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چک٘ذُ
اٌهیث کحاب درؿی ؾؼةی در ىقكی اؿث کً در ٌهاٌيگی ةا دیگؼ ؾيامؼ ةً مَرت افقی و ؾهَدی ایفا نیی کيیغآ آنیَزش
زةان ؾؼةی در ایؼان دارای نَاىؽ و نكکالجی و ویژگی ٌایی اؿث کً ةؼظیی نؼةیَب ةیً قییَه ؿیازناىغٌی نضحیَای کحیاب
ٌاؿثآ ازایورو ،نیجَان گفث جضلیل نضحَا نی جَاىغ گام نٍهی در قياظث ىقاب ضؿف و قَت کحاب ةاقغآ در واقیؽ جضلییل
نضحَا ،جکيیکی ةؼای اؿحعؼاج دادهٌا از نحو اؿث کً دارای ویژگیٌای ظاص ظَد نیةاقغآ ٌغف نقالً صاضؼ ایو اؿث کً
ةا جکیً ةؼ جکيیک جضلیل نضحَا ،کحاب ؾؼةی ؿال دٌم را ةؼاؿاس الگٌَای جضلیل نضحَا و نالكٌیای ؿیازناندٌیی نضحیَا
ةؼرؿی ىهایغ و نكعل کيغ کً آیا نضحَای کحاب در ازؼای مضیش امَل ةؼىانًریؽی درؿی و ؿازناندٌی نضحَا ،واقؿییات
ازحهاؾی و ىیازٌای فؼدی و ؿَدنيغی ،واقؿیات ؿيی و نقحضیات ؿیيی و رقیغی داىیفآنیَزان نَفی ةیَده اؿیث روش
پژوٌف ،جَمیفی– جضلیلی ةَده و ىحایر نقالً ةیاىگؼ ایو اؿث کً ةؼ اؿاس الگٌَا و نالك ٌای جضلیل و ؿازناىغٌی نضحیَا
کحاب جا صغ زیادی نَف ةَده اؿث .و ارزیاةیی کلیی نؿلهیان از کحیاب ؾؼةیی در ؿیعش ظیلیی زییاد اؿیثآ یافحً ٌا ىكان
داد نكکالت نؼجتط ةا جغویو و ؿازناىغٌی نضحَای کحاب از ىؼؼ قاىَىهيغی ٌای ةؼىانً درؿی ،واقؿیات ازحهاؾی و ىیازٌای
فؼدی ،در صغ نقتَل اؿثآ و قیياظث روقٍیای نؤدیؼ در یادگییؼی داىفآنیَزان و جكیَی آىیان ةیً اؾحهیاد ةیً ىفییؾ و
ظَدةییاوری در یادگیییؼی از دیگیؼ ىحاییر اییو جضقی اؿییثآ
ٍاشگبى کل٘ذٕ :آنَزش زةان ؾؼةی ،جضلیل نضحَا ،ؾؼةی دٌم غیؼ اىـاىیآ

جأییغ ىٍایی1399/07/06:
 -1جاریط ومَل1399/02/20 :
 -2اؿحادیار گؼوه زةان و ادةیات داىكگاه فؼٌيگیان جٍؼانآ ایؼانآ (ىَیـيغه نـئَل) drtaghizadeh@yahoo.com
 -3دةیؼ آنَزش وپؼورش قٍؼؿحان مضيً ،اؿحان کؼناىكاهآ
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 .1هقذهِ ٍ ث٘بى هعئلِ
دوره نؿامؼ ،ؾنؼ اىفسار ؾلهی و جکيَاوژی اؿث و ةً دىتال آن فؼایيغ ییادگیؼی و ییاددٌی ىیازنيیغ روزآوری و ایسیاد
قیَهٌای نحيَع آنَزش اؿث؛ ةياةؼایو ىاچار ٌـحیم کً در روشٌای آنَزش زةان ؾؼةی ةً فؼاگیؼان ةازىگؼی کيییم و
روشٌایی را ةؼ اؿاس نضحَای کحابٌای ىَىگاقیث ظؼاصیی کيییم جیا از ظؼفیی ةحَاىیغ ىیازٌیای فیؼدی و ازحهیاؾی
فؼاگیؼان را در ةؼگیؼد و ةحَاىغ اؾحهاد ةً ىفؾ و ظَدةارورری آىیان را در ییادگیؼی ةیاب ةتیؼد و از ظیؼف دیگیؼ ةحَاىیغ
نيعت ةا نضحَای کحابٌای زغیغالحألیف ةاقغ و مؼفاً ةً یادگیؼی و صفغ قَاؾغ مؼفی و ىضَی ةـیيغه ىکيیغ ،زییؼا
ةؼرؿیٌیا ىكیان نییدٌیغ کیً فیار الحضنییالن دةیؼؿیحان ةیً ىیغرت نییجَاىيیغ ةیً فٍیم نياؿیتی از ؾؼةیی ىائیل
قَىغ(صقغوؿثراد)36 :1388 ،آ
ةياةؼایو ةازىگؼی نضحَای کحب درؿی و روشٌای جغریؾ آن ضؼوری ةً ىؼؼ نیرؿیغ و قَاؾیغ میؼفی و ىضیَی و
نحَن نيغرج در آن ةؼ اؿاس گؼوه ؿيی فؼاگیؼان در ؿعَح نعحلف آنَزقی فؼاٌم قَد؛ ةً ىضَی کً ارجتیاب افقیی و
ؾهَدی ةا داىـحًٌای آىان داقحً ةاقغ و در زیـحً فؼاگیؼ کارةؼد داقحً ةاقغآ
ةؼایو اؿاس جضلیل نضحَای کحاب درؿی ؾؼةی پایً دٌم ضؼوری ةً ىؼؼ نیرؿغ جا ؾالوه ةیؼ ةییان ىقیاب ضیؿف و
قَت آن ،نحياؿب ةا فؼاگیؼان ؿادهؿازی و ةَنیؿازی قَد و نیؽان اقحیاق آىان ةیً ییادگیؼی را ةیفؽاییغآ و اییو انیؼ
دقَاری اؿث؛ زیؼا ؾَانل گَىاگَىی ناىيغ ىیاز زانؿً(نلکی )42 :1385 ،و جعتیی ىیازٌیای فیؼدی و ازحهیاؾی(لَی،
 )19 :1375و ٌهعَاىی نضحَا ةا ةؼىانً درؿیی و آآآ در آن دظییل ٌـیحيغآ یکیی از اییو قلهؼوٌیای نضحیَایی کیً در
راؿحای ایساد و رقغ نٍارتٌا و قاةلیثٌای زةاىی داىفآنَزان نَرد جَزً و جأکییغ ىؼیام آنَزقیی کكیَر قیؼار دارد،
کحاب درؿی زةان ؾؼةی اؿثآ
یادگیؼی زةان دوم ،ةا جَزً ةً دگؼگَىیٌای قحاةان فؼٌيگی ،ازحهاؾی و اقحناد و پیكؼفث ؾلَم و فيَن نعحلیف
در زٍان انؼوز ،ةً ضؼورجی ازحيابىاپػیؼ جتغیل قغه اؿث (جضؼیؼیان ) 59 :1369 ،زیؼا زةان وؿیلۀ ةیان جفکؼ اؿیث و
غالتاً ةؼای اىحقال فکؼ کـی ةً دیگؼی ةً کار نیرود(جقیزاده)77 :1398،آ
در کحییاب ؾؼةییی پایییً دٌییم ةییؼ اؿییاس ؿییيغ راٌيهییای ةؼىانۀدرؿییی ؾییؼ ةییی ؾهییَنی دوره نحَؿییعً ،نییَاردی
ٌهچَن«آقيایی ةا ىؼام مَجی و دؿحَری زةان ؾؼةی ةؼ ای درك نفاٌیم دیيی و قؼآىی ،آقيایی ةیا ؿیاظحار میؼفی و
ىضَی زهالت ؾؼةی ،جقَیث جَاىایی درس ظَاىی و روان ظَاىی ؾتارات و نحَن ؾؼةی ،افؽایف ؾالقیۀ داىیفآنیَزان ةیً
زةان ؾؼةی و جؼغیب آىان ةً اؿحفاده درؿث از آنَظحًٌا و آآآ» ةً ؾيَان نٍمجؼیو اٌغاف آنَزش زةیان ؾؼةیی نعیؼح و
نَرد جأکیغ قؼار گؼفحً اؿث (گؼوه ؾؼةی دفحؼ ةؼىانًریؽی درؿی)1387 ،آ
ایو پژوٌف ةً دىتال آن اؿث جا ةیان کيغ جا چً اىغازه نضحَای ؾؼةی دٌم غیؼاىـاىی ةیً اییو ٌیغف دؿیث یافحیً
اؿث و قیَه اىحعاب و ؿازناىغٌی کحاب چگَىً اؿث و نضحَای نَزَد در کحاب ؾؼب ةا الگٌَا و نالكٌای ؿازنان
دٌی نضحَا ؿازگاری دارد یا ظیؼ و ةً چً نیؽان نَف ةَده اؿث و آیا ةؼ اؿاس فؼٌيگ زانؿیً ایؼاىیی اؿیث و آییا
ایساد اىگیؽه در فؼاگیؼ نیکيغ فؼضیۀ نعؼح قغه ةؼ ایو ؿؤال ایو اؿث کً ةً ىؼؼ نیرؿیغ کحیاب ؾؼةیی ىَىگاقیث
پایً دٌم ةا الگٌَا و نالكٌای ؿازناندٌی نضحَا و فؼٌيگ زانؿً ایؼاىی اؿث ؿیازگاری دارد و نحياؿیب ةیا ؿیعش
ؾقلی فؼاگیؼان اؿث و اىگیؽه را در آىٍا جقَیث نیکيغآ
ةؼرؿی و ارزقیاةی نضحَای کحاب درؿی کً از آنٌا ةً ؾيَان اةؽاری ةؼ ای اىحقیال و آنیَزش نفیاٌیم نعحلیف ةیً
داىف آنَزان در نقاظؽ نعحلف اؿحفاده نیقَد ،نیجَاىغ ةـحؼٌای بزم را ةؼ ای رفیؽ کاؿیحیٌیای کحیاب و ةٍتیَد و
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ارجقای کیفی آن ٌا فؼاٌم آورد ،نعالب و نَضَؾات کحاب درؿی ،نضیَر آنیَزش و ییادگیؼی رؿیهی و نغرؿیً ای را
