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 چکیده
-اثری اعم از مکتوب و غیر مکتوب طرق مختلفی وجود دارد. یکی از این  روش  برای بررسی هر

هنای تحيیند در ملااتنال علنوم هناربردتری  روشرپ از  ها، روش تحلیل محتواسن  هنه یکنی  

 عیننی، توصنی  رود و بنه عننوان روش پهوهشنی بنرایبه شمار میاجتماعی، رفتاری و انسانی  

هوهش حاضنر نینز پ   .رودمی  هار  به  هاداده  تفسیر  نهایی  هدف  با  محتوای ارتباطال  همّی  و  منظم

فارسی دوره دبیرستان بهره جسته اس . های  هتاب  تکنیک برای بررسی محتوای مذهبی  از ای

ای  پهوهش به احاظ هدف از نوع هاربردی، بر اساس رویکرد اسنادی و از نظر روش اجرا مبتنی 

هتن  فارسنی دوره دوم  ،آید. جامته آماری پنهوهشبر تحلیل محتوا )همّی و هیفی( به شمارمی

دهد هنه ها نشان میبررسی.  های مذهور اس های هتابدبیرستان و نمونه پهوهش تمام قسم 

ی بیشنتری  ، هتناب فارسنی سنوم دبیرسنتان دربردیرنندههتاب ادبیّال تحلیل شنده  5از میان

، همتنری  محتنوای دیننی را دارد. از مینان 2مضامی  مذهبی بوده و هتاب علوم و فننون ادبنی

مذهبی هت    مورد، در صدر محتوای107مضامی  مورد بررسی، ذهر نام و صفال ااهی با فراوانی

ی خود، همتری  فراوانی را بنه باره 3فارسی دوره متوسله قرار دارد و بیان وقایع مذهبی با تکرار

هنای فارسنی از خود اختصاص داده اس . مضامی  مذهبی هم به ترتی  فراوانی خود در هتناب

آینال و های مذهبی،  های مذهبی، اعتيادال دینی، ارزشای  قرارند: نمادهای مذهبی، شخصیّ 

 احادیث، اماه  مذهبی، شتائر دینی، مراسم مذهبی و وقایع مذهبی.

   .های ادبیّال فارسیتحلیل محتوا، مضامی  مذهبی، هتاب:  کلیدیواژه های 
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آینند  مننی  حسنناببهاصلی ارزیابی فرهنگ و تمدن آن ملّ     ال هر هشوری، شاخصۀادبیّ

ی ذوقننی نظیننر موسننیيی، دینن ، فلسننفه، هنناجنبه چراهه تنها عرصۀ ادبی اس  هه همۀ

ال بیننان زیبننای مفنناهیم ذهنننی و ادبیّنن در حيیي     یابد.عرفان و تاریخ در آن بازتاب می

و چننون از زیبننایی  اسنن های بشری در قاا  نافننذ و دیننرا  اندیشه  های درونی واحساس

. دننرددعجننی  مننیآنان  هند و با زنددی  مردم را به سوی خود جذب می  ،برخوردار اس 

، با اندیشه و باورهای مکتبی هم پیوند داشننته باشنند، فرادیرتننر خواهنند ادبیّال  حال ادر

 .آیندمی  شمار به  ملّ   یک   فرهنگی  هایانگاره تری هه   شک بیادبیّال  و   دی زیرا    بود

 حس دینی و متتيدال مذهبی، فرادیرتری  عنصری اس  هننه مننردم را بننه یکنندیگر     

 را سننتادل هه راهی هد،دمی نشان را حد  راه  در  هردن  زنددی   آیی  دی ،دهد  پیوند می

هنننر و  واقع . درهاس . و عامل ارتباط و همبستگی و وحدل میان انسانهندمی  تضمی 

خننود  هننایاندیشه ترویج به آن با عرفا و دینداران هه اندبوده ابزارهایی تری مهم  ،ادبیّال

دوید: »هنننر یننک داند و میرا جزئی از دی  می  اند. چنان هه دهتر شریتتی هنرپرداخته

 یننک  و اسنن  بشننری  بخننشنجال هه اس  ميدس و متتاای  حيیي   یک   دینی و  ميواه

 (.8:1378متتاای و صد در صد انسانی دارد«)شریتتی، و  مادی  مافوق  رساا 

نظننم و ن ننر   مضننامی  دینننی را در عرصننه  نگاهی به ادبیّال فارسی، سیلره دسننترده     

 و  اخ،قننی  تتنناایم   متضننمّ  اسنن،م،  از  پننیش  هننایسننروده  بیشننتر  دهد.رسی نشان میفا

