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چکیده
برای بررسی هر اثری اعم از مکتوب و غیر مکتوب طرق مختلفی وجود دارد .یکی از این روش-
ها ،روش تحلیل محتواسن هنه یکنی از پرهناربردتری روشهنای تحيیند در ملااتنال علنوم
اجتماعی ،رفتاری و انسانی به شمار میرود و بنه عننوان روش پووهشنی بنرای توصنی عیننی،
منظم و همّی محتوای ارتباطال با هدف نهایی تفسیر دادهها به هار میرود .پووهش حاضنر نینز
از ای تکنیک برای بررسی محتوای مذهبی هتابهای فارسی دوره دبیرستان بهره جسته اس .
ای پووهش به احاظ هدف از نوع هاربردی ،بر اساس رویکرد اسنادی و از نظر روش اجرا مبتنی
بر تحلیل محتوا (همّی و هیفی) به شمارمیآید .جامته آماری پنووهش ،هتن فارسنی دوره دوم
دبیرستان و نمونه پووهش تمام قسم های هتابهای مذهور اس  .بررسیها نشان میدهد هنه
از میان 5هتاب ادبیّال تحلیل شنده ،هتناب فارسنی سنوم دبیرسنتان دربر یرنندهی بیشنتری
مضامی مذهبی بوده و هتاب علوم و فننون ادبنی ،2همتنری محتنوای دیننی را دارد .از مینان
مضامی مورد بررسی ،ذهر نام و صفال ااهی با فراوانی011مورد ،در صدر محتوای مذهبی هت
فارسی دوره متوسله قرار دارد و بیان وقایع مذهبی با تکرار 3بارهی خود ،همتری فراوانی را بنه
خود اختصاص داده اس  .مضامی مذهبی هم به ترتی فراوانی خود در هتنابهنای فارسنی از
ای قرارند :نمادهای مذهبی ،شخصیّ های مذهبی ،اعتيادال دینی ،ارزشهای مذهبی ،آینال و
احادیث ،اماه مذهبی ،شتائر دینی ،مراسم مذهبی و وقایع مذهبی.
واژه های کلیدی :تحلیل محتوا ،مضامی مذهبی ،هتابهای ادبیّال فارسی.

