــه دوری از عمــل 

منکر
 معرفی عمل معروف
 مراتب نهی از منکر

 امــام حســين (ع) و يارانش 
الگوی امر به معروف و نهی  از 

منکر هستند.

سيمای 
خوبان

 احترام به امام کاظم (ع) از سوی يارانش
 احترام به ائمه

 رعايت آداب غذا خوردن
 مهربانی و احترام به زير دستان از سوی امام کاظم (ع)

 معرفی صفات اهل بيت (عليم الســالم) جمله: مهربانی، خوش 
اخالقــی، پوشــاننده عيوب مــردم، وفاداری به عهد، ســرزنش 
نکردن مردم، عدم فخر فروشــی، امانت داری، نيکی بدون منت 
به ديگران، پاکيزگی، تالش و کوشش، دوری از اسراف، اهميت 
فــراوان به عبــادت و نماز اول وقت، کمک بــه فقرا به صورت 
ناشــناس، مهربانی با حيوانات، دشــنام ندادن، نداشــتن غرورو 
تکبر، جلوگيری از غيبت، مغرور و متکبر نبودن، مبارزه با ظالمان 

و ستمگران، و...۲۶
 برخورد دانش آموزان در مورد:

 کسی او را مسخره می کند يا ناسزا می گويد.
 کسی که از ديگران بدگويی می گويد.

 ديدن تکه نانی روی زمين.

    معرفی عمل معروف
عمــل  انجــام  بــه      ترغيــب 

معروف
    امام کاظــم (ع) الگوی انجام 
عمــل معــروف و دوری از 

منکر هستند.
    معرفی عمل منکر

    ترغيب به دور کردن از عمل 
منکر

    امامان (عليهم اسالم) الگوی 
انجام عمل معروف و دوری 

از عمل منکر بودند.
    مراتب نهی از منکر

 

دوران 
غيبت

    امام مهدی (عج) با ظالمان مبارزه می کند و حکومت ســتمگر را 
نابود می کند.

    از جانشينان ايشان، ولی فقيه و مراجع تقليد، در دروان غيبت امام 
زمان (عج) بايد پيروی شود.

احترام و تبعيت از امام زمان (عج)
تبعيت از جانشينان امام زمان (عج)

    معرفی عمل معروف
عمــل  انجــام  بــه      ترغيــب 

معروف
    معرفی عمل منکر

    امــر نمــودن به معــروف از 
جانب کتاب

    مراتب نهی از منکر
    امام زمــان (عج) الگوی نهی 

از منکر هستند.
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آداب 
زندگی

     رفتــار و آداب معاشــرت پيامبــر (ص) بــا ديگــران از جمله: 
پيش دستی در سالم کردن، خوشرويی، احترام به ديگران،

     معرفــی چنــد نمونه آداب معاشــرت از جمله: ســکوت هنگام 
صحبت ديگران، درگوشــی صحبت نکردن، دوری از مســخره 
کردن، احترام به بزرگ ترها و سالمندان، برای جلوگيری از ايجاد 

نارحتی و کدورت و افزايش صميمت و مهربانی

     معرفی عمل معروف
انجــام عمــل  بــه       ترغيــب 

معروف
     پيامبــر (ص) الگــوی انجام 

اعمال معروف است.
     معرفی عمل منکر

     ترغيــب بــه دوری از عمــل 
منکر

انجــام دادن عمــل       فلســفه 
معروف

راه 
تندرستی

     پيامبر (ص) به ورزش اهميت می دادند به همين دليل سالم بودند.
     پيامبــر (ص) بــه ورزش های زمان خود توجه داشــته و ورزش 

می کردند (سوارکاری، شنا و تيراندازی)
     تغذيه، ورزش و خواب مناسب الزمه سالمتی است

     نکوهش تنبلی و ضعف در دين اسالم
     حضــرت علــی (ع) به شــکرانه ســالمتی و تندرســتی از خدا 

درخواست توانايی برای خدمت در راه خدا را می خواست
      کمک نمودن به افراد ضعيف و ناتوان به نشــانه شکر در مقابل 

سالمتی است
     حفظ سالمتی برای خدمت در راه خدا

     معرفی عمل معروف
      امر به معروف

     پيامبــر (ص) الگــوی انجام 
اعمال معروف است.

     حضــرت علــی (ع) الگوی 
انجام عمل معروف هستند.