 خود صننب ۀ توستۀ و پیدایش آغاز همان از دری فارسی ادبیّال .اس   بوده  دینی  مضامی 

 و  آمیننزتنننش  برخوردهننای  بننر اثننر  نه  آن،  در  اس،م  تتاایم  تأثیر  اذا  اس ،  داشته  اس،می

 و  شنناهنامه  ههنن   ميدمننۀ  .اسنن   بننوده  ادبننی  و  فرهنگی  تتامل  از  برخاسته  بلکه  فیزیکی،

 فارسننی  ن ننر  هنناینمونننه  تننری ههنن   هننه  دهنندمی  نشان  فارسی  به  طبری  تفسیر  ترجمۀ

 دری،  فارسی  ادبیّال  هه  ادعا  ای   و  اس   اس،می  و رویکرد  صب ه  آن، دارای  شتر  همچون

 و توجیننه ر قابننلغینن  چندان شد، دراس،می جلوه ادبیّاتی عنوان به خویش، ن ر  و  شتر  در

 (. 106:1391رسد)ممتح  و محمدی،نمی نظر به انصاف  از  دور

، اینن  توانننایی را دارد تننا بننه سننرع  در جهننان أمننانی ادبیّننال و دینن جا هه تواز آن     

هردن اعتيادال دینی در متون نظم و ن ر ، از ای  رو ملرحو تأثیردذار باشدش یابد  دستر

 اس .ادبی همواره مورد توجه بوده 

اذا طبیتی اس  هه متون درسننی   باشد د به اصول دینی میما ميیّ  از آنجا هه جامتۀ     

آموزان  باید ملابد با ای  اصول تنندوی  دردننند و نیننز بننا توجّننه بننه میننزان بننا ی دانش
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-اثردذاری متون درسی بر رشد و پویایی و ت بی  شخصننیّ  فننردی و اجتمنناعی دانننش

آوری متون درسی مناس  با فضای اعتيادی جامته بننرای آنهننا آموزان، اذا دزینش و درد

 از اهمّیّ  وا یی برخوردار اس .

دننر بننرای ش هشورهای سننللهتهاجم فرهنگی و ت،  ،های دنیای مدرنیکی از پدیده     

بننه ویننهه   ،های مورد نظر خود در میان جوانان سایر جوامننعفرهنگ و ارزش  ت بی اايا و  

ته اس  و چااش اساسی هشورهای در حال توسته، در برخورد بننا هشورهای در حال توس

از خود بیگانگی فرهنگی و بحران هویتی   ،پدیده جهانی شدن و مواجهه با فرهنگ جدید

 (.61: 1390)مرادی،   اس 

های درسننی  تر وق  ملااته خود را صرف خواندن هتابآموزان بیشاز آنجا هه دانش     

مواد و متون متناس  بننا نیازهننای اینن  دننروه بسننیار اهمّیّنن    هنند  بنابرای  دزینشمی

داشته و نتیجه آن مستيیماً در زنددی فننردی و جمتننی بازتنناب خواهنند یافنن . از سننوی 

بینن  دیگر، با توجه به اهمی  و میزان با ی اثردذاری متون درسی بر رشد و پویایی و ت 

ش در تيوینن  بنیادهننای اذا نيننش آمننوزش و پننرور  شخصی  فردی و اجتماعی نوجوان 

-آموزش و پرورش رسنناا  جامتننه»دردد  زیرا  هویتی نوجوانان بیش از پیش روش  می

 «دهی هوی  ملی، دینی و قومی آنان بر عهننده داردآموزان را از طرید شکلپذیری دانش

 (.17: 1387  شمشیری،)

 ۀاب مضننامی  دینننی در هتنن  فارسننی دورپننهوهش بررسننی میننزان بازتنن هدف اینن      

ها مجاای وسننیع یافتننه اسنن  و اینن  دبیرستان اس   چراهه مضامی  دینی در ای  هتاب

دردد. ت،ش نگارنددان بر ای  ای برای طرح مضامی  دینی تليی میآثار به عنوان دستره

هننای محتننوای دینننی مایننهمندی مؤافان هت  درسی، در وادویی ب اس  هه میزان بهره

های درسی فارسی، به پاسخ داده شود هه هرهدام از هتاب  بررسی دردد و به ای  سوا ل

اند؟ و هدامیک از مضامی  دینی و اعتيننادی در اینن  چه میزان به مضامی  دینی پرداخته