تأیید نهایی0411/11/02 :
 -0تاریخ وصول0411/12/16 :
 -2استادیار روه زبان و ادبیال فارسی دانشگاه فرهنگیانdarabi_sh@yahoo.com ،
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 .1مقدمه
ادبیّال هر هشوری ،شاخصۀ اصلی ارزیابی فرهنگ و تمدن آن ملّ بهحسناب منیآیند
چراهه تنها عرصۀ ادبی اس هه همۀ جنبههنای ذوقنی نظینر موسنیيی ،دین  ،فلسنفه،
عرفان و تاریخ در آن بازتاب مییابد .در حيیي ادبیّنال بینان زیبنای مفناهیم ذهننی و
احساسهای درونی و اندیشههای بشری در قاا نافنذ و ینرا اسن و چنون از زیبنایی
برخوردار اس  ،مردم را به سوی خود جذب میهند و با زند ی آنان عجنی منی نردد.
حال ا ر ادبیّال ،با اندیشه و باورهای مکتبی هم پیوند داشنته باشند ،فرا یرتنر خواهند
بود زیرا دی و ادبیّال بیشک هه تری انگارههای فرهنگی یک ملّ به شمار میآیند.
حس دینی و متتيدال مذهبی ،فرا یرتری عنصری اس هنه منردم را بنه یکندیگر
پیوند میدهد دی  ،آیی زند ی هردن در راه حد را نشان میدهد ،راهی هه سنتادل را
تضمی میهند .و عامل ارتباط و همبستگی و وحدل میان انسانهاس  .در واقع هننر و
ادبیّال ،مهمتری ابزارهایی بودهاند هه دینداران و عرفا با آن به ترویج اندیشههنای خنود
پرداختهاند .چنان هه دهتر شریتتی هنر را جزئی از دی میداند و می وید« :هننر ینک
ميواه دینی و یک حيیي متتاای و ميدس اس هه نجالبخنش بشنری اسن و ینک
رساا مافوق مادی و متتاای و صد در صد انسانی دارد»(شریتتی.)8:0318،
نگاهی به ادبیّال فارسی ،سیلره سنترده مضنامی دیننی را در عرصنه نظنم و نرنر
فارسی نشان میدهد .بیشنتر سنرودههنای پنیش از اسنمم ،متضنمّ تتناایم اخمقنی و
مضامی دینی بوده اس  .ادبیّال فارسی دری از همان آغاز پیدایش و توستۀ خود صنبةۀ
اسممی داشته اس  ،اذا تأثیر تتاایم اسمم در آن ،نه بنر اثنر برخوردهنای تننشآمینز و
فیزیکی ،بلکه برخاسته از تتامل فرهنگی و ادبنی بنوده اسن  .ميدمنۀ ههن شناهنامه و
ترجمۀ تفسیر طبری به فارسی نشان میدهند هنه ههن تنری نموننههنای نرنر فارسنی
همچون شتر آن ،دارای صبةه و رویکرد اسممی اس و ای ادعا هه ادبیّال فارسی دری،
در شتر و نرر خویش ،به عنوان ادبیّاتی اسممی جلوه ر شد ،چندان غینر قابنل توجینه و
دور از انصاف به نظر نمیرسد(ممتح و محمدی.)016:0300،
از آنجا هه توأمنانی ادبیّنال و دین  ،این تواننایی را دارد تنا بنه سنرع در جهنان
سترش یابد و تأثیر ذار باشد ،از ای رو ملرحهردن اعتيادال دینی در متون نظم و نرر
ادبی همواره مورد توجه بوده اس .
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از آنجا هه جامتۀ ما ميیّد به اصول دینی میباشد اذا طبیتی اس هه متون درسنی
دانش آموزان باید ملابد با ای اصول تندوی ردنند و نینز بنا توجّنه بنه مینزان بنا ی
اثر ذاری متون درسی بر رشد و پویایی و تربی شخصنیّ فنردی و اجتمناعی داننش-
آموزان ،اذا زینش و ردآوری متون درسی مناس با فضای اعتيادی جامته بنرای آنهنا
از اهمّیّ وا یی برخوردار اس .
یکی از پدیدههای دنیای مدرن ،تهاجم فرهنگی و تمش هشورهای سنلله نر بنرای
اايا و تربی فرهنگ و ارزشهای مورد نظر خود در میان جوانان سایر جوامنع ،بنه وینوه
هشورهای در حال توسته اس و چااش اساسی هشورهای در حنال توسنته ،در برخنورد
با پدیده جهانی شدن و مواجهه با فرهنگ جدیند ،از خنود بیگنانگی فرهنگنی و بحنران
هویتی اس (مرادی.)60 :0301 ،
از آنجا هه دانشآموزان بیشتر وق ملااته خود را صرف خواندن هتابهای درسنی
میهنند بنابرای زینش مواد و متون متناس بنا نیازهنای این نروه بسنیار اهمّیّن
داشته و نتیجه آن مستيیماً در زند ی فنردی و جمتنی بازتناب خواهند یافن  .از سنوی
دیگر ،با توجه به اهمی و میزان با ی اثر ذاری متون درسی بر رشد و پویایی و تربین