جكکیل نیدٌغ (نیؼزاةیگی )78 :1389: ،و در ىؼؼ ةگیؼیم کً کحابٌای درؿی ،اولیو ،ؾهَنیجؼیو و پؼننؼف جؼیو
اةؽار کار نؿلم و اغلب ،جيٍا نيحقل کييغه ٌغفٌا و ةؼىانًٌا ةً نضیط کار اؿث؛ ةياةؼایو ،آىچً ةً ؾيَان نحو درؿیی
ةً نغرؿً وارد نیقَد ةایغ جنَیؼی مادق و کانل از آرنانٌا و نقامغ جؼةیحی ةاقغ (نؿییؼی)44 :1390،آ نضحیَای
ةؼىانۀ درؿی ،زنیيً و ةـحؼ ی را فؼاٌم نیکيغ کً نؿلهان ةا اؿحفاده از آن نیجَاىيغ دگؼگَ ىیٌای بزم را در اةؿیاد
نعحلف قعنیحی یادگیؼىغگان ةً وزَد آورده و از ایو ظؼ ی  ،دؿحیاةی ةً اٌغاف ةؼىانًٌای درؿی را در گـحؼهٌای
نؼةَظً ،فؼاٌم یا جـٍیل کييغآ
 .1-1پ٘ؽٌ٘ٔ تحق٘ق
در راةعً ةا کحابٌای ؾؼةی نحَؿعً ةً ظَر نـحقل ،پژوٌفٌای ارزقهيغی ىَقحًقغهاىغ کً ؾتارجيیغ از :جقییزاده و
ٌهکاران ( )1399در جضقیقی ةً آؿیبقياؿی نٍارت ظَاىغاری کحابٌای ؾؼةی دوره اول نحَؿعً پؼداظحيغ و ةً ایو
ىحیسً رؿیغىغ کً ةیكحؼ نحغیؼٌای ةؼرؿی قغه در جضقی  ،ةؼ نیؽان نٍارت ظَاىغاری زةان ؾؼةیی داىفآنیَزان جیأدیؼ
داقحًاىغآ جقیزاده ( )1398در نقالًای ةً ةؼرؿی رویکؼد ىَیو نیانرقحًای در صَزه یادگیؼی و آنیَزش زةیان ؾؼةیی
پؼداظث و ةً ایو ىحیسً رؿیغ کً نیانرقحًای ةؼ وصغت ؾلَم در صَزهٌای نعحلف جأکیغ نیورزد و نیجَاىغ انکاىیات
پژوٌكی زغیغی ةؼای صَزهٌای آنَزقی فؼاٌم آوردآ پیژوٌف رصهیاىی و اؾؼهیی ىیژاد ( )1397در زنیيیۀ «جضلییل
نضحَی کحاب اللغً الؿؼةیً للنف الذانو فی ایؼان ؾلی أؿاس نؿاییؼ اظحیار و جيؼیم الهضحَی الغراؿی نو وزًٍ ىؼیؼ
الهؿلهیو فی نغیيً یاؿَج» ىكان داد کً ارزیاةی کلی نؿلهان از کحاب درؿی پایً ٌكحم در ؿعش ظیلی زییاد اؿیثآ
صکیم زاده و ٌهکاران( )1394در پژوٌف ظَد ةً «ةؼرؿی نیؽان کارانغی آنَزش زةان ؾؼةی ؾهَنی نقعؽ نحَؿعً
از ىؼؼ دةیؼان و داىف آنَزان» پؼداظحيغ و وزَد فاملۀ زیاد ةیو وضؿیث نَزَد و نعلَب را در ایو زنیيیً گیؽارش
کؼدىغ و جنؼیش نیکييغ کً آنَزش زةان ؾؼةی ؾهَنی از زيتًٌای نعحلف از زهلً نیؽان جعاة نضحَای کحابٌای
ؾؼةی دةیؼؿحان ةا نؿیارٌای اىحعاب نضحَا در ةؼىانًریؽی درؿی پائیوجؼ از صغ نعلَب اؿث .پیژوٌف نحقیی زاده و
ظضؼی( )1392در زنیيۀ «ارزیاةی نیؽان نَفقیث ةعف نحَن ؾؼةی ؾهَنی ؿال ؿَم دةیؼؿحان از دیغگاه دةییؼان و
داىف آنَزان» ىكان داد کً از ىؼؼ اکذؼیث دةیؼان ایو ةعف در دؿحیاةی ةً اٌغاف ظَد نَف ةَده ،ولیی از دییغگاه
داىف آنَزان ،ةعف نحَن در رؿیغن ةً اٌغاف نَرد ىؼؼ جَفی ىغاقحً اؿثآ نضهغرضا ىیکَةعث ( )1389در پاییان
ىانً کارقياؿی ارقغ ظَد ةا ؾيَان «ةؼرؿی و ىقغ نحَن کحابٌای درؿی ؾؼةیی دوره نحَؿیعً و پییف داىكیگاٌی و
جادیؼ ایو نحَن در آنَزش زةان ؾؼةی» ٌغف و غایث آنَزش زةان ؾؼةی را ةاب ةؼدن قغرت نحوظیَاىی و نیحوفٍهیی
نیداىغ و ةؼ نتيای پژوٌف ظَد در زنیيۀ ةؼرؿی و ىقغ نحَن کحابٌای ؾؼ ةی دورة نحَؿیعً و پییف داىكیگاٌی و
جأدیؼ آن در یادگیؼی زةان ؾؼةی ىحیسًگیؼی نیکيغ کً در نحَن نػ کَر نؿیار «از آؿان ةً نكکل» جقؼیتیاً رؾاییث
قغه اؿث؛ ولی نؿیارٌای دیگؼ نذل زغول جکؼار لغات ،ظؼح ؿؤابت نياؿب ةؼای ةابةؼدن فٍم و درك داىفآنَزان،
چيغان نَردجَزً واقؽ ىكغه اؿث .رضَاىی ( )1389در نقالًای ةا رویکؼد جضلیلی و اؿیيادی ةیً ةؼرؿیی کیم و کییف
جضلیل نضحَا پؼداظثآ پژوٌف زَادی ( )1388در زنیيۀ «ةؼرؿی نیؽان جياؿب نضحَای کحابٌای ؾیؼ ةیی ؾهیَنی
دةیؼؿحان ةا نؿیارٌای اىحعاب نضحَا از دیغگاه دةیؼان و داىفآنَزان» ىكانداد کً نیؽان ایو ٌهعَاىی و جياؿیب از
دیغگاه ٌؼ دو گؼوه پاییوجؼ از صغ نحَؿط اؿثآ
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جَزً و جأنل در نتاىی ىؼؼی و پژوٌكی فَق ىكاىگؼ آن اؿث کً گؼچً آنَزش زةیان ؾؼةیی ةیً و ییژه در ىؼیام
آنَزش و پؼورش ایؼان اٌهیث و ضؼورجی ىهادیو دارد ،انا ایو گـحؼه زةانآنَزی ٌهچيان ةا جيگياٌا و دقَاریٌیای
ةـیار روةؼوؿثآ در ایو راؿحا ،پژوٌف صاضؼ درمغد اؿث جا ةیً ةؼرؿیی نـیائل و نكیکالت نیؼجتط ةیا جیغو ییو و
ؿازناىغٌی نضحَای کحاب ؾؼةی دورة نحَؿعً دوم پایً دٌم غیؼاىـاىی ةپؼدازدآ جهام جضقیقات قتلی کحابٌای درؿی
را از ىؼؼ قکل ػاٌؼی کحاب ،نقغنً ،اٌغاف ،نضحَا و وؿایل آنَزقی و ؿازناىغٌی نضحَا نَرد ةؼرؿی قؼار دادىغآ ایو
جضقی ةا ةقیً نحفاوت اؿث ،زیؼا جضلیل نضحَای کحاب ؾؼةی پایً دٌم غیؼاىـاىی ٌيَز اىسام ىكغه و در اییو پیژوٌف
ةً آن پؼداظحً نیقَدآ
 .2هجبًٖ ًظرٕ
 .2-1تحل٘ل هحتَا ٍ تؼرٗف آى
جضلیل نضحَا از نٍمجؼیییو روش ٌیای پژوٌكی اؿییث کییً ةییً وؿییلً آن ىقییاب قییَت و ضؿییف کحییاب نییَرد
ىؼیؼ ةیؼ اؿیاس نؿیارٌاییی کیً کحیاب زغییغ جغوییو قییغه ،جضلیییل نیقیییَدآ از جضلیل نضحَا جؿاریف گَىاگَىی
ةً ؾهل آنغه کً ةعكی از اظحالف ةً جاریعچً و روىغ جکانلی آن ةؼ نیگؼدد و ةعكی دیگؼ از آن نؼةَب ةً جفاوت در
صَزه گـحؼده آن اؿثآ لَرىؾ ةاردن ةً ىقل از بىییییػری نیىَیـغ« :جضلیل نضحَا فيی اؿث کً جَمیفٌای ذٌيی و
جعهیيی را جلعیف و جنفیً نیکيغ و ناٌیث و قغرت ىـتی نضؼكٌایی را کً ةً قعل داده نیقَد ،ةً مَرت
ؾیيی آقکار نیؿازد» (ةاردن)35 :1375 ،آ
داىیل رایف جضلیل نضحَا را چيیو جؿؼیف نیکيغ« :قؼار دادن قاؾغه و نضحَای ارجتاظات در ظتقات (نقَلیییًٌای)
ظاص ةؼ اؿاس قَاؾغ ،و جضلیل رواةط ةیو آن نقَلًٌا ةا اؿحفاده از آزنَنٌای آناری» (رایف)40 :1381 ،آ در جؿؼیفی
دیگؼ جضلیل نضحَا «جکيیکی پژوٌكی داىـحً قغه کً ةؼای اؿحيتابٌایی ةؼ صـب قياؿایی ىؼام روز و ؾیيی
ویژگیٌای ظامی در یک نحو ةکار نیرود» (کؼیپيغورف)28 :1381،آ
در زهؽ ةيغی جؿاریف فَق نیجَان جؿؼیف ذیل را ارایً ىهَد :جضلیل نضحَا ؾتارت اؿث از :فيی کیً ةیً وؿییلً آن