 هت ، بیشتر ملرح شده و ملمح نظر مؤافان بوده اس ؟

 پیشینه پژوهش .1-1

ر مننورد تنن های اخیننر بننیشهای مهم پهوهش اس  هه در سالتحلیل محتوا یکی از روش

تترینن  جننامتی از اینن  روش ارائننه ،  قرار درفته اس . فرد ان هراینجر  توجّه پهوهشگران

دار، عینننی نظام ۀها به شیوتحلیل ارتباط و  تجزیه  ملااته و  تحلیل محتوا روش»  دهد:می

های توایدشده را در تحلیل محتوا، پهوهشگر پیام  «دیری مت یرهاس .و همی برای اندازه
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تحيینند   هایدهد و به دنبال یافت  پاسننخی بننرای پرسننشو تحلیل قرار می  مورد تجزیه

های فرصنن  ،خود اس . روش تحلیل محتوا برای دانشننمندان علننوم اجتمنناعی و انسننانی

 -دونادونی را جه  استفاده منظم از فرادیرتری  شکل مدارک مربننوط بننه امننور انسننانی

هننای به هاردیری اینن  روش در بررسننیاهمّیّ     آورد.فراهم می  -یتنی محتوای ارتباطال

-محييان، سب  پیدایش آثار مختل  پهوهشی به ای  شیوه شده اس . از جمله پننهوهش

 توان به ای  موارد اشاره هرد:هایی هه در داخل هشور در ای  زمینه انجام شده اس  می

رویکننرد روش تحلیننل محتننوا،  همننک  بننا  ( در پهوهش خود  1394يی و همکاران )متّ     

. از اندهرده  متوسله بررسی  ۀدر هت  دینی دوررا    ،م  اهل بی  علیهم ااسّتربیتی محبّ

هننای ای  رو در آغاز، پس از بیان چارچوب نظری بر اساس اسناد قرآنی و روایننی، موافننه

تحلیننل   قابل ارزیابی در قاا  اصول، ویهدی و هارهردها استنتاج دردیده و بر اسنناس آن،

 .امی  انجام شده اس محتوایی و تفسیر مض

هننای تحلیننل محتننوای هتنناب»( در ميااۀ  1396حرفتی سبحانی ایل آبادی و پیری)     

به میزان   «های سرمایه فرهنگیفارسی دورۀ اول متوسله بر حس  میزان توجه به مؤافه

اننند های فارسی دورۀ متوسلۀ اول پرداختننههای سرمایه فرهنگی در هتابتوجه به مؤافه

توجه را به خود اختصاص داده اسنن  و ها  به مؤافۀ نهادینه همتر از سایر مؤافه  هه در آن

    یافته بیشتری  میزان توجه را به خود اختصاص داده اس .مؤافۀ عینیّ

هننای محتننوای هتاببا هدف تحلیل ( در پهوهش خود هه  1394منش و پروانه )ادی      

  دینننی، های هویّنن ی  جایگنناه مؤافننهبننرای تتینن   ،متوسله علوم پایننه  ۀدرسی تاریخ دور

های ای  پهوهش حنناهی یافته ،ها انجام شده اس مذهبی و اني،بی در محتوای ای  هتاب

دهننی و های درسی تاریخ متوسله بتد از اني،ب اس،می در شننکلاز ای  اس  هه: هتاب

اننند هانتيال مفاهیم هویّ  دینی، مننذهبی و اني،بننی سننهم زیننادی داشننته اننند و توانسننت

 ی ملاانن  اني،بی را در  به -ها، بایدها و نبایدهای دینی، عياید و هویّ  اس،میهدیوی

 ها مؤثر عمل هنند.سازی آندهند و در جه  درونی  آموزان انتيالخویش، به دانش

پنننجم از منظننر  هننای آسننمان پایننهتحلیل هتاب هدیه ( به1394) دامادی و حیدری     

دس  آمده بر طبد سه فرضیه در ه  . نتایج باندپرداختههای ملی و مذهبی  هتأهید بر آموز

پنننجم از نظننر   ۀهننای آسننمان پاینن هه هتاب هدیه  ه اس حاضر بدی  صورل بود  پهوهش

ی در اینن  هتنناب بننه های ملّباشد و به آموزههای ظاهری و ساختاری متناس  میویهدی
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های مذهبی در هتاب حاضر به میننزان همیزان هافی توجّه نشده اس  و همچنی  به آموز

 .قابل توجّهی پرداخته شده اس 

های درسی ادبیّننال فارسننی دوره تحلیل محتوای هتاب  ( به1393متروفی و پناهی توانا )