شخصی فردی و اجتماعی نوجوان اذا نينش آمنوزش و پنرورش در تيوین بنیادهنای
هویتی نوجوانان بیش از پیش روش می ردد زیرا «آموزش و پنرورش رسناا جامتنه-
پذیری دانشآموزان را از طرید شکلدهی هوی ملی ،دینی و قومی آنان بر عهنده دارد»
(شمشیری.)01: 0381 ،
هدف این پنووهش بررسنی مینزان بازتناب مضنامی دیننی در هتن فارسنی دور
دبیرستان اس چراهه مضامی دینی در ای هتابها مجاای وسنیع یافتنه اسن و این
آثار به عنوان سترهای برای طرح مضامی دینی تليی می ردد .تمش نگارند ان بر ای
اس هه میزان بهرهمندی مؤافان هت درسی ،در وا ویی ب ماینههنای محتنوای دیننی
بررسی ردد و به ای سوا ل پاسخ داده شود هه هرهدام از هتابهای درسی فارسی ،به
چه میزان به مضامی دینی پرداختهاند؟ و هدامیک از مضامی دینی و اعتينادی در این
هت  ،بیشتر ملرح شده و ملمح نظر مؤافان بوده اس ؟
 .1-1پیشینه پژوهش
تحلیل محتوا یکی از روشهای مهم پووهش اس هه در سالهای اخینر بنیشتنر منورد
توجّه پووهشگران قرار رفته اس  .فرد ان هراینجر ،تترین جنامتی از این روش ارائنه
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میدهد« :تحلیل محتوا روش ملااته و تجزیه و تحلیل ارتباطها به شیو نظامدار ،عیننی
و همی برای اندازه یری متةیرهاس  ».در تحلیل محتوا ،پووهشگر پیامهای توایدشده را
مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و به دنبال یافت پاسخی بنرای پرسنشهنای تحيیند
خود اس  .روش تحلیل محتوا برای دانشمندان علنوم اجتمناعی و انسنانی ،فرصن هنای
ونا ونی را جه استفاده منظم از فرا یرتری شکل مدارک مربنوط بنه امنور انسنانی-
یتنی محتوای ارتباطال -فراهم میآورد .اهمّیّ به هار یری این روش در بررسنیهنای
محييان ،سب پیدایش آثار مختل پووهشی به ای شیوه شده اس  .از جمله پنووهش-
هایی هه در داخل هشور در ای زمینه انجام شده اس میتوان به ای موارد اشاره هرد:
متّيی و همکاران ( )0304در پووهش خود بنا همنک روش تحلینل محتنوا ،رویکنرد
تربیتی محبّ اهل بی علیهم ااسّمم را در هت دینی دور متوسله بررسی هردهاند .از
ای رو در آغاز ،پس از بیان چارچوب نظری بر اساس اسناد قرآنی و رواینی ،موافنههنای
قابل ارزیابی در قاا اصول ،ویو ی و هارهردها استنتاج ردیده و بر اسناس آن ،تحلینل
محتوایی و تفسیر مضامی انجام شده اس .
حرفتی سبحانی ایل آبادی و پیری( )0306در ميااۀ «تحلینل محتنوای هتنابهنای
فارسی دور اول متوسله بر حس میزان توجه به مؤافههای سرمایه فرهنگی» به میزان
توجه به مؤافههای سرمایه فرهنگی در هتابهای فارسی دور متوسلۀ اول پرداختنهانند
هه در آن به مؤافۀ نهادینه همتر از سایر مؤافهها توجه را به خود اختصاص داده اسن و
مؤافۀ عینیّ یافته بیشتری میزان توجه را به خود اختصاص داده اس .
ادی منش و پروانه ( )0304در پووهش خود هه با هدف تحلیل محتوای هتنابهنای
درسی تاریخ دور متوسله علوم پایه ،بنرای تتینی جایگناه مؤافنههنای هویّن دیننی،
مذهبی و انيمبی در محتوای ای هتابها انجام شده اس  ،یافتههای ای پووهش حناهی
از ای اس هه :هتاب های درسی تاریخ متوسله بتد از انيمب اسممی در شنکلدهنی و
انتيال مفاهیم هو ّی دینی ،منذهبی و انيمبنی سنهم زینادی داشنته انند و توانسنتهانند
ویو یها ،بایدها و نبایدهای دینی ،عياید و هویّ اسممی -انيمبی را در به ی ملاان
خویش ،به دانشآموزان انتيال دهند و در جه درونیسازی آنها مؤثر عمل هنند.
دامادی و حیدری ( )0304به تحلیل هتاب هدیههنای آسنمان پاینه پننجم از منظنر
تأهید بر آموزههای ملی و مذهبی پرداختهاند .نتایج به دس آمده بر طبد سه فرضیه در
پووهش حاضر بدی صورل بوده اس هه هتاب هدیههنای آسنمان پاینۀ پننجم از نظنر
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ویو یهای ظاهری و ساختاری متناس میباشد و به آموزههای ملّی در این هتناب بنه