نكعنات ظاص پیام ةً ظَر روقهيغ و دقی زٍث اؿحيتاب ؾلهیقياؿایی نیقَىغآ دقث و ؾیيیث انؼ ،نحضیهو آن
اؿث کً جضلیل نتحيی ةؼ قَاؾغ نكعنی ةاقغ جا ةً داىفپژوٌان انکان دٌغ از پژوٌفٌای نعحلف ةً ىحیایر یکـیان
نَرد ىؼؼ دؿث یاةيغآ در واقؽ جضلیل نضحَا ،جکيیکی ةؼای اؿحعؼاج دادهٌا از نحو اؿث کیً دارای ویژگیٌیای ظیاص
ظَد نیةاقغآ
 .2-2کبرکرد تحل٘ل هحتَا ٍ اًَاع آى
نؿهَل جؼیو اؿحفاده از جضلیل نضحَایی ،جَمیف ظنَمیات پیام اؿیث؛ ةیً ؾيیَان نذیال ،ةیؼای فٍیم درؿیث نحیَن
درؿی ،نیجَان آىٍا را جضلیل نضحَا ىهَد جا ةحَان ارزشٌا و ىؼؼیات ةً کیار رفحیً در آىٍیا را ةیً دؿیث آورد .جضلییل
نضحَا ةً نا کهک نیکيغ جا اٌغاف فؼؿحيغهی پیام را ةً دؿث آوریم و دبییل ارؿیال پییام و ىحیایر نحؼجیب ةیؼ آن را
نَرد ةؼرؿی قؼار دٌیم (رضَاىی)143 :1389 ،آ
در جضلیل نضحَا ،پژوٌكگؼان ةً دىتال قياظث ادؼ پیام ةؼ روی نعاظتان و گیؼىغهی آن نیةاقیيغ؛ نیذالً ،افیؼادی
کً پیام ةؼای آنٌا ارؿال نیقَد ،نَرد نعالؿً قؼار نیگیؼىغ جا نیؽان جأدیؼ پیام ةؼ افؼاد اىغازه گیؼی قَد و ادؼ نذتث
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و یا نيفی آن ةً دؿث آیغ و در مَرت لؽوم ،ةً امالصات پیام پؼداظحً قیَد(ٌهان)آ از جضلییل نضحیَا نیجیَان ةیؼای
پاؿط ةً پؼؿفٌایی کً نهکو اؿث پژوٌكگؼان نعؼح ىهایيغ ىیؽ اؿحفاده ىهَد .کارةؼد جضلیل نضحیَا نیجَاىیغ ةیؼای
ةؼرؿی زيتًٌایی از فؼٌيگ و جغییؼات فؼٌيگی نَرد اؿحفاده قؼار گیؼدآ ةً ؾيَان نذال ،نیجَان اقؿار ،ادةیات و ٌيیؼ
یک فؼٌيگ را در زنان ظامی نَرد جضلیل قؼار داد جا ارزشٌای نَزَد در آن ؾنؼ ةً دؿث آییغ و ییا ةیً نقایـیًی
ارزشٌا در زنانٌای نحؿغد نتادرت ورزیغ و دگؼگَىی ارزشٌا را در ظَل زنان اىغازه گییؼی ىهیَد (چیاوا فؼاىکفیَرد،
(470 :1381آ از ظؼی جضلیل نضحَا نیجَان ةً ظنَمیات و ویژگیٌای ازحهاؾی زنیاىی ظیاص دؿیث یافیث؛ زییؼا
ةیكحؼ ىَیـيغگان در آدار ظَد ةً اىؿکاس نـائل و انَر ةا اٌهیث زنان ظَد نیپؼدازىغ (رضَاىی)143 :1389 ،آ
 .1-2-2اًَاع تحل٘ل هحتَا
داىف پژوٌان اىَاع جضلیل نضحَا و کارةؼد آىٍا را نكعل و ظتقًةيغی کؼدهاىغ کً ؾتارجيغ از:
 جضلیل نضحَای ؾهل گؼایاىً :قیَهٌایی کً ؾالئم را ةؼ صـب ؾلل یا آدار نضحهیل آىٍیا ظتقیً ةيیغی نیکييیغ؛ناىيغ قهارش جؿغاد دفؿات ةیان چیؽی کً اصحهابً ادؼی ةؼ ایساد ىگؼش نذتث در قيَىغه نؿیو داردآ
 جضلیل نضحَای نؿيایی :قیَهٌایی کً ؾالئم را ةؼ صـب نؿيایكان ظتقً ةيغی نیکييغ:الف ی جضلیل ؾياویو :ارائً فؼاواىی اقاره ةً نَضَؾات ظاص (اقعاص ،اقیا ،گؼوهٌا ةا نفاٌیم)آ
ب ی جضلیل ظنَمیات :ارائً فؼاواىی ظنَمیات نؿیو نَرد اقاره.
ج ی جضلیل جَمیف :ارائً فؼاواىی نَضَؾات ظامی کً ةً قیَه ظامی جَمیف قغهاىغ.
 جضلیل ؾالئم :قیَهٌایی کً نضحَا را ةؼ صـب ظنَمیات رواىی نادی ؾالئم ظتقً ةيغی نیکييغ (کؼیپيغورف،)41-1381:42آ
 .2-3تحل٘ل هحتَإ کتبة درظٖ ٍ اثؼبد آى
در نَرد جضلیل نضحَای کحاب درؿی ةً ظَر اظل ىیؽ جؿیاریفی اراییً قیغه اؿیث کً نَارد زیؼ از زهلً آن نیةاقغ:
«جضلیل نضحَای کحاب درؿی ؾتارت اؿث از «یک روش ؾلهی ةؼای جكؼیش و ارزقیاةی ؾیيی و نيؼم پیامٌای
آنَزقی» (قؿتاىی)180:1389 ،آ ییییییا «جضلیل نضحَای کحاب درؿی ،یک روش پژوٌف نيؼم ةؼای جَمیف ؾیيی و
کهی نضحَای کحابٌا و نحَن ةؼىانً درؿی و یا نقایـً پیامٌا و ؿاظحار نضحَا ةا اٌغاف ةؼىانً درؿی اؿث» (یار
نضیهغیان)150 :1389 ،آ
جضلیل نضحَای کحاب درؿی ةً نؿلم کهک نیکيغ جا نفاٌیم ،ىگؼشٌا و ةاورٌا و کلیًی ازیؽای نعیؼح قیغه در
دروس را نَرد ةؼرؿی ؾهلی قؼار داده و ةا اٌغاف ةؼىانًی درؿی نقایـً و ارزقییاةی کيیغ؛ ةیؼای نذیال نهکیو اؿیث
نضحَا و یا کحاب درؿی ،ىگؼشٌا یا صالثٌایی را جكَی کيغ کً ةا اٌغاف ةؼىانً جياؿب چيغاىی ىغاقیحً ةاقیغآ ییک
جضلیلگؼ نضحَا نیجَاىغ پیامٌای ىٍفحً در داؿحان ٌای ؿاده یا نحَن کحاب درؿی را ةا اٌیغاف ةؼىانیً نیَرد ةؼرؿیی
قؼار دٌغ و گؼایفٌا و زاىتغاریٌای آقکار و پيٍان را در نحَن ةؼىانً جؿییو کيغ (ٌهان)151:آ
 .2-3-1اثؼبد تحل٘ل هحتَإ کتبة درظٖ
در یک ىگاه ىؼانيغ و زانؽ نیجَان کحاب درؿی را از دو نيؼؼ دروىی و ةیؼوىی نَرد جَزً قؼار دادآ در ٌؼ ییییییک از
ایو اةؿاد ىیؽ نیجَان ةً دو زيتً فؼؾی اقاره کؼدآ ؾانل دروىی ةؼ ػاٌؼ و ٌهچيیو نضحَای کحاب جأکیغ دارد و ؾانل
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ةیییؼوىی ةؼ ارجتاب و ٌمظَاىی کحاب درؿی ةا کحابٌای دیگؼ در ٌهان پایً و راةعً یک ؾيَان کحییاب درؿی ةا ٌهان
ؾيیَان در پایًٌای قتل و ةؿغ نعالؿً نیقَد (ىیک ىفؾ)134: 1392 ،آ
 -1ثؼذ درًٍٖ کتبة درظٖ :در ایو ةؿغ ،کحاب درؿی ةً ؾيَان یک ةـحییییً آنَزقی کانل و نـحقییییل در ىؼؼ
گؼفحیً نیقَد کً نیجَان آن را از زٍات نحفاوت نَرد جضلیل و نعالؿً قؼار دادآ در ایو ةؿیغ دو زيتً املییی کحاب؛
یؿيی ةؿغ ػاٌیؼی و ةؿغ نضحیَایی یا ؾلهی جضلیل نیقَد.
الف :ةؿغ ػاٌؼی کحاب :در ایو ةؿغ ازؽای کحاب؛ ناىيغ زلغ ،مفضات ،جناویؼ ،نحو وآآآ نَرد نعالؿً قؼار نیگیؼد
و ةؼظی از پؼؿفٌایی کً نیجَاىغ نَضَع جضلیل نضحَای کحابٌای درؿی در ایو ةؿغ ةاقغ ةً قؼار زیؼ ٌـحيغ:
 صسم کحاب جا چً اىغازه نحياؿب ةا ویژگیٌای فؼاگیؼان نیةاقغ آیا زلغ کحاب از اؿحضکام بزم زٍث اؿحفاده در ظَل یک ؿال جضنیلی ةؼظَردار اؿث آیا ةیو نحو و جناویؼ جياؿب بزم وزَد دارد اىغازه و ؿایؽ کحاب ،ىَقحًٌا و جناویؼ جا چً اىغازه ةا جَزً ةً ویژگیٌای ؿيی فؼاگیؼان ظؼاصی قغه اؿثب :ةؿغ نضحَایی کحاب درؿی :املیجؼیو ةؿغ جضلیی یل نضحَای کحاب درؿی یی اؿث و ةیكحؼیو نعالؿی یات اىسام
قغه در زنیيً جضلیل نضحَای کحاب درؿی ىیؽ نؼةَب ةً ایو ةؿغ نیةاقغ.