     معرفی عمل منکر
انجــام دادن عمــل       فلســفه 

معروف

پاداش 
بزرگ

     صله رحم
     راستگويی

     پوشاندن موها و حفظ حجاب در برابر نامحرم برای دخترانی که 
به سن تکليف رسيده اند.

     نگاه نکردن مردان نامحرم و به زنان نامحرم
     مشخص نمودن حدود حجاب در مقابل نامحرم برای جلوگيری 

از گناه

     معرفی عمل معروف
انجــام عمــل بــه       ترغيــب 

 معروف
     امــر بــه معــروف و نهی از 
منکــر از جانــب کتــاب به 

دانش آموزان
     معرفی عمل منکر

     ترغيــب بــه دوری از عمــل 
منکر

     فلســفه دوری کردن از عمل 
منکر

احکام سفر
     سفر برای ديدن فاميل و آشنايان (صله رحم)

     احکام نماز و روزه در سفر و شرايط آن (به جای آوردن واجبات 
در سفر با توجه به احکام)

     معرفی عمل معروف
     ترغيــب بــه انجــام عمــل 

معروف
     امــر بــه معــروف و نهی از 
منکــر از جانــب کتــاب به 

دانش آموزان
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عيد 
مسلمانان

 خداپرستی
 نادرست بودن بت پرستی

 مبارزه با بت پرستی
 زيارت خانه خدا در ايام حج

 قربانی کردن گوسفند در عيد قربان
 دادن زکات در روز عيد فطر

 شادکردن فقرا در روزهای اعياد اسالمی (قربان و فطر)
 نماز خواندن در روز اعياد اسالمی

 معرفی عمل معروف
 ترغيب به انجام عمل معروف

 معرفی عمل منکر
 ترغيب به دوری از عمل منکر

 مراتب نهی از منکر

راز موفقيت
 تالش و کوشش برای رسيدن به هدف

 برنامه ريزی در کارها
 حضرت علی (ع) به نظم سفارش می کنند.

 معرفی عمل معروف
 حضرت علی (ع) الگوی امر 

به معروف هستند.

رهبر 
کوچک

 مبارزه با ستمگران (جهاد)
 احترام به شهدا و مزار شهدا

 شهدا نزد خدا پاداش بزرگی دارند
 خواندن فاتحه بر مزار شهدا

 امام خمينی رهبر مردم ايران است.
 امام حسين در مقابل ستمگران جنگيد.

 معرفی عمل معروف
 ترغيب به انجام عمل معروف

عمــل  دادن  انجــام   فلســفه 
معروف

 مراتب نهی از منکر
 امام حسين (ع) الگوی نهی از 

منکر است.

زيارت

 احترام به بندگان خوب خدا
 حضرت معصومه پرهيزکار و دانشمند بودند، با احکام دين آشنا 

بودند، از کارهای زشت دوری می کردند.
 خواندن نماز

 حضرت شاه چراغ دانا، بخشنده، شجاع و پرهيزکار بودند
 هجرت

 معرفی عمل معروف
 ترغيب به انجام عمل معروف

 معرفی عمل منکر
 ترغيب به دوری از عمل منکر

 مراتب نهی از منکر

دانش آموز 
نمونه

 برنامه ريزی و نظم در کارها
 استفاده از فرصت های زندگی

 احترام کسی که به ما علم آموزش می دهد
 مهربانی با ديگران

 رعايت صرفه جويی و دوری از اسراف
 خدواند اسراف کاران را دست ندارد

 دوری از تقلب به دليل پايمال شدن حق ديگران

 معرفی اعمال معروف
 ترغيب به انجام عمل معروف

 معرفی عمل منکر
 ترغيب به دوری از عمل منکر

   فلســفه دوری کردن از اعمال 
منکر

در ايــن قســمت کدهای محــوری با توجه به شــباهت ها و ارتبــاط درونی، مجــددًا طبقه بندی و 
خالصه ســازی شده که منجر به استخراج مفاهيم انتزاعی تر و کلی تری شده است. مفاهيم خالصه شده 
در اين مرحله، مؤلفه هايی را بيان می نمايند که آموزش مفاهيم امر به معروف را در بر دارند (جدول ۵).
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جدول  5.   طبقه بندى و خالصه سازى كدگذارى هاى محورى و استخراج مؤلفه هاى آموزش امر به معروف و نهى از منكر در كتاب 
هديه هاى آسمان پاية ششم ابتدايى