 هننامذهبی در محتننوای اینن  هتنناب _ های هوی  ملیافهؤمتوسله برای تتیی  جایگاه م

مننذهبی در   _  های هوی  ملننیان تأهید برموافهند هه میزاهها نشان دادیافته  اند.پرداخته

هید به ترتینن  أمتوسله یکسان نیس  و بیشتری  میزان ت  ۀهای ادبیّال فارسی دورهتاب

های مذهبی و همتری  میزان تاهید بننه ترتینن  بننه های میراث فرهنگی و مؤافهبر مؤافه

 شننده اسنن .  سیاسننی  _  هننای ملننیهننا و مؤافننههای خرده فرهنگ مؤافه  میزان درصد بر

 دارند.  های ج رافیایی سرزمینی در جایگاه متوسط قرارمؤافه

بررسی میزان استفادۀ هت  فارسی دبیرستان، از ادبیّال مذهبی و قننرآن و ا از منظر  امّ   

 رسد هه فتاای  پهوهشی مستيلی روی نداده اس .حدیث و مأثورال عرفانی، به نظر می

 

 روش انجام پژوهش .1-2

شود ملااته و بررسی متونی آوری اط،عال، استفاده میهه برای جمع  هایییکی از روش

اننند. در پننهوهش حاضننر هننه هنناربردی و ی موضوع منندنظر تننأای  شنندهاس  هه درباره

منننابع و متننون  ی اط،عال، اسناد و مدارک، ملااتۀآورتوصیفی اس  و روش اصلی جمع

هننای درسننی نیننز ای مأخوذ از هتابهای اس ، پهوهشگر از تجزیه و تحلیل دادههتابخانه

جامتننه  های فارسی اول، دوم و سوم دبیرستان،استفاده هرده اس . در ای  پهوهش هتاب

شننود و بننا بررسننی تمننامی شوند هه در آنها مفاهیم دینی بررسی میمحسوب میآماری  

 ها، بسامد به هاردیری باورهای دینی و اعتيادال مذهبی تشریح  شده اس . ملاا  آن

 بحث .2

هننای آموزشننی های آموزشی در نظامتری  و پرهاربردتری  رسانههای درسی، از مهمهتاب

ویهه نهاد آموزش و پرورش جمهوری اس،می ایران اس  هننه هشورهای مختل  جهان، به

هننا و تجننارب شننود و فتااینن سننند مکتننوب و منندون تتلننیم و تربینن  محسننوب مننی

(. از ای  رو 30:1389شود )دیبایی و همکاران ،ییاددیرنددان، بر محور آن سازماندهی م

شننده های درسی و محتوای تتیننی دستیابی به اهداف پرورشی جامته نیز از طرید هتاب

هننای ی درسننی و محتننوای هتننابهه »ادننر برنامننه  ایدونهشود، به  ها میسر میبرای آن
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-د هنندفن به تحّينن تواسو با اهداف هلی و جزئی نظام نباشد، نمیمربوط، هماهنگ و هم

های مورد انتظار امیدی داش . موفيی  یک نظننام آموزشننی در دننرو همنناهنگی اجننزای 

هننای ها و تناس  آن با ویهدننیها در جه  تحيد هدفسویی آنمتشکله با یکدیگر و هم

جا هه فرهنگ غاانن  اینن  (. از آن88:1374خاص مخاطبان آموزشی اس « )رئیس دانا،  

ی بر شریت  اس،م اس   پس منابع آموزشی نیز باید همسننو بننا مرز و بوم، فرهنگ مبتن

هننای منندارس هشننور، آمیختننه بننه آموزه  هه شااودۀتتاایم ای  فرهنگ باشد. در صورتی  

تتاایم دینی نباشد، نوجوانان در فرآیننند اجتمنناعی شنندن خننود، از عياینند دینننی عنناری 

ای درسی میننزان ملابينن  هنماید هه در بررسی محتوای هتابخواهند شد. پس  زم می

 ی خود بسنجیم.  ها را با اعتيادال دینی هشور اس،مآن

های مننورد بررسننی، عبارتننند از: های مذهبی به هار رفته در هتاببه طور هلی مؤافه

هننای های مذهبی، مراسم مذهبی، شخصننیّ نمادهای دینی، شتائر و اعمال دینی، ارزش

 یال و وقایع مذهبی.  مذهبی، اعتيادال مذهبی، احادیث و روا

 نمادهای دینی  .2-1

هننا منظور از نمادهای دینی، عناصری اس  هه اساس دینن  مبننی  اسنن،م مبتنننی بننر آن