 -2ثؼذ ث٘رًٍٖ کتبة درظٖ :نيؼَر از ایو ةؿغ در جضلیل کحابٌای درؿی جَزً ةً ؿایؼ نحغیؼٌای ظارج از
کحاب درؿی نیةاقغآ در ایو ةؿغ ،ویژگی و کارکؼد کحاب درؿی ةؼ اؿاس جضلیل راةعً آن ةا نحغیؼٌای ةیؼوىی
نعالؿً نیقَدآ ایو راةعً ةً دو ؿعش افقی و ؾهَدی یا ؾؼضی و ظَلی جفکیک نیقَد (ٌهان)135 :آ
الف :ارجتاب ؾؼضی :در ایو ىَع ارجتاب ،کحاب درؿی ٌؼ پایً را نیجَان در ارجتاب ةا ؿایؼ کحابٌای درؿی ٌهان
پایً نَرد نعالؿً قؼار داد؛ ةً ؾتارت دیگؼ نسهَؾً کحابٌای درؿی یک پایً جضنیلی نسهَؾاً ٌغفٌای آنَزقی
نؿیيی را دىتال نیکييغ کً جضق ایو ٌغف کلی ىً جيٍا نـحلؽم جضق ٌغفٌای ٌؼ یک از کحابٌای درؿی
ةًمَرت زغاگاىً نیةاقغ؛ ةلکً ٌهچيیو ةً نیؽان ةؼقؼاری ارجتاب ادؼ ةعف ةیو کحابٌای درؿی نعحلف ىیؽ واةـحً
اؿث.
ب :ارجتاب ظَلی :ایو ىَع ارجتاب قانل ارجتاب یک کحاب درؿی ةا کحابٌای درؿی دیگؼ در پایًٌای ةؿغ یا قتل
نیةاقغآ از ایو نيؼؼ کحاب درؿی در ٌؼ پایً جضنیلی صلقًای از زىسیؼه نضحَاٌای آنَزقی در ىؼؼ گؼفحً نیقَد
کً ةًنيؼَر جضق ٌغف یا اٌغاف ظاص از ىؼم و جَالی ةؼىانًریؽی قغٌای جتؿیث نیکيغ (یارنضهغیان:1389 ،
)151آ
 .4-2رٍغّبٕ ٍ هؼ٘برّبٕ تحل٘ل هحتَإ کتبة درظٖ
روشٌای جضلیل نضحَای کحاب درؿی نؿهَب ةً دو مَرت اىسام نیقَد:
 - 1روشٌای کهی جضلیل نضحَای کحاب درؿی :ایو دؿحً از روشٌا ةؼ نسهَؾًای از رویکؼدٌا و فيَىی جأکیغ دارد
کً ویژگی نكحؼك جهانی آىٍا ارزیاةی و کهیؿازی اةؿاد نعحلف نضحَای درؿی و جأکیغ ةؼ اؿحفاده از فؼاواىی و
قاظلٌای ؾغدی پغیغهٌا و نکان و فضای ٌؼ یک از اةؿاد و نالكٌای نَرد ىؼؼ نضق اؿث کً ةا اىسام نضاؿتات
ریاضی ةً جضلیل و ةؼرؿی نضحَا نیپؼدازد.
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روشٌای کهی اظالؾات زیادی درةاره ویژگیٌا و نكعنات ػاٌؼی نحَن درؿی در اظحیار نضق قؼار نیدٌغآ
ایو دؿحً از روشٌا ةً «فؼنَل ظَاىایی» نؿؼوف اؿث.
 -2روشٌای کیفی جضلیل نضحَای کحاب درؿی
کحاب درؿی ؾالوه ةؼ اةؿاد ػاٌؼی و زيتًٌای کهی ،نحضهو نفاٌیم و اةؿاد کیفی ىیؽ نیةاقغ کً اغلب ةعف
«ىاآقکار» و پيٍان نضحَای آنَزقی را جكکیل نیدٌغآ ةً اؾحقاد ةؼظی از ماصتيؼؼان ،ایو ةعف از کحاب ةـیار
نٍهحؼ و نؤدؼ جؼ از «ةعف آقکار» و ػاٌؼی آن اؿث و ةً روشٌای کیفی جضلیل نضحَا ىؽدیک جؼیو اؿث و نياؿب
جؼیو جؿتیؼ از جضلیل نضحَا را ؾؼضً نیىهایغآ نٍهحؼیو روشٌای جضلیل نضحَای کیفی ؾتارجيغ از:
ی جضلیل نضحَای کحاب درؿی ةؼ اؿاس قاظل ظالقیث «گیلفَرد»آ
ی جضلیل کحاب درؿی ةؼاؿاس الگَی «جفکؼ ىقاد گؼیـَن»آ
ی جضلیل نضحَای کحاب درؿی ةؼنتيای صیعًٌای ؿً گاىً اٌغاف آنَزقی «ةلَم»آ
ی روش جضلیل درؿی ویلیام رونی (دبور)165 :1382 ،آ
 .1-4-2هؼ٘برّبٕ اًتخبة تحل٘ل هحتَإ کتبة درظٖ
فحضی وازارگاه نؿیارٌای گؽیيف نضحَا را در چارچَب ؿً نالك کلی؛ یؿيی جياؿب و ؿازگاری نضحَا ةیا ؾَانیل و
نحغیؼٌای ازحهاؾی ،ویژگی ٌا و ىیازٌای داىفآنَزان و قاىَىهيیغیٌیای ةؼىانیًدرؿیی نؿیؼ فیی و جتیییو نییکيیغ
()127:1388آ در ةعف اول نَاردی ٌهچَن فؼٌيگ وارزقٍای ازحهیاؾی ،ىیازٌیای زانؿیً نلیی و نضلیی ،نـیائل
زٍاىی و پیكؼفث ٌای ؾلهی نَردجَزً قؼار نیگیؼدآ در ةعف دوم ،جياؿب و ٌهعَاىی نضحَا ةا ىیازٌا و رغتثٌیای
داىفآنَزان ،جَاىایی و اؿحؿغاد و زىغگی واقؿی آن ٌا و زنیيًؿازی ةؼای جسارب آنَزقی ةؿغی نَرد جأکیغ قؼار نی-
گیؼد و ؿؼاىسام جؿادل و اىـسام نضحَا نٍهحؼیو نؿیارٌایی ٌـحيغ کً ةایغ ةً ؾيَان قاىَىهيغیٌای ةؼىانۀدرؿی در
گؽیيف نضحَا نَرد جَزً قؼار ةگیؼىغ.
در جؿادل نضحَا ،نَاردی ٌهچَن ایساد ٌهاٌيگی و جياؿب نیان نتاصخ ىؼؼی و ؾهلی ،نحو و جنَیؼ ،اةؿاد
قياظحی و ؾاظفی ،ارزش ٌای نضلی ،نلی  ...نعؼح نیقَىغ و در اىـسام نضحَا ىیؽ ةً ویژه ةؼ ارجتاب ؾهَدی و
افقی جأکیغ نی قَدآ ارجتاب ؾهَدی ىاػؼ ةؼ جياؿب و ؿازگاری نفٍَنی و نضحَایی یک درس در ظَل ؿالٌای
نعحلف (ةؼای نذال کحاب ٌای ؾؼةی ؿالٌای ٌكحم و ىٍم) اؿث و ارجتاب افقی ىیؽ ٌهعَاىی و جياؿب گـحؼهٌای
نضحَایی نعحلف در ظَل یک ؿال جضنیلی (ةؼای نذال ٌهگؼایی کحابٌای زةان ؾؼةی و فارؿی ؿال ىٍم) را نَرد
جَزً قؼار نی دٌغآ
ةياةؼایو نضحَاٌاییکً اىحعاب نیقَىغ ،ةایغ دارای ایو ویژگیٍا ةاقيغ:
 -1جياؿب ةا پیكؼفحٍای ؾلهی فيی و ةیو الهللی
نضحَای ةؼىانً درؿی ةایغ ةا جضَبت ؾلهی و جکيَلَژیکی جياؿب داقحً ةاقغ ایو ةغان نؿياؿث کً نضحَای
درؿی ةایغ قانل نفاٌیم اؿاؿی و پایً ةاقغآ نضحَا ةایغ ةً زای آنَزش داىف ىؼؼی کً ةً ؿؼؾث کٍيً قغه و از
رده ظارج نیقَد ،ةؼ پؼورش جفکؼ جأکیغ ورزد و فؼاگیؼان را ةا ةیيكٍا و نٍارجٍای بزم ةؼای زىغگی دردىیای نحضَل
انؼوزی آناده ؿازد (فحضی وازارگاه)80 :1388،آ
 -2جياؿب نضحَا ةا فؼٌيگ و ویژگیٍای فؼٌيگی زانؿً ،آرنانٌا و آرزوٌای ازحهاؾیآ
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اىحقال نیؼاث فؼٌيگی ةً ىـلٍای ةؿغ در ٌؼزانؿً یکی از نٍمجؼیو وػایف ٌؼ نضحَای ةؼىانًی درؿی اؿثآ
ةؼىانًریؽان و نؤلفان کحاةٍای درؿی ةایغ در اىحعاب نضحَا ،جياؿب نضحَا را ةا فؼٌيگ و جهغن ،آداب و رؿَم کً
زیؼةيای فؼٌيگ ٌؼ کكَر اؿث ،در ىؼؼ گیؼىغآ از آن زایی کً ٌؼ ةؼىانً درؿی یک ارجتاب نحقاةل ةا فؼٌيگ زانؿً
دارىغ و ؿعش فؼٌيگ ،ىگؼقٍا و ةاورٌای ةؼىانًریؽان و نؿلهان ىـتث ةً ارزقٍای ازحهاؾی در اىحعاب نضحَا ىقف
نٍهی را ایفا نیکييغ ،ىقف ةؼىانًریؽان ایو اؿث کً در چارچَب نضحَای ةؼىانً درؿی ةـحؼ نياؿتی ةؼای ةؼرؿی،
ارزیاةی ،ةٍـازی فؼٌيگ و ارزقٍای ازحهاؾی فؼاٌم آورىغآ
 -3جياؿب ةا نـائل و ىیازٌای زانؿً نلی و نضلی
ٌؼ زانؿً چً کَچک و چً ةؽرگ دارای ؿعش وؿیؽ از ىیازٌا ،نـایل ونكکالت اؿث و یکی از نٍهحؼیو وػایف
آنَزش نغرؿًای آناده کؼدن افؼاد ةؼای زىغگی در ازحهاع اؿث و ٌؼیک از داىفآنَزان ةایغ نـئَلیث و جکالیف
ویژهای را در قتال زانؿً ةؼ ؾٍغه گیؼىغ ضؼوری اؿث کً ةؼىانً درؿی ةا جَزً ةً ىیازٌا و نـائل و نكکالت زانؿً
اىحعاب گؼدد (فحضی وازارگاه)123-124 :1388 ،آ
 -4جياؿب ةا ىیازٌای صال و آیيغه زانؿً
از آىسا کً یکی از وػایف آنَزش و پؼورش ،آناده ؿاظحو فؼاگیؼان ةؼای زىغگی قعنی و ازحهاؾی ةا جَزً ةً
وضؽ صال و آیيغه اؿث؛ ةياةؼایو ،نضحَا ةایغ ةً گَىًای اىحعاب قَد کً ؾالوه ةؼ نفیغ ةَدن ةؼای زىغگی صال ،ةؼای
آیيغه ىیؽ نؤدؼ ةاقغ (نیؼلَصی)48 :1372 ،آ
 -5جياؿب نضحَای درؿی ةا ىیازٌای ةازار کار و ةا ىیازٌا و ویژگیٌای داىفآنَزان
قایغ ةحَان یکی از نؿیارٌای اؿاؿی اىحعاب نضحَا را ،جياؿب ةا ىیازٌای ةازار کار داىـثآ از آىسا کً ایو ىیازٌا
جضث جأدیؼ ؾَانل نعحلف در صال جغییؼىغ؛ ةياةؼایو نضحَایی کً اىحعاب نی قَد ةایغ در راؿحای جعننٍا و
نٍارجٍایی ةاقغ کً زانؿً و ةً ظنَص ةازار کار ةً آن ىیاز دارد.