کدگذاری محوریمؤلفه ها

 معرفی عمل معروف و ترغيب  معرفی عمل معروف
به انجام عمل معروف

 ترغيب به انجام عمل معروف

 معرفی عمل منکر و ترغيب به  معرفی عمل منکر
دوری از انجام عمل منکر

 ترغيب به دوری از عمل منکر

 مراتب نهی از منکر مراتب نهی از منکر

 فلسفة انجام دادن عمل معروف فلسفة انجام دادن عمل معروف

 فلسفه دوری کردن از انجام عمل منکر
 فلســفه دوری کردن از انجام 

عمل منکر

 پيامبر (ص) الگوی انجام اعمال معروف هستند..

 پيامبر (ص) و ائمه عليهم السالم 
الگوی انجام اعمال معروف و 
دوری از انجــام اعمــال منکر 

هستند.

 امام کاظم (ع) الگوی عمل به معروف و دوری از منکر بودند.

 امامان (عليهم اسالم) الگوی عمل به معروف و دوری از عمل منکر بودند.

 حضرت علی (ع) الگوی عمل به معروف هستند.

 امام حسين (ع) و يارانش الگوی انجام امر به معروف و نهی از منکر هستند.

 ائمه (عليهم السالم) الگوی امر 
به معروف و نهی منکر هستند.

 امام حسين (ع) الگوی نهی از منکر است.

 امام زمان (عج) الگوی نهی از منکر هستند.

 حضرت علی (ع) الگوی امر به معروف هستند.

 امر به معروف و نهی از منکر از جانب کتاب به دانش آموزان
 امــر نمودن به معــروف و نهی 

کردن از منکر
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در اين مرحله از تحليل کيفی متن هديه های آسمان پاية ششم ابتدايی، ۸ مؤلفه برای آموزش مفاهيم 
امر به معروف و نهی از منکر استخراج شده است (جدول ۶).

جدول  6.   مؤلفه هاى امر به معروف و نهى از منكر استخراج شده از كتاب هديه هاى آسمان ششم ابتدايى                                      

مؤلفه هارديف

معرفی عمل معروف و ترغيب به انجام عمل معروف۱

معرفی عمل منکر و ترغيب به دوری از انجام عمل منکر۲

فلسفة انجام دادن عمل معروف۳

فلسفة دوری کردن از انجام عمل منکر۴

امر نمودن به معروف و نهی کردن از منکر۵

مراتب نهی از منکر۶

پيامبر (ص) و ائمه (عليهم السالم) الگوی انجام اعمال معروف و دوری از انجام اعمال منکر هستند.۷

ائمه (عليهم السالم) الگوی امر به معروف و نهی از منکر هستند.۸

در بخش سؤاالت پژوهش، دو سؤال طرح شد که با توجه به تحليل داده ها و اطالعات به دست آمده 
در بخش پيشين، در اين قسمت به آن ها پاسخ داده می شود.

۱. در کتــاب هديه های آســمان پايه های دوم و ششــم ابتدايی امر به معــروف و نهی از منکر چگونه 
آموزش داده شده است؟

اين بخش از پژوهش حاصل تحليل کيفی متن به روش استقرايی (جداول ۱ الی ۳ و ۴ الی ۶) است. 
با تلفيق يافته های دو جدول ۳ و ۶ به شرح جدول ۷ نشان داده شده است که آموزش امر به معروف و 
نهی از منکر در متن کتاب های هديه های آســمان پايه های دوم و ششم، از طريق هشت مؤلفه يا عنصر 

صورت گرفته است.
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جدول7.   مؤلفه ها و عناصر آموزش امر به معروف و نهى از منكر در كتاب هاى هديه هاى آسمان پايه هاى دوم و ششم ابتدايى                                      

مؤلفه های امر به معروف و نهی از منکر در رديف
کتاب هديه های آسمان پاية دوم ابتدايی

مؤلفه های امر به معروف و نهی از منکر در کتاب 
هديه های آسمان پاية ششم ابتدايی

 معرفی عمل معــروف و ترغيب به انجام عمل ۱
معروف

 معرفی عمل معروف و ترغيب به انجام عمل معروف

 معرفی عمل منکــر و ترغيب به دوری از عمل ۲
منکر

 معرفی عمل منکر و ترغيب به دوری از عمل منکر

 فلسفة انجام دادن عمل معروف فلسفة انجام دادن عمل معروف۳

 فلسفة دوری کردن از عمل منکر فلسفة دوری کردن از عمل منکر۴

 پيامبــران و اهل بيــت و عتــرت پيامبر (ص) ۵
الگوی انجام اعمال معروف هستند. 