میزان هافی توجّه نشده اس و همچنی به آموزههای مذهبی در هتاب حاضر به مینزان
قابل توجّهی پرداخته شده اس .
متروفی و پناهی توانا ( )0303به تحلیل محتوای هتابهای درسی ادبیّنال فارسنی دوره
متوسله برای تتیی جایگاه مؤافههای هوی ملی _ مذهبی در محتنوای این هتنابهنا
پرداختهاند .یافتهها نشان دادهاند هه میزان تأهید برموافههای هوی ملنی _ منذهبی در
هتابهای ادبیّال فارسی دور متوسله یکسان نیس و بیشتری میزان تأهید به ترتین
بر مؤافههای میراث فرهنگی و مؤافههای مذهبی و همتری میزان تاهید بنه ترتین بنه
میزان درصد بر مؤافههای خرده فرهنگها و مؤافههای ملی _ سیاسی شده اس  .مؤافه-
های جةرافیایی سرزمینی در جایگاه متوسط قرار دارند.
امّا از منظر بررسی میزان استفاد هت فارسی دبیرستان ،از ادبیّال مذهبی و قنرآن و
حدیث و مأثورال عرفانی ،به نظر میرسد هه فتاای پووهشی مستيلی روی نداده اس .
 .2-1روش انجام پژوهش
یکی از روشهایی هه برای جمعآوری اطمعال ،استفاده میشود ملااته و بررسی متونی
اس هه دربارهی موضوع مندنظر تنأای شندهانند .در پنووهش حاضنر هنه هناربردی و
توصیفی اس و روش اصلی جمعآوری اطمعال ،اسناد و مدارک ،ملااتۀ مننابع و متنون
هتابخانهای اس  ،پووهشگر از تجزیه و تحلیل دادههای مأخوذ از هتابهنای درسنی نینز
استفاده هرده اس  .در ای پووهش هتابهای فارسی اول ،دوم و سوم دبیرستان ،جامتنه
آماری محسوب میشوند هه در آنها مفاهیم دینی بررسی میشنود و بنا بررسنی تمنامی
ملاا آنها ،بسامد به هار یری باورهای دینی و اعتيادال مذهبی تشریح شده اس .
 .2بحث
هتابهای درسی ،از مهمتری و پرهاربردتری رسانههای آموزشی در نظامهنای آموزشنی
هشورهای مختل جهان ،بهویوه نهاد آموزش و پرورش جمهوری اسممی ایران اس هنه
سننند مکتننوب و منندون تتلننیم و تربی ن محسننوب مننیشننود و فتاای ن هننا و تجننارب
یاد یرند ان ،بر محور آن سازماندهی میشود (دیبایی و همکاران  .)31:0380،از ای رو
دستیابی به اهداف پرورشی جامته نیز از طرید هتابهای درسی و محتوای تتینی شنده
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برای آنها میسر میشود ،به ونهای هه «ا نر برنامنهی درسنی و محتنوای هتنابهنای
مربوط ،هماهنگ و همسو با اهداف هلی و جزئی نظام نباشد ،نمیتوان به تحيّند هندف-
های مورد انتظار امیدی داش  .موفيی یک نظنام آموزشنی در نرو همناهنگی اجنزای
متشکله با یکدیگر و همسویی آنها در جه تحيد هدفها و تناس آن با ویو نیهنای
خاص مخاطبان آموزشی اس » (رئیس دانا .)88:0314 ،از آنجا هه فرهنگ غاان این
مرز و بوم ،فرهنگ مبتنی بر شریت اسمم اس پس منابع آموزشی نیز باید همسنو بنا
تتاایم ای فرهنگ باشد .در صورتی هه شااود آموزههنای مندارس هشنور ،آمیختنه بنه
تتاایم دینی نباشد ،نوجوانان در فرآینند اجتمناعی شندن خنود ،از عيایند دیننی عناری
خواهند شد .پس زم مینماید هه در بررسی محتوای هتابهای درسی مینزان ملابين
آنها را با اعتيادال دینی هشور اسممی خود بسنجیم.
به طور هلی مؤافههای مذهبی به هار رفته در هتابهای منورد بررسنی ،عبارتنند از:
نمادهای دینی ،شتائر و اعمال دینی ،ارزشهای مذهبی ،مراسم مذهبی ،شخصنیّ هنای
مذهبی ،اعتيادال مذهبی ،احادیث و روایال و وقایع مذهبی.
 .1-2نمادهای دینی
منظور از نمادهای دینی ،عناصری اس هه اساس دین مبنی اسنمم مبتننی بنر آنهنا
اس  .عوامل و نشانههایی هه مستيیماً د ا بر دی اسمم میهنند .از جمله نمونههنای
نماد دینی به هار رفته در هت درسی میتوان به ای موارد اشاره هرد:
فراوانی محتواهای مذهبی به هار رفته مربوط به نمادهای دینی در هت درسنی فارسنی
دوره متوسله در جداول ذیل نمایش داده شده اس :
عنوان نمادها