 .5-2هؼ٘برّبٕ ظبهبىدّٖ هحتَا
پؾ از اىحعاب نضحَا ،ؿازناندٌی نضحَای ةؼىانًی درؿی نعؼح نی قَد کً در زؼیان آن ةؼىانً ریؽاندرؿی
جالش نی ىهایيغ جا از امَل ؿازنان دٌی نضحَا (جَالی ،وؿؿث ،اؿحهؼار و جؿادل) قیَهای را ةؼگؽیييغ کً ةً
نؤدؼجؼیو قکل نهکو ،نَاد و نَضَؾات درؿی در ؿعش ؾهَدی وافقی ةا یکغیگؼ ارجتاب ةؼقؼار کؼده ،ىیل ةً اٌغاف
ةؼىانً نیـؼگؼددآ
ةؼای ؿازناىغٌی نضحَا نؿهَب ؿً نالك را در ىؼؼ نیگیؼىغ کً ؾتارجيغ از:
 .1-5-2تَالٖ
ةعَر ؿيحی ةؼای جَالی از چيغ قیَه اؿحفاده نیقَد:
 از ؿاده ةً نكکل نعالؿً ةؼاؿاس پیف ىیاز از زؽء ةً کل از کل ةً زؽء -ىؼم کؼوىَژیکی وقایؽ =ازصال ةً گػقحً< (نلکی)245 :1391 ،آ

هالکّبٕ تحل٘ل ٍ ظبزهبًذّٖ هحتَا در آهَزغ زثبى ػرثٖ ٌ /غایث اهلل جقی زاده وآآآ

9

جؿییو جَالی در ؿازناىغٌی نضحَا کهک ظَاٌغ کؼد کً جا روىغ یادگیؼی نؼصلً ةً نؼصلً ازؼا قَدآ و نؼجب ةیَدن
نضحَای آنَزقی نَزب نی قَد کً در کهحؼیو زنان ةیكحؼیو یادگیؼی اىسام قَدآ پؾ جَالی ةؼقؼاری ىؼم در ارائیً
نضحَا اؿث و زناىی اجفاق نی افحغ کً نضحَا و نَاد درؿی پیاپی ارائً قَد (نلکی)283: 1382،آ
کحاب ؾؼةی پایۀ دٌم در ٌكث درس جيؼیم قغه اؿث و در ٌؼ درس ةؿغ از ةیان نحو ةً قَاؾغ ،جهیاریو و ؿیپؾ
نلضقات («اىَار القؼآن» و «التضخ الؿلهی») پؼداظحً نی قَد و ایو قیَه در ٌكث درس کحاب ادانً دارد زؽ آن کیً
درس قكم از ىؼؼ جؿغاد جهاریو چٍار جهؼیو دارد و ایو در صالی اؿث کً ةقیً دروس کحاب قف جهیؼیو دارىیغ و در
ةضخ نلضقات در درس اول جيٍا «التضخ الؿلهی» آنغه و در ةقیً دروس کحاب ٌؼ دو ةضخ ةییان قیغه اؿیثآ وةعیَر
کلی نیجَان گفث کً از جَالی نعالب ظَةی ةؼظَردار اؿثآ
 .2-5-2هذاٍهت
اؿحهؼار جغاونی را کً ةا آن جسؼةیات یکـان در یک دورهی رفاٌی ارایً نیقَىغ را جَمیف نیکيغآ اؿحهؼار ةیً جیَالی
نؼةَب اؿث یک ىؼم جؿییو قغه ةؼای وقایؽ در یادگیؼی پؼؿفٌایی در نَرد ایيکً آن وقایؽ چگَىً ادانً پییغا کيیغ
ةً وزَد نیآوردآ اؿحهؼارنهکو اؿث ةً مَرت ؾهَدی یا افقی ةاقغآ نیغاونث قیانل پییف ةیيیی نضحیَا و فؿالییث
یادگیؼی ةً نيؼَر ایساد صؼکث از یک ؿعش ؿاده ةً ؿعش ةابجؼ اؿث؛ ةيیاةؼایو در نیغاونث رؾاییث ؿلـیلً نؼاجیب
یادگیؼی ضؼوری اؿث (لَی)74 :1380،آ
ةا ةؼرؿی اىسام قغه ةً ایو ىحیسً رؿیغیم کً نضحَا و جهاریو کحاب پایً دٌم از یک ىؼم و روىغ نيعقی ةؼظَردار
اؿث ةً ىضَی کً از نعالب آؿان ةً دقَار و از نؿلَم ةً ؿهث نسٍَل صؼکث نیی کيیغآ و جنیاویؼ نَزیَد در نیحو
دروس و جهاریو جغاؾی کييغه کلهات و نضحَای آن اؿثآ نذال در درس پيسم میفضً  54جهیؼیو ؿیَم کیً رغتیث و
قَق داىف آنَزان ةً یادگیؼی را افؽایف نی دٌغ و جنَیؼ کهک نی کيغ کً در زای ظالی کلهً نياؿب قؼار دٌيغآ

 -1جُؿْعی آآآآآآآآآآ الْضَلیبَآ

 -2یؼُؿْلُ آآآآآآآآآآ أَظتارَ الْغاةَۀِآ  -3ذَىَبُ آآآآآآآآآآ زَهیلٌآ

ٗ .3-5-2کپبرچگٖ
کلهات کحاب ؾؼةی ةؼگؼفحً از قؼآن ،صغیخ ،روایات و زةان و ادةیّات فارؿی اؿثآ در ایو کحاب  363کلهۀ پؼکارةؼد ةیً
کار رفحً و افؽون ةؼ آن ىؽدیک ةً  850واژة کحاب ٌای ؾؼةی ٌفحمٌ ،كحم و ىٍم ىیؽ در کحاب دٌم جکیؼار قیغه اؿیثآ
نعالتی کً داىف آنَزان پایۀ دٌم در کحاب ٌای ؾؼةی ٌفحم جا ىٍم ةا آىٍا آقيا قغه اؿث :فؿل ٌای ناضی ،نضارع،
انؼ ،ىٍی ،ىفی ،نـحقتل ،نؿادل ناضی اؿحهؼاری ،جؼکیب اضافی و ومفی ،وزن و ریكیۀ کلهیات ،اؿیم اقیاره ،کلهیات
پؼؿكی اؿث کً در کحاب دٌم ٌم ایو نتاصخ ةً ظَر کانل جؼ نیظَاىيغ و ایو ةؼ ارجتاب ؾهَدی نضحیَای ییادگیؼی
دبلث نی کيغآ
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ًوَدار 1هؼ٘برّبٕ ظبزهبًذّٖ هحتَا
 .3هرٍرٕ ثر کتبة ػرثٖ ،زثبى قرآى ٍٗ1صٓ پبٗٔ دّن رؼتِ ّبٕ غ٘ر «ادثّ٘بت ٍ ػلَم اًعبًٖ»
زةان ؾؼةی کً یکی از زةانٌای قغیهی و جَاىای زٍان اؿث ،ؾالوه ةؼ دارا ةَدن قاةلیثٌای زةاىی در ؿیاظحار و واژگیان
کً آن را در صغ زةان زٍاىی نعؼح نیؿازد ،زةان قؼآن و نیؼاث پؼةٍیای دیيیی و ؾلهیی نـیلهاىان و زةیان نكیحؼك
جؿانل دىیای اؿالم ىیؽ ٌـث (جقیزاده)1399:24 ،آکحاب ٌای درؿی و نضحَایكان ،ىقف و زایگاٌی نٍم در رؿیغن
ةً اٌغاف آنَزش و پؼورش و ازؼای کارکؼدٌای نعحلف آن داردآ نیجیَان گفیث کیً کحیاب ٌیای درؿیی ةیا وزیَد
گَىاگَىی و فؽوىی اةؽار زغیغ آنَزقی و اظالع رؿا ىی ،از نٍم جؼیو اةؽار آنَزقی در ٌهۀ ؿعَح ةً قیهار نییرود و
در دؿحیاةی ةً اٌغاف آنَزقی و اظالعرؿاىی ،ىقف اؿاؿی دارد (رضی)21:1388 ،آ
رویکؼد ةؼىانۀ درؿی ؾؼةی ةؼ اؿاس ةؼىانۀ درؿی نلّی ایو اؿث« :پؼورش نٍارت ٌای زةاىی ةً نيؼَر جقَیث فٍم
قؼآن و نحَن دیيی و کهک ةً زةان و ادةیّات فارؿی»آ کحاب ؾؼةی دٌم ادانۀ ؿً کحاب پیكییو اؿیث؛ یؿيیی ٌؼآىچیً
داىفآنَزان در ؿً ؿال گػقحً آنَظحً اىغ ،در نحَن و ؾتارات و جهؼیو ٌیای اییو کحیاب جکیؼار قیغه اؿیثآ قییَة
جألیف کحاب نحونضَری اؿثآ ٌغف املی ،فٍم نحو ةً ویژه فٍم قؼآن کؼیم و ىیؽ نحَن دیيی ٌهاىيغ اصادیخ ،دؾاٌیا
و نحَن ادب فارؿی آنیعحً ةا واژگان ؾؼةی اؿث.