 پيامبر (ص) و ائمه (عليهم السالم) الگوی انجام اعمال 
معروف و دوری از انجام اعمال منکر هستند.

 پيامبران الگوی امــر به معروف و نهی از منکر ۶
هستند. 

 ائمه (عليهم الســالم) الگوی امــر به معروف و نهی از 
منکر هستند.

 امــر نمودن به معروف و نهی کردن از منکر (از جانب  امر نمودن به معروف (از جانب کتاب)۷
کتاب)

 مراتب نهی از منکر مراتب نهی از منکر۸

۲. در آموزش امر به معروف و نهی از منکر در کتاب هديه های آســمان پايه های دوم و ششم ابتدايی 
چه شباهت ها و تفاوت هايی وجود دارد؟

بــا توجه بــه اهميت تربيت دينی در دوره هــا و پايه های مختلف تحصيلی، الزم اســت محتوای 
کتاب های درســی متناســب با رشد جسمانی، عقالنی و اجتماعی دانش آموزان باشد. برای انجام اين 
مقايسه الزم است عالوه بر نتايج به دست آمده از جدول ۷، که بيانگر تفاوت ها و شباهت ها می باشد، 
مقايســة کّمی در مورد مؤلفه ها نيز صورت گيرد که به اين منظور پس از به دســت آوردن مؤلفه ها در 
اين طرح اکتشــافی از آن ها به عنوان ابزار يا معيارهايی برای تحليل کمی پيام های مرتبط با هر مؤلفه 
در محتوای متنی، در دو کتاب درســی مورد نظر، اســتفاده شده است. نتايج حاصل به شرح جدول ۸ 

به دست آمده است.
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جدول8.   داده هاى كمى در مورد فراوانى مؤلفه هاى استخراج شده در كتاب هديه هاى آسمان، منتج از يافته هاى كيفى جداول 
1 تا 3 و 4 تا 5  

مؤلفه
پاية ششم ابتدايیپاية دوم ابتدايی

٪ فراوانی
٪ فراوانیفراوانی

فراوانی
۶۳۶۸/۵۷۸۵۳/۴ معرفی عمل معروف و ترغيب به انجام عمل معروف

۵۵/۴۴۰۲۷/۴ معرفی عمل منکر و ترغيب به دوری از عمل منکر
۳۳/۳۶۴/۱ فلسفة انجام دادن عمل معروف

۱۱/۱۴۲/۷ فلسفة دوری کردن از عمل منکر
 پيامبران و اهل بيت و عترت پيامبر الگوی انجام اعمال معروف 
هستند / پيامبر (ص) و ائمه (عليهم السالم) الگوی انجام اعمال 

معروف و دوری از انجام اعمال منکر هستند. 
۱۳۱۴۵۳/۴

 پيامبران/ ائمه (عليهم الســالم) الگوی امــر به معروف و نهی از 
۳۳/۳۳۲/۱منکر هستند. 

 امر نمــودن به معروف / امر نمودن به معــروف و نهی کردن از 
۱۱/۱۳۲/۱منکر

۳۳/۳۷۴/۸ مراتب نهی از منکر
 مجمــوع مؤلفه های مرتبط با آموزش امر بــه معروف و نهی از 

۹۲۱۰۰۱۴۶۱۰۰منکر در کتاب درسی

با اســتفاده از اطالعات کّمی به دست آمده در اين قسمت، مقايسة چگونگی آموزش امر به معروف و 
نهی از منکر (تفاوت ها و شــباهت ها) در دو کتاب پاية دوم و ششــم ابتدايی، بهتر می تواند مورد بررسی 
قرار گيرد. به عبارتی ميزان فراوانی يک مؤلفه عالوه بر اينکه می تواند نشانگر ميزان تاکيد بر آن مؤلفه باشد، 