هننای هنند. از جمله نمونههایی هه مستيیماً د ا  بر دی  اس،م میاس . عوامل و نشانه

 توان به ای  موارد اشاره هرد:نماد دینی به هار رفته در هت  درسی می

وانی محتواهای مذهبی به هار رفته مربوط به نمادهای دینی در هت  درسننی فارسننی فرا

 دوره متوسله در جداول ذیل نمایش داده  شده اس : 
فنوون  1فارسی 2فارسی 3فارسی عنوان نمادها و  علوم 

 2ادبی

و فنوون علوم  

 1ادبی

 18 23 18 12 34 خداوند و صفات او
 0 0 3 4 0 قرآن و کتب دینی

 2 1 10 11 12 ی اطهارر و ائمهپیامب
 0 0 4 2 6 اماکن مقدس

 20 24 35 29 52 جمع
 160  جمع کل نمادها
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مرتبننه، در    52آید، بیشتری  نمادهای مذهبی بننا فراوانننی  دونه هه از جدول برمیهمان  

 1مرتبه، در هتاب علوم و فنننون ادبننی  20هتاب فارسی سوم و همتری  نمادها با فراوانی 

شود. از میان انواع نمادها نیز یادهرد خدا و صفال ااهی بیشتری  فراوانی یتنننی ه میدید

بننار را بننه خننود  7بار و ذهر نام قرآن و هت  دینننی دیگننر همتننری  فراوانننی یتنننی 105

 اند.  اختصاص داده

 شعائر دینی  .2-2

و در   (46:1412 )قرشننی،« به متنای ع،م  و نشننانه آمننده اسه»شتائر«، جمع »شتیر

د. شوناعتياد خاصی به جای آورده می  اعماای اس  هه به عنوان نشانۀل،ح به متنای  اص

اعمال مذهبی ملرح شده در اس،م مانند: نماز، روزه، زهال وغیره جزو شتائر مذهبی بننه 

های مورد بررسی، اشنناره دهد هه به طور هلی در هتابها نشان میروند. بررسیشمار می

شود. همچنی  از میان انواع اعمننال عبننادی، فيننط بننه به اعمال عبادی به ندرل دیده می

 ها اشاره شده اس :مت  هتاب  نماز، روزه و حج در

 
عنووووان 

 شعائر

و فنووون علوووم  1فارسی 2فارسی 3فارسی

 2ادبی

و علوووووم 

فنوووووون 

 1ادبی

 ---- ---- 1 1 2 نماز

 1 ---- ---- ---- ---- روزه

 ---- ---- ---- 1 ---- حج

 1 0 1 2 2 جمع

 6  جمع کل

ورد بررسننی اسننتفاده شود، شتائر دینی چندانی در هتنن  منن همانگونه هه مشاهده می

شود هه نمنناز بننا مورد تکرار شتائر دینی در هت  فارسی دیده می  6نشده اس . مجموعاً  

 بار بیشتری  سهم را به خود اختصاص داده اس .  4فراوانی  

 



     8          1400/ پاییز   24شماره   نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛ 

 های مذهبی ارزش  .3-2

ها یا باورهای م ب  اخ،قننی اسنن  هننه های مذهبی در ای  بخش، ویهدیمنظور از ارزش

ع آن را پذیرفته و عامل ارتيای انسننان در زنننددی مننادی ومتنننوی بننه هم عيل و هم شر

آید. از آن جا هه بنا به تصریح حضرل رسول اهننرم)ص(، اسنن،م دینن  اخنن،ق حساب می

راسننتی هننه منن  به  :إِنَّمَا بُتِ ْنن ُ اِننأُتَمممَ مَکَننارِمَ ااْأَخْلَنناقِبوده و پیامبر)ص( طبد حدیث »

هننای « خننود را احیننادر ارزشقی را هامننل و تمننام هنننمهای اخ،مبتوث شدم تا شراف 

های های ارزشهای م ب  اخ،قی نیز جزو زیرمجموعهخواند  بنابرای  ویهدیاخ،قی می

هننایی چننون شننود. مکننارمشود هه طی  وسیتی از اخ،قیال را شامل میدینی تليی می

هیز از دروغ و ریاهاری رعای  عدل و داد، وفای به عهد، صبر، اخ،ص، ای ار و بخشش، پر

 ها خواهیم پرداخ .و... هه در ادامه به بررسی آن

های های اخ،قی ذهر شده در هتابرغم تنوع ارزشنکته قابل تذهر ای  اس  هه علی

بننار ای هه در اغل  موارد تنها یک ها بسیار محدود بوده، به دونهنظر، دفتال تکرار آن  مدّ