فارسی3

فارسی 2فارسی1

علوم و فنوون علوم و فنوون
ادبی2

ادبی1

خداوند و صفات او

34

02

08

23

08

قرآن و کتب دینی

1

4

3

1

1

پیامبر و ائمهی اطهار

02

00

01

0

2

اماکن مقدس

6

2

4

1

1

جمع

52

20

35

24

21

جمع کل نمادها

061
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همان ونه هه از جدول برمیآید ،بیشتری نمادهای مذهبی بنا فراواننی  52مرتبنه ،در
هتاب فارسی سوم و همتری نمادها با فراوانی  21مرتبه ،در هتاب علوم و فننون ادبنی 0
دیده می شود .از میان انواع نمادها نیز یادهرد خدا و صفال ااهی بیشتری فراوانی یتننی
 015بار و ذهر نام قرآن و هت دیننی دیگنر همتنری فراواننی یتننی  1بنار را بنه خنود
اختصاص دادهاند.
 .2-2شعائر دینی
«شتائر» ،جمع «شتیره» به متنای عمم و نشنانه آمنده اس (قرشنی )46:0402،و در
اصلمح به متنای اعماای اس هه به عنوان نشانۀ اعتياد خاصی به جای آورده میشوند.
اعمال مذهبی ملرح شده در اسمم مانند :نماز ،روزه ،زهال وغیره جزو شتائر مذهبی بنه
شمار میروند .بررسیها نشان میدهد هه به طور هلی در هتابهای مورد بررسی ،اشناره
به اعمال عبادی به ندرل دیده میشود .همچنی از میان انواع اعمنال عبنادی ،فينط بنه
نماز ،روزه و حج در مت هتابها اشاره شده اس :
عنووووان فارسی3