در ایو کحاب  363کلهۀ پؼکارةؼد ةً کار رفحً و افؽون ةؼ آن ىؽدیک ةً  850واژة کحاب ٌای ؾؼةی ٌفیحمٌ ،كیحم و
ىٍم ىیؽ در کحاب دٌم جکؼار قغه اؿث؛ پؾ در واقؽ ٌغف ،آنَزش صغود  1200واژة پؼةـانغ زةان ؾؼةیی اؿیثآ 552
واژه از  850واژة ؿً کحاب دورة اوّل نحَؿعً کارةؼد قؼآىی داقحيغ.
 .1-3هتَى ٍ قَاػذ ػرثٖ پبٗٔ دّن
کحاب نكحهل ةؼ ؿً قـم نقغناجی ،نیاىی و پایاىی اؿث و جؿغاد مفضات آن  136مفضً و نكحهل ةیؼ  8درس اؿیث
کً در ٌؼ درس ةؼای ؿٍَلث در آنَزش و ایساد اىگیؽه در فؼاگیؼان از جناویؼ و زغاول اؿحفاده قغه اؿثآ و نحياؿیب
ةا اٌغاف آن ؿؤابت و جهاریو آورده قغه اؿثآ
درس اوّل ةا ؾيَان «ذاكَ ٌََ اهللُ  +اَلحَّؿارُف» اؿث و قانل ٌكث مفضً اؿث و در آن داىفآنَزان ةا آدیار ظغاوىیغ
در زٍان ٌـحی و اصَالپؼؿی آقيا نیقَىغآ (ؾؼةی ،زةان قؼآن 1ویژة پاییۀ دٌیم رقیحً ٌیای غییؼ «ادةیّیات و ؾلیَم
اىـاىی» )2 :و در قَاؾغ دورة آنَظحً ٌای پیكیو اؿث؛ یؿيی نؼوری ةؼ نتاصخ فؿل ٌای ناضی ،نضیارع ،انیؼ ،ىٍیی،
ىفی ،نـحقتل ،نؿادل ناضی اؿحهؼاری ،جؼکیب اضافی و ومفی ،وزن و ریكۀ کلهات ،اؿیم اقیاره ،کلهیات پؼؿكیی ،و
ؿاؾث ظَاىی .و نكحهل ةؼ  6جهؼیو و ةضخ ؾلهی اؿثآ
درس دوم ةا ؾيَان «اَلْهََاؾِغُ الْؿَغَدیَّۀُ  +األَؾغادُ نِو واصِغٍ إلَی نِئَۀٍ  +فیی نَعیارِ اليَّسَیفِ» و نكیحهل ةیؼ  12میفضً
اؿثآ و درةاره اصادیخ و ؿعيان صکیهاىً پیانتؼ (ص) اؿثآ (ٌهان )9 :در اییو درس ؾیغدٌای امیلی و جؼجیتیی جیا
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دوازده ،ؾغدٌای املی از یک جا مغ و ؾغدٌای جؼجیتی از یکم جا ةیـحم آنَزش داده نی قَدآ و نكحهل ةؼ  6جهؼیو و
اىَار القؼآن و ةضخ ؾلهی اؿثآ
درس ؿَم ةا ؾيَان «نعَؼ الـَّهَکِ  +أَقکالُ ابَفؿالِ + 1فی قِـمِ الْسََازاتِ» و نكحهل ةؼ  12مفضً اؿثآ و نَضَع
ؾلهی ةاران ناٌی و ؾلث ةارش ناٌی را ةیان نی کيغآ (ٌهان )21 :در ایو درس داىف آنیَزان ةیا اؿیحفاده از آنَظحیً
ٌای ؿً ؿال اوّل ،ةا فؿل ٌایی آقيا نی قَىغ کً «ناضی ؿَم قعل نفؼد » آىٍا ةیف از ؿً صؼف اؿث؛ یؿيی فؿل
دالدی نسؼّد و نؽیغ و جكعیل دالدی نسؼّد و نؽیغ و ذکؼ ةؼظی اةیَاب نؽییغ ناىيیغ ةیاب جفؿّیل ،اؿیحفؿال ،افحؿیال و
اىفؿالآ و نكحهل ةؼ  6جهؼیو و اىَار القؼآن و ةضخ ؾلهی اؿثآ
درس چٍارم ةا ؾيَان «اَلحَّؿایُفُ الـِّلْهیُّ  +أقَکالُ الْفَؿالِ + 2فی مالِۀ الحَّفحیف» و نكحهل ةؼ  12میفضً اؿیثآ و
زىغگی نـالهث آنیؽ را ةؼ اؿاس آیات قؼآىی نَرد ةؼرؿی قؼار نی دٌغ (ٌهان)33 :آ ٌغف آنَزقیِ درس چٍیارم اییو
اؿث کً داىفآنَزان ةا اةَاب فؿل دالدی نؽیغ ناىيغ ةاب جفؿیل ،افؿال ،نفاؾلً و جفاؾیل و جؼزهیً آىٍیا آقیيا قیَىغآ و
نكحهل ةؼ  6جهؼیو و اىَار القؼآن و ةضخ ؾلهی اؿثآ
درس پيسم ةا ؾيَان «ٌػا ظَل ُ اهللِ  +اَلْسُهلَۀُ الْفِؿلیَّۀُ وَ ا لِـهیَّۀُ  +نَؽَ ؿائِ ِ ؿَیّارَةِ ابزؼَةِ» و نكحهل ةؼ  12میفضً
اؿثآ ةضخ ؾلهی درةاره جاریکی دریا و غؼیؽه صیَاىات و اؿحفاده از گیاٌان ةؼای پیكگیؼی از ةیهاری ٌاؿیث (ٌهیان:
)45آ در ایو درس زهلۀ اؿهیًّ و فؿلیًّ جغریؾ نی قَدآ ٌغف قياظث ازؽای زهلً یؿيیی فؿیل ،فاؾیل ،نفؿیَلٌ ةیً،
نتحغا و ظتؼ اؿثآ و نكحهل ةؼ  6جهؼیو و اىَار القؼآن و ةضخ ؾلهی اؿثآ
درس قكم ةا ؾيَان «ذوالْقَؼىَیوِ  +اَلْفِؿلُ الْهَسٍَلُ  +نَؽَ نَـؤولِ اؿْحِقتالِ الْفُيغُقِ» و نكحهل ةؼ  13مفضً اؿثآ و
درةاره ةضخ جاریعی پادقاٌی ذوالقؼىیو و صکَنث او اؿثآ (ٌهان)59 :در درس قكم فؿل نسٍَل جغریؾ نی قیَدآ
ٌغف ایو اؿث کً داىف آنَز زهلً ٌای دارای فؿل نسٍَل را درؿث نؿيا کيغآ و نكحهل ةؼ  4جهؼیو اىیَار القیؼآن و
ةضخ ؾلهی اؿثآ
درس ٌفحم ةا ؾيَان «یا نَو فی الْتِضارِ ؾَسائِتًُُ  +اَلْسارُّ وَ الْهَسؼورُ وَ ىیَنُ الَِْقایَیۀِ  +نَیؽَ نُیؼِفِ ظَیغَناتِ الْفُيیغُقِ» و
نكحهل ةؼ  13مفضً اؿث کً ةً نَضَع دلفیو ٌا و زىغگی آىٍا ةً گفحگَ نیان ىَرا و پیغرش اؿیثآ (ٌهیان )71 :در
درس ٌفحم نؿاىی صؼوف زؼ آنَزش داده نی قَدآ داىف آنَز ةاییغ ةحَاىیغ صیؼوف زیؼ و زیار و نسیؼور را در زهلیً
درؿث جكعیل داده و جؼزهً کيغ .و نكحهل ةؼ  6جهؼیو و اىَار القؼآن و ةضخ ؾلهی اؿثآ
قیاءُ
درس ٌكحم ةا ؾيَان «مِيا ؾۀُ الحَّلهیؽِ فی ابَدَبِ الْفارِؿیِّ  +اِؿمُ الْفاؾِیلِ وَ اؿیمُ الْهَفؿیَلِ وَ اؿیمُ الْهُتالَغَیۀِِ +
قَیضَۀِ الٍْاجِفِ الْسََّالِ» و نكحهل ةؼ  17مفضً اؿثآ و نَضَع ؾلهی و ادةی ميؿث جلهیؽ را در اقؿار صافغ و ؿیؿغی
ةؼرؿی نی کيغآ (ٌهان)87 :
در درس ٌكحم نٍم جؼیو وزن ٌای اؿم ٌای نكح جغریؾ نی قَدآ فقط قياظث ىَع آىٍا و داىـیحو نؿيایكیان
نعلَب اؿثآ و نكحهل ةؼ  6جهؼیو و اىَار القؼآن و ةضخ ؾلهی اؿثآ
در پایان کحاب ةعكی ةا ؾيَان «الهؿسم» آنغه کً در آن نفؼدات و لغات زغیغ و کارةؼدی ةیان قیغه و در زلیَی
ٌؼ کلهً قهاره درؿی کً آن کلهً در آن ةکار رفحً آورده قغه اؿث جا داىفآنَزان ةً راصحیی ةحَاىيیغ از آن اؿیحفاده
کييغآ
نٍهحؼیو ویژگی نكحؼك در جهام دروس کحاب ؾؼةی پایۀ دٌم ایو اؿث کً کحاب کانالً صؼکثگػاری قیغه اؿیث
جا داىف آنَز ةا ظَاىغن نحَن و ؾتارات ذوق پیغا کيغ و ةً جغریر ةا اِؾؼاب کلهات آقيا قَد .و پژوٌفٌای ٌیؼ درس،
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ىهایف ،ؿؼود ،جؼزهۀ جنَیؼی و داؿحانىَیـی ،ىهَىً کار ؾهلی و جسؼةً زیـحً فؼاگیؼان در درس ؾؼةی نضـَب نیی
قَد .و جناویؼ و نحَن کحاب ةَنی ؿازی قغه اؿثآ