ه شده اس . جدول ذیل فراوانی اینن  مضننامی  را در هتنن  ها اشاربه هریک از ای  ارزش

 دهد:فارسی نشان می
 فراوانی های مذهبیمصادیق ارزش عنوان کتاب 

عهد، سکول، شکر، صبر،   شناسی، ای ار، وفای بهحد 3فارسی

 دستی.اخ،ص، دشاده

11 

 1 هرم و بخشش 2فارسی
بننه جویی، امید  خوردن، ترک دروغ، ترک عی ح،ل 1فارسی

-خدا، نیکی به دیگران، ترک ریا، رعای  انصاف، حد

 شناسی، بخشش.

15 

 5 ترک غیب ، بخشش، ترک خودخواهی. 2علوم و فنون ادبی
خواهی در حد دیگران، بخشش، رعای  انصاف، نیک  1علوم و فنون ادبی

 زهد، ح،ل خوردن،

6 

 38  جمع

ذهبی و های منن بیشتری  ارزش  بار(،15با فراوانی )  1بر اساس جدول با  هتاب فارسی

عنصننراامتانی در   نامننهعل  آن دنجاندن قسننمتی از قننابوساخ،قی را شامل شده اس .  
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هننای صنناحبد ن پننیش از درس دوم ای  هتاب و همچنی  حکایتی از مجموعه داسننتان

آغاز درس دوم اس . ای  درس هه تنها درسی اس  هه به طور هامل محتننوایی تتلیمننی 

های مذهبی ذهر شننده در اینن  هتنناب اسنن . در هتنناب ی تمامی ارزشرندهدارد، در بردا

های دینی در، درس یکم ای  هتنناب بننا عنننوان حيننوق دوسننتی فارسی سوم اغل  ارزش

 منتکس شده اس .

 مراسم مذهبی   .4-2

هننا و های انتکاس باورهننای دینننی در هتنن  درسننی، اشنناره بننه آیننی یکی دیگر از نشانه

هننا های مختل  در جوامع اس،می شنناهد برپننایی آنه مناسب هایی اس  هه بنا بمراسم

هننای مننورد بررسننی منننتکس اسنن  عبارتننند از: هایی هه در هتابهستیم. از جمله آیی 

هدا)ع(، خواندن دعای همیل و حدزدن. فراوانی مضمون مننورد دااشّخوانی برای سیّمرثیه  

 اشاره در جدول ذیل نمایش داده شده اس :
نوووور مراسوووم 

 بیمذه

فنوون  1فارسی 2فارسی 3فارسی و  علوم 

 2ادبی

علوم و فنوون 

 1ادبی

 1 0 0 0 1 خوانیمرثیه
 0 0 0 0 1 حدزنی

دعووای خوانوودن

 کمیل

 و فرج 

1 0 1 0 0 

 1 0 1 0 3 جمع
 5  جمع کل

هننای فارسننی ندارننند. بیشننتری  به طور هلی مراسم دینی بازتنناب چننندانی در هتنناب

سه مورد   ی دبیرستان اس  هه در آندوره  3فارسی    ه هتابهاربرد مراسم دینی مربوط ب

نیز فاقد مراسم دینننی   2و فارسی  2شود. هتاب علوم و فنون ادبیمراسم مذهبی دیده می

 اس .
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 های مذهبی شخصیت .5-2

های درسی مننورد بررسننی دنناهی در هنار یادهرد نبی مکرم اس،م و ائمه اطهار، در هتاب

رای زنددی سایر انبیاء ااهی و بزردان دینی هسننتیم. در جنندول شاهد اشاره به نام یا ماج

 ها در هت  فارسی به نمایش دذاشته شده اس :آنذیل بازتاب

 
-مصوووادیق 

-شخصوویت

 های مذهبی

علووووووم و  1فارسی 2فارسی 3فارسی

 2فنون ادبی

فنون  و  علوم 

 1ادبی

خضنننننننر،  انبیاء

ابننننننراهیم، 

یوسنننننن ، 

یتيننننننوب، 

سنننننلیمان، 

 آدم،

ابنننننراهیم،  موسی

وسنننننن ، ی

 عیسی

 