می تواند بيانگر ميزان تناسب مؤلفه با ويژگی های جسمانی، عقالنی و اجتماعی دانش آموزان نيز باشد.
بر اساس يافته های جدول ۷ نيز مشخص گرديد که تعدادی از اين مؤلفه ها در کتاب هديه های آسمان 
پايه های دوم و ششم ابتدايی عينًا مشابه هم بوده، و در برخی نيز اختالفاتی جزئی مشاهده می گرد که در 

بخش بحث و نتيجه گيری، به تفصيل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بحث و نتيجه گيرى
با مقايسة مؤلفه های استخراج شده در جدول ۷ و همچنين يافته های کّمی جدول ۸، موارد زير 

نتيجه گيری می شود.
۱.  با مقايســة مجموع مؤلفه های مرتبط با آموزش امــر به معروف و نهی از منکر در دو کتاب 
درســی مورد نظر مشــخص می گردد که به لحاظ کّمی اين آموزش ها در پاية ششم ابتدايی 
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(حدود ۱/۵۸ برابر) بيشتر از پاية دوم ابتدايی بوده است و نشان دهندة اين است که آموزش 
امر به معروف و نهی از منکر در پاية ششم ابتدايی به لحاظ کّمی بيشتر صورت گرفته است.

۲.  چهــار مؤلفة اول يعنی معرفی عمل معروف و ترغيب به انجام عمل معروف، معرفی عمل 
منکر و ترغيب به دوری از عمل منکر، فلسفة انجام دادن عمل معروف، و فلسفة دوری کردن 
از عمل منکر در کتاب هديه های آسمان پاية دوم و ششم به لحاظ ماهيت مؤلفه مشابه بوده 

ولی به لحاظ کميت متفاوت می باشد.
۳.  مقايسة يافته های کّمی در مورد مؤلفة اول، يعنی معرفی عمل معروف و ترغيب به انجام آن، 
بيانگر اين است که ايجاد آگاهی و شناخت در مورد ماهيت معروف، اولين گام در آموزش 
امر به معروف و نهی از منکر در هر دو پايه ديده شده است. به عبارتی ايجاد نگرشی مثبت 
با معرفی اعمال معروف در بيشتر بخش های متون اين دو کتاب به چشم می آيد. اين موضوع 
در پاية دوم با اختصاص يافتن سهم ۶۸/۵ درصدی از پيام های مرتبط با امر به معروف و نهی 
از منکر در مقايســه با پاية ششــم (۵۳/۴ درصدی) مشهود است. از سويی مالحظه می شود 
که در پاية ششــم معرفی منکر (اختصاص ۲۷/۴ درصد کل مؤلفه ها) در مقايســه با پاية دوم 
(۵/۴ درصد) بيشتر است. تفاوت موجود را اين گونه می توان تبيين نمود که به موازات رشد 
جسمانی، عقالنی و اجتماعی بيشتر دانش آموز در پاية ششم و حضور بيشتر و فعاالنه تر او در 
جامعه، که احتماِل بيشتر مواجه شدن او با منکر را شدت می دهد، ايجاب می کند که به او در 
مورد منکر نيز آگاهی و شناخت داده شود. ضمن اينکه در اين معرفی ها نوعی ترغيب به انجام 

عمل معروف و دوری کردن از عمل منکر نيز به طور ضمنی بايد انجام گيرد.
۴.  در مورد دو مؤلفة فلســفة انجام دادن عمل معروف و فلســفة دوری کردن از عمل منکر، نيز 
يافته های کمی بيانگر اين موضوع اســت که اين دو مؤلفه در پاية ششم از فراوانی باالتری 
برخوردارند و دليل تفاوت نيز اين گونه قابل تبيين است که به دليل ارتقاء رشد عقالنی و تحليل 
مبتنی بر منطق، که ُمبيِّن چرايی انجام معروف يا دوری از انجام منکر می باشد، موضوعات مرتبط 
با اين دو مؤلفه در پاية ششم در مقايسه با پاية دوم با فراوانی بيشتری در متن ديده می شود.
۵.  در دو مؤلفة بعدی يعنی مؤلفه های چهارم و پنجم نيز اختالف هايی جزئی به شرح زير مشاهده 