زغول  1راٌيهای نحَن کحاب ؾؼةی ،زةان قؼآن 1ویژة پایۀ دٌم رقحً ٌای غیؼ «ادةیّات و ؾلَم اىـاىی»
صفحِ
هحتَإ هتي
ػٌَاى
درض
1
آیات ظغاوىغ و اصَال پؼؿی
ذاكَ ٌََ اهللُ
اَلغَّرْسُ الَاوَّلُ
9
پيغ و اىغرز
اَلْهََاؾِغُ الْؿَغَدیَّۀُ
اَلغَّرْسُ الذّاىی
21
داؿحان ةاران ناٌی
ُُ الـَّهَکِ
نعَؼَ
اَلغَّرْسُ الذّالِخُ
33
زىغگی نـالهث آنیؽ
اَلحَّؿایُفُ الـِّلْهیُّ
اَلغَّرْسُ الؼّاةِؽُ
45
آیاجی از قؼآن
(ٌػا ظَل ُ ال ّلًِ)
اَلغَّرْسُ الْعانِؾُ
59
داؿحان ذوقؼىیو
ل اؿْحِقتالِ الْفُيغُقِ
ذوالْقَؼىَیوِ  +نَؽَ نَـؤو ِ
اَلغَّرْسُ الـّادِسُ
71
زىغگی دلفیو
یا نَو فی الْتِضارِ ؾَسائِتًُُ
اَلغَّرْسُ الـّاةِؽُ
87
قؿؼ نلهؽ ؿؿغی و صافغ
مِيا ؾۀُ الحَّلهیؽِ فی الْاَدَبِ الْفارِؿیِّ
اَلغَّرْسُ الذّانِوُ
101
-------------------------اَلهْؿْسَمُ
زغول  2راٌيهای قَاؾغ کحاب ؾؼةی ،زةان قؼآن 1ویژة پایۀ دٌم رقحً ٌای غیؼ «ادةیّات و ؾلَم اىـاىی»
صفحِ
ث٘بى قَاػذ
ػٌَاى
درض
5
یادآوری و جكعیل اىَاع کلهً
یادآوری نتاصخ 3ؿال قتل
اَلغَّرْسُ الَاوَّلُ
13
نؿؼفی اؾغاد
ؾغدٌای املی جا 100و جؼجیتی جا 20
اَلغَّرْسُ الذّاىی
25
نؿؼفی  4ةاب نؽیغ
افؿال نسؼد و ةاب ٌای نؽیغ1
اَلغَّرْسُ الذّالِخُ
36
نؿؼفی ةاب نؽیغ
ةاب ٌای نؽیغ2
اَلغَّرْسُ الؼّاةِؽُ
49
نؿؼفی اىَاع زهلً اؿهیً و فؿلیً
زهلً اؿهیًّ و فؿلیًّ و ارکان آىٍا
اَلغَّرْسُ الْعانِؾُ
63
نؿؼفی روش نسٍَل کؼدن فؿل
فؿل نسٍَل
اَلغَّرْسُ الـّادِسُ
75
نؿؼفی صؼوف زؼ
نؿاىی صؼوف زؼ
اَلغَّرْسُ الـّاةِؽُ
91
نؿؼفی روش ؿاظث نكحقات
وزن ٌای اؿم ٌای نكح
اَلغَّرْسُ الذّانِوُ
 .2-3توبرٗي
ةؿغ از ةیان نحو و قَاؾغ در ٌؼ درس ،جهؼیو ٌایی ةؼای ظؼح ارزقیاةی از آنَزش در ىؼؼ گؼفحیً قیغه اؿیثآ ؿیاظحار
جهاریو در کحاب ةً گَىً ای اؿث کً رغتث فؼاگیؼان را ةً یادگیؼی ةؼ نیاىگیؽد و روىغ آن ةً ىَؾی اؿث کً فؼاگییؼان
را ةغون ىیاز ةً نؿلم ةً صل جهاریو وا نیدارد؛ زیؼا از ؾتارات کَجاه و ؿاده اؿحفاده قیغه و نحياؿیب ةیا ؿیعش ؾلهیی
آىان ؿادهؿازی و ةَنیؿازی قغه اؿث و ةؼگؼفحً از آیات قؼآن و ؿعيان ةؽرگان اؿث و نَضَؾات زالیب ةییان قیغه
نذال در درس پيسم مفضً  54جهؼیو ؿَم کً رغتث و قَق داىفآنَزان ةً یادگیؼی را افؽایف نی دٌغآ

و بِ آآآآآآآآآ -3آآآآآآآآآآآ ظائِؼٌ زَهیلٌآ
 - 1آآآآآآآآذاتُ ؾُیَنٍ نُحَضَؼِّکَۀٍآ  -2الكُّعیُّ یَضفَغُ ابَن َ
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یا در درس ؿَم مفضً  29جهؼیو ؿَم جنَیؼی از ؿيگ قتؼ ةاىَ دکحؼ آىًناری قیهِل اؿالم پیژوه ،ظاورقیياس و
نَلَیقياس آلهاىی آراؿحً ةً صغیخ پیانتؼ اؿالم (ص) آنغه اؿث کً اٌهییث اصیغیخ و صکهیث را ةیؼای فؼاگییؼان
ةیان نی کيغآ

جذٍل  3ارزٗبثٖ توبرٗي کتبة ػرثٖ پبٗٔ دّن رؼتِ ّبٕ غ٘ر«ادثّ٘بت ٍ ػلَم اًعبًٖ»
ثراظبض هؼ٘برّبٕ ظبزهبًذّٖ هحتَا
ٗکپبرچگٖ
هذاٍهت
تَالٖ
تؼذاد
درض
تورٗي
+
+
6
اَلغَّرْسُ الَاوَّلُ
+
+
+
6
اَلغَّرْسُ الذّاىی
6
اَلغَّرْسُ الذّالِخُ
+
+
+
6
اَلغَّرْسُ الؼّاةِؽُ
+
6
اَلغَّرْسُ الْعانِؾُ
+
+
4
اَلغَّرْسُ الـّادِسُ
+
+
+
6
اَلغَّرْسُ الـّاةِؽُ
+
+
+
6
اَلغَّرْسُ الذّانِوُ
در ارزیاةی جهاریو کحاب ةؼاؿاس نؿیارٌای ؿازناىغٌی نضحَا ایو ىحیسً صامل قغ کً جهیاریو کحیاب از اىـیسام
ظَةی در ؾَانل ؿًگاىً ؿارناىغٌی نضحَا ةؼظَردار اؿث و در ایو زنیيً نَف ةَده اؿثآ از ىؼؼ جَالی ٌهً جهؼیوٌیا
پیاپی آنغه و از ؿاده ةً دقَار نؼجب قغه اؿث ةً ىضَی کً ةغون ىیاز نؿلم ةؼای فؼاگیؼان قاةل صیل اؿیث زیؽ درس
اول کً جيٍا نتضخ«التضخ الؿلهی» آنغه و درس قكم از ىؼؼ جؿغاد جهاریو چٍار جهؼیو دارد و ایو در صالی اؿث کً
ةقیً دروس کحاب قف جهؼیو دارىغآ از ىؼؼ نغاونث ٌهً جهؼیو ٌا از ىؼم نيعقی ظَةی ةؼظَردارىغ و ٌؼیک نقغنیً
ای ةؼای جهؼیو ةؿغی صـاب نی قَدآ و از ىؼؼ یکپیارچگی ٌهیً جهیؼیو ٌیا از زهیالت و ؾتیاراجی کَجیاه از قیؼآن و
اصادیخ و روایات ةؼظَردارىغ کً ةؼای داىفآنَزان ةـیار نفیغ اؿثآ
 .3-3هلحقبت
نلضقات کحاب در دو ةعف «اىَار القؼآن» و «التضخ الؿلهی» آورده قیغه اؿیث کیً نضحیَای آن نتحيیی ةیؼ قَاؾیغ و
کلهات ةکار رفحً در نحو واصغ یادگیؼی اؿثآ و ةا ٌغف جـٍیل فؼاگیؼی در ىؼیؼ گؼفحیً قیغه اؿیثآ و در درس اول
«اىَار القؼآن» ىیانغه اؿث و در ةقیً دروس ٌؼ دو نتضخ آنغه اؿثآ
در ةعف «أىَار القؼآن» فقط نؿيای کلهاجی نغّ ىؼؼ اؿث کً ةً قکل «زای ظالی»« ،زیؼظط دار» یا «دو گؽیيیً-
ای» ظؼّاصی قغه اؿثآ و ایو ةعف ةؼای کار در نيؽل اؿث و ةً نيؼَر جقَیث قَه درك و فٍم داىف آنَزان در فٍیم
قؼآن و نحَن دیيی اؿثآ
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 .4ظبزگبرٕ هحتَإ کتبة ثب ً٘بز جبهؼِ ٍ تکٌَلَشٕ ٍ زٗعتِ فراگ٘راى
نضحَای کحاب ؾؼةی دٌم ةؼای فؼاگیؼان ؿَدنيغ اؿث و ةً مَرت کارةؼدی در زىغگی آىیان نیيؿکؾ نیی قیَدآ و از
ویژگی ٌای نحو نیجَان ةً کذؼت لغات و نفؼدات اقاره ىهَد کً در اول ٌؼ درس آنغه اؿث و در نحو درس ةً لغیات
ن حؼادف یا نحضاد آن اقاره قغه و آوردن نفؼدات در اول درس ،داىف آنَزان را ةً فؼاگییؼی نیحو و جؼزهیً ةیؼ نیی-
اىگیؽد و آىان از ظؼی نحو یا جهاریو ةً نؿيای زغیغ نفؼدات دؿث نییاةيغ و کحاب نفؼدات زغیغ را ةا رىگ آةیی در
نحو آورده اؿث و در ؾتاراجی ؿاده ةیان قغه و ایو ةا ؿعش فکؼی و ؾقلی داىف آنَزان ؿيعیث دارد و ایو از ویژگیی
ٌای کحاب ٌای ىَىگاقث اؿث کً گيسیيً لغَی فؼاگیؼان را جقَیث نیی کيیغ و نیی جَاىيیغ ةیً کهیک آن ؾتیارات و