فارسی2

فارسی1

شعائر

علوووم و فنووون علوووووم و
ادبی2

فنوووووون
ادبی1

نماز

2

0

0

----

----

روزه

----

----

----

----

0

حج

----

0

----

----

----

جمع

2

2

0

1

0

جمع کل

6

همانگونه هه مشاهده میشود ،شتائر دینی چندانی در هتن منورد بررسنی اسنتفاده
نشده اس  .مجموعاً  6مورد تکرار شتائر دینی در هت فارسی دیده میشود هه نمناز بنا
فراوانی  4بار بیشتری سهم را به خود اختصاص داده اس .
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 .3-2ارزشهای مذهبی
منظور از ارزشهای مذهبی در ای بخش ،ویو یها یا باورهای مرب اخمقنی اسن هنه
هم عيل و هم شرع آن را پذیرفته و عامل ارتيای انسنان در زنند ی منادی ومتننوی بنه
حساب میآید .از آن جا هه بنا به تصریح حضرل رسول اهنرم(ص) ،اسنمم دین اخنمق
بوده و پیامبر(ص) طبد حدیث «إِنَّمَا بُتِرْ ُ اِنأتتممممَ مَکمنارِمَ ااْأمخْلمناقِ :بنهراسنتی هنه من
مبتوث شدم تا شراف های اخمقی را هامنل و تمنام هننم» خنود را احینا ر ارزشهنای
اخمقی میخواند بنابرای ویو یهای مرب اخمقی نیز جزو زیرمجموعههای ارزشهای
دینی تليی میشود هه طی وسیتی از اخمقیال را شامل میشنود .مکنارمهنایی چنون
رعای عدل و داد ،وفای به عهد ،صبر ،اخمص ،ایرار و بخشش ،پرهیز از دروغ و ریاهاری
و ...هه در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخ .
نکته قابل تذهر ای اس هه علیرغم تنوع ارزشهای اخمقی ذهر شده در هتابهای
مدّ نظر ،دفتال تکرار آنها بسیار محدود بوده ،به ونهای هه در اغل موارد تنها یکبنار
به هریک از ای ارزشها اشاره شده اس  .جدول ذیل فراوانی این مضنامی را در هتن
فارسی نشان میدهد:
فراوانی

عنوان کتاب

مصادیق ارزشهای مذهبی

فارسی3

حدشناسی ،ایرار ،وفای به عهد ،سکول ،شکر ،صبر00 ،
اخمص ،شادهدستی.
0

فارسی2

هرم و بخشش

فارسی1

حملخوردن ،ترک دروغ ،ترک عی جویی ،امید بنه 05
خدا ،نیکی به دیگران ،ترک ریا ،رعای انصاف ،حد-
شناسی ،بخشش.

علوم و فنون ادبی2

ترک غیب  ،بخشش ،ترک خودخواهی.

علوم و فنون ادبی1

رعای انصاف ،نیکخواهی در حد دیگران ،بخشش6 ،
زهد ،حمل خوردن،

جمع

5

38

بر اساس جدول با هتاب فارسی 0با فراوانی (05بار) ،بیشتری ارزشهای منذهبی و
اخمقی را شامل شده اس  .عل آن نجاندن قسنمتی از قنابوسنامنه عنصنراامتانی در

0
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درس دوم ای هتاب و همچنی حکایتی از مجموعه داسنتانهنای صناحبد ن پنیش از
آغاز درس دوم اس  .ای درس هه تنها درسی اس هه به طور هامل محتنوایی تتلیمنی
دارد ،در بردارندهی تمامی ارزشهای مذهبی ذهر شنده در این هتناب اسن  .در هتناب
فارسی سوم اغل ارزشهای دینی در ،درس یکم ای هتناب بنا عننوان حينوق دوسنتی
منتکس شده اس .
.4-2

مراسم مذهبی

یکی دیگر از نشانه های انتکاس باورهنای دیننی در هتن درسنی ،اشناره بنه آینی هنا و
مراسمهایی اس هه بنا به مناسب های مختل در جوامع اسممی شناهد برپنایی آنهنا
هستیم .از جمله آیی هایی هه در هتابهنای منورد بررسنی مننتکس اسن عبارتنند از:
مرثیه خوانی برای سیّدااشّهدا(ع) ،خواندن دعای همیل و حدزدن .فراوانی مضمون منورد
اشاره در جدول ذیل نمایش داده شده اس :
نوووور مراسوووم فارسی3