می گردد.
• در پايــة دوم به معرفی پيامبران و اهل بيت و عترت پيامبر (ص) به عنوان الگوهايی برای 
انجام عمل صالح پرداخته شــده است و در مقابل آن در پاية ششم پيامبران الهی و ائمه 
عليهم السالم را نه تنها به عنوان الگوهايی برای انجام عمل معروف، بلکه الگوهايی برای 
دوری کردن از انجام اعمال منکر معرفی می نمايد. اين معرفی در پاية دوم پررنگ تر ديده 
شده است (۱۴ درصد در مقابل ۳/۴ در صد). تبيين اين تفاوت به خوبی در بند ۳ استدالل 

شده است.
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• در پاية دوم معرفی غيرمســتقيم امر به معروف و نهــی از منکر در قالب معرفی پيامبران، 
به عنــوان الگوهايی که امر به معروف و نهی از منکر را انجام می دادند، ظاهر می گردد و 
در پاية ششم معرفی غيرمستقيم اين فريضه از طريق معرفی ائمه (عليهم السالم) به عنوان 

الگوهايی که امربه معروف و نهی از منکر می نمايند، صورت پذيرفته است.
۶. مؤلفة هفتم را بايد نقطة اوج آموزش امر به معروف و نهی از منکر در کتاب هديه های آسمان 
دانست که پس از تمهيدات الزم و آگاهی دادن در مورد اعمال معروف و منکر، بيان فلسفه 
انجام معروف و منکر و ارائه الگوهايی از انجام اعمال معروف و منکر، کتاب از جانب خود 
يا از جانب ديگران، دانش آموزان پاية دوم را امر به معروف، و دانش آموزان پاية ششم را امر 
به معروف و نهی از منکر امر می نمايد. مطابق با يافته های کّمی، اين نقِش کتاب در پاية ششم 
پررنگ تر به چشــم می خورد که اين تفاوت را اين گونه می توان تبيين نمود که دانش آموزان 
پاية ششــم به دليل رشــد شــناختی باالتر و درک انتزاعی تر از امور، توان درک تبعات يک 
عمل معروف و يا يک عمل منکر را دارند و به خوبی می توانند متناســب با دايرة شــناخت 
خــود در مورد امور معروف و منکر، ديگــران را به معروف ها امر و از منکرها نهی نمايند.
۷. مؤلفه هشتم نيز با ماهيتی مشابه در هر دو پايه ظاهر شده است که اين ظهور به لحاظ کّمی با 

نقشی پر رنگ تر در پاية ششم بوده است.
نتيجه گيری کلی مبين اين مطلب اســت که اگر چه در هيچ قسمت از متن کتاب هديه های 
آسمان پايه های دوم و ششم ابتدايی، از سوی نگارندگان کتاب، مفاهيمی چون معروف، منکر، 
امر به معروف و نهی از منکر به طور مستقيم معرفی و آموزش داده نشده است، ولی معروف ها 
و منکرها و فلســفة انجام معروف ها و دوری از منکرها، مصاديق و الگوهای انجام معروف و 
دوری از منکر و آمران به معروف و ناهيان منکر، به خوبی و به طور غيرمستقيم مورد آموزش قرار 
گرفته اند به گونه ای که حجم قابل قبولی از متن کتاب را اين معرفی ها به خود اختصاص داده اند. 
از ســويی بر اساس نتايج کّمی مشخص شد که در کتاب های مورد بررسی، معرفت و شناخت 
معــروف و منکــر به عنوان گام اوليه ای در آموزش امر به معروف و نهی از منکر قابل اســتنباط 
می باشد. لذا در متن کتاب های هديه های آسمان پاية دوم و ششم ابتدايی که مأموريت آموزش 
آموزه ها به دانش آموزان اين پايه ها را عهده دار می باشد، (بنابر تعريف معروف و منکر که مفاهيمی 
بسيار گسترده و عام و جامع می باشند) هر عبارت، داستان، نقل قول و پندی که داده شده است 
دربرگيرندة مضمونی مرتبط با آموزه های امر به معروف و نهی از منکر می باشد. اين آموزش ها 
از معرفی معروف ها و منکرها آغاز شده و به امر نمودن به معروف و نهی نمودن از منکر خاتمه 
می يابد که با روندی متناسب با رشد ابعاد وجودی دانش آموزان، اين دو آموزه به خوبی آموزش 
داده شده اند، به گونه ای که اصول آموزش مفاهيم دينی از جمله سهولت، تدريج، مداومت و 

استمرار و آگاهی بخشی (مقدسی پور،۱۳۸۲)  مورد توجه قرار گرفته اند.
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