زهالجی ؿاده ةـازىغآ و از آىسا کً یکی از چٍار نٍارت زةاىی «ؿعو گفحو» اؿث ،ایو ویژگی ةـحؼی نياؿب را ةیؼای
نیآورد و کالس درس را زػّاب ،قاداب ،پؼجضؼّك و فؿّال نی ؿازدآ
آنَزش نکالهً ةَزَد
ناىيغ درس اول جهؼیو  5مفضً ٌفث کً ةا کارةؼد کلهات نحؼادف و نحضاد ایو انؼ را جـٍیل نی کيغآ
رَظینَۀ ≠ …………… نُسحٍَِغ ; ……………یَـار ≠ …………… ىَر ; ……………
و ةؼ ایو اؿاس جؼزهۀ نحَن و ؾتارات کحاب ةؼ ؾٍغة داىف آنَزان اؿث و دةیؼ ىقف راٌيهیا داردآ اىحؼیار نییرود
داىف آنَزان ةحَاىغ در پایان ؿال نحَن و ؾتارات ؿادة قؼآىی را در صغّ ؿیاظحارٌای ظَاىیغه قیغه ،درؿیث ةعَاىیغ و
نؿيای آىٍا را ةفٍهغ و جؼزهً کيغآ
در نضحَای کحاب جناویؼ و زغاولی ةکار رفحً نحياؿب ةا فؼٌيگ و زانؿً ایؼاىی ناؿثآ ةیً ؾيیَان نذیال در درس
پيسم مفضً  51جنَیؼی از اناکو جاریعی و نػٌتی کكَرنان آورده قغه اؿثآ

یا در درس ٌكحم مفضً  88جنَیؼی از زیتا از لـان الغیب صافغ قیؼازی آنغه و غؽل نلهؽ او را ةیان ىهَده:
ؿیؿغی قییؼازی
(از ظَن دل ىَقحم ىؽدیک دوؿث ىانً /إىّی رَأَیثُ دٌَْؼاً نِوْ ٌَسْؼِكِ الْقیانًَ) و در مفضً  89نُلَهَّؽ َ
(ؿَلِ الْهَناىِؽَ رَکْتاًجٍَیمُ فِی الْفَلََاتِ  /جَ قغرِ آب چً داىی کً در کيارِ فُؼاجی) آنغه اؿثآ

از ظؼفی نضحَای کحاب ؾؼةی دٌم فؼاگیؼان را ةا جکيَلَژی نؿامؼ آقيا نییکيیغ و نَضیَؾاجی ةییان قیغه کیً ةیا
پیكؼفث ٌای ؾلهی نؿامؼ ؿازگاری دارد و ةؼ اؿاس ىیازٌای زیـحً و روزنؼه نضحَا آنغه اؿث؛ نذال در درس ٌكیحم
مفضً  94در نتضخ (قِؼاءُ قَؼیضَۀِ الٍْاجِفِ الْسََّالِ) پیؼانَن ؿیم کارت و نَةایل و امعالصات ؾلهی نؿامؼ ةضخ نیی-
کيغآ
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ؾالوه ةؼ ایو نَارد در نضحَا از چاقيی قؼآن و اصادیخ و صکهث اؿحفاده قیغه؛ نیذال در درس چٍیارم (اَلحَّؿیایُفُ
الـِّلْهیُّ) مفضً  24نهلَ از آیات قؼآىی اؿثآ ﴿ب إکؼاهَ فِی الغّیوِ…﴾ الْتقؼة ﴿ ،256:کُل صیؽب ةهیا لیغیٍم فَؼِصیَنَ﴾
الؼّوم 32 :وآآآ یا در درس ٌفحم (یا نو فی التِضارِ ؾَسائِتًُُ) از دُؾای زََقَوِ کَتیؼِ آنغه اؿثآ
ً .5ت٘جِ گ٘رٕ
ةا در ىؼؼ گؼفحو الگٌَا و نالكٌا ،ایو کحاب جا صغ زیادی در ازؼای مضیش امَل ةؼىانًرییؽیدرؿیی و ؿیازناندٌیی
نضحَا نَف ةَده اؿث و یافحًٌا ىكان داد نكکالت نؼجتط ةا جغویو و ؿازناىغٌی نضحَای کحیاب از ىؼیؼ قاىَىهيیغی
ٌای ةؼىانً درؿی ،واقؿیات ازحهاؾی و ىیازٌای فؼدی ،در صغ نقتَل اؿثآ
در ةؼرؿی اىسام قغه نضحَای دروس ؾؼةی پایً دٌم از ىؼؼ ؿَدنيغی و اٌهیث آن ةیً اییو ىحیسیً رؿییغیم کیً
قَاؾغ و نحَ ن آىچيان ةا ٌم درآنیعحً اؿث کً داىف آنَزان را ةً یادگیؼی فؼا نی ظَاىغ و نحَن را نؼکتی ةؼای ةییان
قَاؾغ داىـحً اؿث و در نحو دروس از نحَن ؾلهی نحيَؾی اؿحفاده قغه کً در زىغگی روزنؼه قاةل اؿحفاده اؿیث ةیً
ظَری کً داىفآنَز اصـاس نی کيغ ةا زىغگی او گؼهظَرده و ایو ؾانل اىگیؽه و ؾالقً نيغی او ةً ؾؼةی اؿیث و اییو
ویژگی در کحاةٍای ىَىگاقث ةً ظَةی دیغه نی قَد و از ىقاب قَت آن اؿثآ
ةياةؼ ىحایر و یافحًٌای صامل از ایو پژوٌف ،جغویو نضحیَای کحیاب ،پؼؿیفٌیا ،جنیاویؼ و ؿیؤابت ةاجَزیً ةیً
واقؿیات ؿيی و نقحضیات رقغی داىفآنَزان نقعؽ نحَؿعً دوم اؿث ةً ىضَی کً آىان را قادر ةً جَزً و ؾالقً ةً
فؼاگیؼای ؾؼةی ىهَده و اىگیؽه ٌای فؼدی آىٍا را ةؼای یادگیؼی زةان ،جضؼیک و جؼغیب ىهَده اؿثآ در ایو زنیيً نی-
جَان ةً جَزً دفحؼ جألیف ةً گؼافیک و زيتً ٌای دیغاری و زیتایی قياظحی کحاب ،اؿحفاده از ػؼافثٌیای ٌيیؼی و
جَزً ةً ؿعش دریافث داىفآنَزان اقاره ىهَد کً آن را ةیؼ اؿیاس اٌیغاف جؼةیحیی و ؾلهیی زغییغ وزارت آنیَزش و
پؼورش ؿاناىغٌی کؼدهاىغآ
در ةؿغ واقؿیث ٌای ازحهاؾی ،ةایغ گفث کً نضحَای کحاب ؾؼ ةی دٌم ةا ؾَانل و ارزش ٌای ازحهاؾی ٌهاٌيگی
بزم را داراؿثآ و اىحعاب نضحَای کحاب ةؼ نتيای ارزش ٌای ازحهاؾی و فؼٌيگی ،چیالف ٌیا و ىیازٌیای زانؿیً و
واقؿیات نلهَس ازحهاؾی اؿث کً ةً ىَؾی داىف آنَزان در زىغگی روزنؼه ظَد ةا آن نَازٍيغ و ایو ةاؾخ قیغه جیا
ادؼگػاری واقؿی و ؾهلی کحاب ةً ىضَ قاةل نالصؼً ای افؽایف یاةغ و زنیيً ٌای بزم ةؼای نؿيادار قغن ٌؼچً ةیكحؼ
یادگیؼی داىف آنَزان فؼاٌم قَد.
در صَزه جغویو و جألیف کحاب ،ةً نَاردی ٌهچَن قعیؽ کحیاب ،صسیم نعالیب و جؿیغاد دروس ،جهیاریو ،صیؼوف
چیيی،چآ ،جنَیؼگؼی ،زغاول ،ىَع ظعَب ،ایساد جؿادل نیان نعالب ىؼیؼی و ؾهلیی ،اظحنیاص زنیان نياؿیب و
دقی  ،ظؼح پؼؿف ٌای چالف ةؼاىگیؽ در دروس و فؼاٌم کؼدن فؼمث یادگیؼی ةیكحؼ ،فؼاٌم کؼدن فؼمیث ٌیایی
ةؼای یادگیؼی ظَداىگیعحۀ داىف آنَزان ،جَزً قغه اؿث کً در افؽایف ؿعش یادگیؼی واقؿی داىیفآنیَزان ةـییار
نؤدؼ اؿثآ
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در ارزیاةی جهاریو کحاب ةؼاؿاس نؿیارٌای ؿازناىغٌی نضحَا ایو ىحیسً صامل قغ کً جهیاریو کحیاب از اىـیسام
ظَةی در ؾَانل ؿًگاىً ؿارناىغٌی نضحَا ةؼظَردار اؿث و در ایو زنیيً نَف ةَده اؿثآ از ىؼؼ جَالی ٌهً جهؼیو ٌیا
پیاپی آنغه و از ؿاده ةً دقَار نؼجب قغه اؿث زؽ در درس اول کً جيٍا نتضخ"التضخ الؿلهی" آنغه و نتضخ "اىیَار
القؼآن" ىیانغه اؿث و درس قكم از ىؼؼ جؿغاد جهاریو چٍار جهؼیو دارد و ایو در صالی اؿث کیً ةقییً دروس کحیاب
قف جهؼیو دارىغ.
پ٘ؽٌْبدات
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