فارسی2

فارسی1

مذهبی

علوم و فنوون علوم و فنوون
ادبی2

ادبی1

مرثیهخوانی

0

1

1

1

0

حدزنی

0

1

1

1

1

خوانوودندعووای 0

1

0

1

1

کمیل
و فرج
جمع
جمع کل

3

1

0

1

0
5

به طور هلی مراسم دینی بازتناب چنندانی در هتنابهنای فارسنی ندارنند .بیشنتری
هاربرد مراسم دینی مربوط به هتاب فارسی  3دورهی دبیرستان اس هه در آن سه مورد
مراسم مذهبی دیده میشود .هتاب علوم و فنون ادبی 2و فارسی 2نیز فاقد مراسم دیننی
اس .
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 .5-2شخصیتهای مذهبی
در هنار یادهرد نبی مکرم اسمم و ائمه اطهار ،در هتابهای درسی منورد بررسنی ناهی
شاهد اشاره به نام یا ماجرای زند ی سایر انبیاء ااهی و بزر ان دینی هسنتیم .در جندول
ذیل بازتابآنها در هت فارسی به نمایش ذاشته شده اس :
مصوووادیق  -فارسی3

فارسی2

فارسی1

شخصووویت-

علووووووم و علوم و فنون
فنون ادبی2

ادبی1

های مذهبی
انبیاء

خضنننننننر ،موسی
ابننننننراهیم،
یوسنننننن ،
یتيننننننوب،
سنننننلیمان،
آدم،

ابنننننراهیم ،سننننلیمان ،سنننننلیمان،
موسی
یوسنننن ن  ،نوح ،یوس
عیسی

اولیاء

زیننن (س) ،هارون
مسنننننننلم،
محس

عبنندااملل ،
مریم ،هناجر،
ساره ،بتول

جمع

04

جمع کل

2

منننننننریم--- ،
زهرا(س)
عباس
8

3

0
36

چنان هه از جدول فوق برمیآید ،اشاره به اسامی انبیای ااهی بیش از اوایناء اسن و
بیشتری فراوانی در ای یادهرد با تکرار چهارده انه متتلد به هتاب فارسی سنوم اسن .
در حاای هه هتاب فارسی  2همتری اشاره را به اسامی بزر ان دینی دارد.
 .6-2اعتقادات مذهبی
منظور از اعتيادال مذهبی ،باورهایی هستند هه در متون دینی به آنها اشاره شده اسن
و طی وسیتی از مفاهیم از جمله خلند آدم ،وجنود ممئنک ،رزق ميسنوم و ...را شنامل
میشود .جدول زیر فراوانی ای باورها را در هت مختل فارسی نشان میدهد:

00
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کتابها

نور باورها

فراوانی

فارسی3

دوزخ ،توحید ،وحی ،متراج ،بهش  ،برزخ.

0

فارسی2

رزق ميسوم ،بهش  ،ممئک ميرب ،قیام  ،رضوان

1

فارسی1

خلي آدم ،بهش  ،شیلان ،نفنخ صنور ،قیامن  ،عنرش00 ،
تيدیر ،توحید،

علوووم و فنووون خلي آدم ،آب حیوان ،مکافال ،توحید.

5

ادبی2

علوووم و فنووون قیام  ،تيدیر ،رزق ميسوم ،توحید ،بهش

1

ادبی1

30

جمع

به طورهلی بازتاب باورهای دینی با فراوانی 00بار در فارسنی 0بنیش از هتن دیگنر
اس  .از میان انواع باورها ،اعتياد به وجود بهش با فراوانی  6بار در رأس باورهای دیننی
منتکس شده در هت درسی قرار دارد .هتاب علوم و فنون ادبی ،2همتری باور دیننی را
با فراوانی  5بار در بر رفته اس .
.7-2

احادیث و روایات

از دیگر نشانههای انتکاس باورهای دینی در هت مدارس ،اشاره بنه آینال و احادینث در
مت ای هتابها اس .
وَاما تمحْسَبَ َّ ااَّذِی م قتتِلتوا فِی سَبِیلِ االَّهِ أممْوَاتًا (فارسی)85 :0
اذْهَبَا إِامى فِرْعَوْنم إِنَّهُ طمةمی فميتواما امهُ قموْاًا امیمنًا (فارسی)33 :2
حد با مصلفی استوَمَا رَمَیْ َ إِذْ رَمَیْ َ .یتنی وقتنی تنو تینر منی زننی این تنو نیسنتی
(فارسی)038 :3
پیةامبر علیه ااسمم فرمود :اوّلت ما خملمدم اهللت اهلل تتاای اايلم (علوم و فنون ادبی)64 :0
امام علی :اادهرت یَومانِ  :یومٌ اکَ و یومٌ علمیکَ (فارسی )10 :0
رسول می وید . :إذِا أحَ َّ اارَّجُلت أخماهُ فملیْخْبرِهُ أنمهَّ یُحِبُّهُ (فارسی )02 :3
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جدول ذیل فراوانی ای مضمون را در هت درسی نشان میدهد:
فارسی1