سننننلیمان، 

 نوح، یوس 

سنننننلیمان، 

 موسی

زیننن )س(،  اولیاء

مسنننننننلم، 

 محس 

منننننننریم،  هارون

 زهرا)س(

 عباس

عبنندااملل ،  ---

مریم، هنناجر، 

 ساره، بتول

 9 3 8 2 14 جمع
 36  جمع کل

آید، اشاره به اسامی انبیای ااهی بیش از اواینناء اسنن  و چنان هه از جدول فوق برمی     

دانه متتلد به هتاب فارسی سننوم اسنن . انی در ای  یادهرد با تکرار چهاردهبیشتری  فراو

 همتری  اشاره را به اسامی بزردان دینی دارد. 2در حاای هه هتاب فارسی  

 اعتقادات مذهبی  .6-2

ها اشاره شده اسنن  منظور از اعتيادال مذهبی، باورهایی هستند هه در متون دینی به آن

له خلنند آدم، وجننود م،ئننک، رزق ميسننوم و... را شننامل و طی  وسیتی از مفاهیم از جم

 دهد:شود. جدول زیر فراوانی ای  باورها را در هت  مختل  فارسی نشان میمی
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 فراوانی نور باورها هاکتاب

 9 دوزخ، توحید، وحی، متراج، بهش ، برزخ. 3فارسی

 7 رزق ميسوم، بهش ، م،ئک ميرب، قیام ، رضوان 2فارسی

  آدم، بهش ، شیلان، نفننخ صننور، قیامنن ، عننرش، خلي  1فارسی

 تيدیر، توحید،

11 

علوووم و فنووون 

 2ادبی
 5 خلي  آدم، آب حیوان، مکافال، توحید.

علوووم و فنووون 

 1ادبی
 7 قیام ، تيدیر، رزق ميسوم، توحید، بهش 

 39  جمع

یگننر بننیش از هتنن  د1بار در فارسننی  11به طورهلی بازتاب باورهای دینی با فراوانی       

بار در رأس باورهای دینننی   6اس . از میان انواع باورها، اعتياد به وجود بهش  با فراوانی  

تری  باور دینننی را ، هم2منتکس شده در هت  درسی قرار دارد. هتاب علوم و فنون ادبی

 بار در بردرفته اس . 5با فراوانی  

 احادیث و روایات  .7-2

هت  مدارس، اشاره بننه آیننال و احادیننث در  های انتکاس باورهای دینی دراز دیگر نشانه

 ها اس . مت  ای  هتاب

 (85:  1)فارسیوَاَا تَحْسَبَ َّ ااَّذِی َ ُقتِلُوا فِی سَبِیلِ االَّهِ أَمْوَاتًا 

 (33:  2)فارسی  َفُيواَا اَهُ َقوْاًا اَیمنًا  یاذْهَبَا إِاَى ِفرْعَوْنَ إِنَّهُ طَ َ

نیسننتی  تننو اینن  زنننی مننی تیننر تننو وقتننی یتنی. ذْ رَمَیْ َوَمَا رَمَیْ َ إِمصلفی است با حد

 (138:  3)فارسی

 (64: 1اهلل تتاای اايلم )علوم و فنون ادبی اوّلُ ما خَلَدَ اهللُپی امبر علیه ااس،م فرمود:  

 (71: 1)فارسی   اادهرُ یَومانِ : یومٌ اکَ و یومٌ علَیَکامام علی:  

 (12: 3)فارسی  یُحِبُّهُ  أنَهَّ َفلیْخْبرِهُ أخَاهُ اارَّجُلُ أحَ َّ إذِا . دوید:رسول می
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 دهد:جدول ذیل فراوانی ای  مضمون را در هت  درسی نشان می

 
فنون  1فارسی 2فارسی 3فارسی  و  علوم 

2 

فنون  و  علوم 

1 

 حشر، آیات 

 انفال

احزاب،  طه، 

 بيره

صننافال، رعنند، 

عمننران، قدر، آل

 انتام

 حمد ----

پینننننامبر،  روایات 

 علی)ع(

 پیامبر ---- امام علی)ع( ----

 2 0 9 3 7 جمع
 21  جمع کل

مورد به   7مورد متتلد به ذهر آیال و  14مورد اشاره به آیال و احادیث،    21از میان        

بنناره بننه آیننال قننرآن،  8، بننا اسننتناد 1نيل روایال مربوط اس . همچنی  هتاب فارسننی  

حنندیث از پیننامبر و   5بننا ذهننر    3ارسننی  بیشتری  اشاره به آیال را دارا اسنن  و هتنناب ف 

 حضرل علی)ع( بیشتری  استناد را به احادیث داشته اس . 