علوم و فنون علوم و فنون

فارسی3

فارسی2

آیات

حشر،
انفال

طه ،احزاب ،صننافال ،رعنند---- ،
قدر ،آلعمنران،
بيره
انتام

روایات

پینننننامبر---- ،
علی(ع)

2

جمع

1

جمع کل

3

1

حمد

امام علی(ع)

----

پیامبر

0

1

2
20

از میان  20مورد اشاره به آیال و احادیث04 ،مورد متتلد به ذهر آیال و  1مورد به
نيل روایال مربوط اس  .همچنی هتاب فارسنی  ،0بنا اسنتناد  8بناره بنه آینال قنرآن،
بیشتری اشاره به آیال را دارا اسن و هتناب فارسنی  3بنا ذهنر  5حندیث از پینامبر و
حضرل علی(ع) بیشتری استناد را به احادیث داشته اس .
 .8-2وقایع مذهبی
منظور از وقایع مذهبی ،اشاره به جنگهای صدر اسمم و حادثه هربم اس  .از میان این
حوادث تاریخی -مذهبی در هتابهای مورد بررسی تنها در هتناب فارسنی0بنه مناجرای
عاشورا ،جنگ بدر و جنگ حنی اشاره شده اس :
ساعتی بیش به شروع حمله نمانده اس ...همه تاریخ اینجنا حاضراسن بندر ،حننی و
عاشورا اینجاس (فارسی.)18 :0
 .3نتیجهگیری
نتیجۀ بررسی نشان داد هه در هر  5هتاب فارسی بررسیشده ،مضامی منذهبی بنه هنار
رفته اس  .منتها نوع و میزان توزینع این مضنامی در آنهنا متفناول اسن  .مهنمتنری
محتوای مذهبی ای هت  ،نمادهای مذهبی اس هه شامل یادهرد خداونند بنا اسنماء و
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صفال ونا ون اس  .ای یادهرد در همه هت در قاان شنتری هنه در ابتندای هتناب
نجانده شده اس  ،به چشم میخورد .آغاز و پایان هتابهای درسی با اصل اساسی دی
یتنی اعتياد به خدا و صفال او عجی اسن  .در منورد روش هاربسن دیگنر مضنامی
مذهبی در هت مورد نظر ،باید ف هه ای هتابها را باید بنه دو دسنته تيسنیم هنرد.
هتابهای علوم و فنون ادبی0و 2و هتابهای فارسی  .0،2،3بر اساس موضوعال سنبک-
شناسانه و آرایههای ادبی تيسیم شدهاند ،اما هتابهای فارسی بر اساس مضامی بنههنار
رفته در آن به بخشهای :ادبیّال تتلیمی ،ادبیّال سفر و زند ی ،ادبیّنال غننایی ،ادبیّنال
پایداری ،ادبیّال انيمب ،ادبیّال حماسی و ادبیّال جهان تيسیم شدهاند .ای تيسیمبنندی
دو دستهای هت علوم و فنون باعث شده اس هه زمینهی چندانی برای بنه هنار بنردن
محتوای دینی در آنها وجود نداشته باشد .با ای وجود مؤافان ای هتنابهنا ،هرجنا هنه
میسر بوده اس  ،از شاهد مرالهایی با محتوای مذهبی در ای هتابها بهره بردهاند.
تيسیمبندی هت فارسی به قسم هایی با مضامی مختل  ،زمیننه را بنرای هناربرد
بیشتر و بهتر محتوای مذهبی در آنها فراهم ساخته اس  .مؤافان ای هتن در هاربسن
عناصر دینی به خوبی عمل هردهاند .بتد از نمادهای مذهبی ،ارزشها و اعتيادال مذهبی
بیشتری هارهرد را در هت فارسی دارند .مراجته به هتابهای درسی نشان میدهد هنه
اعتيادال مذهبی بیشتر در بخش ادبیّال پاینداری و ادبیّنال انينمب بنه هنرال اسنتفاده
شده اند .مؤافان با مهارل ،اعتيادال دینی را یگانه عامل پایداری مترفی هرده و صناحبان
انيمب را افرادی مؤم و متتيد مترفی نمودهاند .ارزشهای مذهبی و اخمقی نینز اغلن
در بخش ادبیّال تتلیمی حضور پررنگی دارند.
عنصر مذهبی دیگری هه در هت فارسی به چشم میخورد ،ینادهرد شخصنیّ هنای
بزرگ صدراسمم همچون پیامبر ،امام علی ،امام حسی  ،فاطمه زهرا ،حضرل مهدی(عج)
و...اس  .از ای بزر ان عمدتاً در بخشهای ادبیّنال پاینداری ،ادبیّنال انينمب و ادبیّنال
حماسی یاد شدهاس .
هتاب های درسی ،از آیال قرآن هریم و احادینث خناای نیسنتند .عمنده هناربرد این
زارههای دینی در بخشهای ادبیّال تتلیمی ،پایداری و انيمب اس  .از ای آیال عمدتاً
به عنوان شاهد و مرال و به ميتضای مضمون مورد نظر بهره بنرده شنده اسن  .در هننار
آیال ،درچند مورد از شتائردینی ،مراسم و وقایع دینی نیز یاد شده اس  .ای سنه منورد
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اخیر هاربرد چندانی در متون درسی ندارند و سهم چندانی از مضامی مذهبی را به خود
اختصاص ندادهاند.
در هل باید ف متون درسی از محتوای مذهبی خوبی بهرهمند هستند ،وای انتظنار
میرود شتائردینی بیشتری در محتوای متون درسی احاظ ردد.
پیشنهادهای عملی برای هاربسن یافتنههنای پنووهش عبارتنند از -0:در طراحنی و
تدوی محتوای هتابهای درسی فارسی دوره دبیرستان ،بویوه هتابهنای علنوم و فننون
ادبی0و 2به مضامی دینی بیشتری توجه شود-2 .برنامهریزان درسی میتوانند از یافتنه-
های پووهش حاضر برای شناسایی محورها و موافههای مذهبی بنه هنار رفتنه در هتن
فارسی و نیز انتخاب محتوای مناسن تنر بنرای این هتن بهنره بگیرنند-3 .انجنامدادن
پووهشهای مشابه در سایر هتابهای درسی دوره متوسله و ارزینابی مینزان اثربخشنی
برنامه های درسی ای دوره از دید اه متلمان و دانش آموزان میتواند راهکاری مناسن
برای اشاعه باورهای دینی باشد.
منابع و مآخذ
قرآن هریم
دیبایی ،محس جتفری ثانی ،حسی آیتی ،محس (« .)0380مینزان در ینری برنامنه
درسی فارسی دوره ابتدایی با مهارلهای سوادخواندن بنر اسناس ملااتنهی بنی اامللنی
پراز» ،فصلنامه نوآوریهای آموزشی ،سال نهم ،شماره  ،36صص.20-40
رئیس دانا ،فرخ ايا (« .)0314تحيیند و بررسنی محتنوای برنامنه درسنی ریاضنی دوره
راهنمایی» ،فصلنامه تعلیم و تربیت ،شماره  ،20صص.86-016
سازمان پووهش و برنامهریزی آموزشی( ،)0305فارسی ،1پایه دهم ،تهران :شره چاپ
و نشر هتابهای درسی ایران.
سازمان پووهش و برنامهریزی آموزشی( ،)0306فارسی ،2پایه یازدهم ،تهنران :شنره
چاپ و نشر هتابهای درسی ایران.
سازمان پووهش و برنامهریزی آموزشی( ،)0301فارسی ،3پایه دوازدهم ،تهران :شنره
چاپ و نشر هتابهای درسی ایران.
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سازمان پووهش و برنامهریزی آموزشی( ،)0305علوم و فنون ادبی ،1پایه دهم ،تهنران:
شره چاپ و نشر هتابهای درسی ایران.
سازمان پووهش و برنامهریزی آموزشی( ،)0306علوم و فنوون ادبوی ،2پاینه ینازدهم،
تهران :شره چاپ و نشر هتابهای درسی ایران.
شریتتی ،علی( ،)0318هنر ،چاپ هفتم ،تهران :چاپخش.
شمشیری ،بابک ( .)0381درآمدی بر هویت ملی( ،چاپ اول) ،شیراز :انتشنارال نویند
شیراز.
قرشی ،سید علی اهبر0402(،ق) قاموس قرآن ،ج  ،4تهران :دارااکت ا سممیۀ ،چناپ
ششم.
مرادی ،علیرضا (« .)0301نيش میراث فرهنگی در تيوی هوین فرهنگنی» .ماهناموه
مهندسی فرهنگی ،سال پنجم ،شماره  53و  ،54صص .66-61
ممتح  ،مهدی و محمدی ،ردآفری (« .)0300بررسی تجلی و حضور مضامی دینی در
ادبیّال فارسی پیش از قرن هفتم» ،مطالعات ادبوی متوون اسو،می ،دوره اول ،ش،2
صص.015-024