 

 وقایع مذهبی  .8-2

های صدر اس،م و حادثه هرب، اس . از میان اینن  منظور از وقایع مذهبی، اشاره به جنگ 

بننه منناجرای 1های مورد بررسی تنها در هتنناب فارسننیمذهبی در هتاب  -حوادث تاریخی

 ، جنگ بدر و جنگ حنی  اشاره شده اس :عاشورا

ساعتی بیش به شروع حمله نمانده اس ...همه تاریخ اینجننا حاضراسنن   بنندر، حنننی  و  

 (.78:  1عاشورا اینجاس  )فارسی

 

 گیرینتیجه .3

شده، مضامی  مننذهبی بننه هننار هتاب فارسی بررسی 5بررسی نشان داد هه در هر   نتیجۀ

تننری  یننع اینن  مضننامی  در آنهننا متفنناول اسنن . مهننمرفته اس . منتها نوع و میزان توز

محتوای مذهبی ای  هت ، نمادهای مذهبی اس  هه شامل یادهرد خداوننند بننا اسننماء و 
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صفال دونادون اس . ای  یادهرد در همه هت  در قاانن  شننتری هننه در ابتنندای هتنناب 

اسی دی  های درسی با اصل اسخورد. آغاز و پایان هتابدنجانده شده اس ، به چشم می

  یتنی اعتياد به خدا و صفال او عجی  اسنن . در مننورد روش هاربسنن  دیگننر مضننامی  

ها را باید بننه دو دسننته تيسننیم هننرد. مذهبی در هت  مورد نظر، باید دف  هه ای  هتاب

-ر اساس موضوعال سننبک ب.  1،2،3های فارسی  و هتاب  2و1های علوم و فنون ادبیهتاب

هننار های فارسی بر اساس مضامی  بننهاند، اما هتابيسیم شدههای ادبی تشناسانه و آرایه

های: ادبیّال تتلیمی، ادبیّال سفر و زنددی، ادبیّننال غنننایی، ادبیّننال رفته در آن به بخش

بننندی اند. ای  تيسیمپایداری، ادبیّال اني،ب، ادبیّال حماسی و ادبیّال جهان تيسیم شده

ی چندانی برای بننه هننار بننردن ه اس  هه زمینهای هت  علوم و فنون باعث شددو دسته

هننا، هرجننا هننه محتوای دینی در آنها وجود نداشته باشد. با ای  وجود مؤافان ای  هتنناب

 اند. ها بهره بردههایی با محتوای مذهبی در ای  هتابمیسر بوده اس ، از شاهد م ال

را بننرای هنناربرد هایی با مضامی  مختل ، زمینننه  بندی هت  فارسی به قسم تيسیم

بیشتر و بهتر محتوای مذهبی در آنها فراهم ساخته اس . مؤافان ای  هتنن  در هاربسنن  

ها و اعتيادال مذهبی اند. بتد از نمادهای مذهبی، ارزشعناصر دینی به خوبی عمل هرده

دهد هننه های درسی نشان میبیشتری  هارهرد را در هت  فارسی دارند. مراجته به هتاب

مذهبی بیشتر در بخش ادبیّال پایننداری و ادبیّننال انينن،ب بننه هننرال اسننتفاده   اعتيادال

اند. مؤافان با مهارل، اعتيادال دینی را یگانه عامل پایداری مترفی هرده و صنناحبان شده

های مذهبی و اخ،قی نیننز اغلنن  اند. ارزشاني،ب را افرادی مؤم  و متتيد مترفی نموده

 .ور پررنگی دارنددر بخش ادبیّال تتلیمی حض

هننای خورد، یننادهرد شخصننیّ عنصر مذهبی دیگری هه در هت  فارسی به چشم می     

بزرگ صدراس،م همچون پیامبر، امام علی، امام حسی ، فاطمه زهرا، حضرل مهدی)عج( 

های ادبیّننال پایننداری، ادبیّننال انينن،ب و ادبیّننال و...اس . از ای  بزردان عمدتاً در بخش

 اس .  شده  حماسی یاد

های درسی، از آیال قرآن هریم و احادیننث خنناای نیسننتند. عمننده هنناربرد اینن  هتاب    

های ادبیّال تتلیمی، پایداری و اني،ب اس . از ای  آیال عمدتاً های دینی در بخشدزاره

به عنوان شاهد و م ال و به ميتضای مضمون مورد نظر بهره بننرده شننده اسنن . در هنننار 

مورد از شتائردینی، مراسم و وقایع دینی نیز یاد شده اس . ای  سننه مننورد آیال، درچند  
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اخیر هاربرد چندانی در متون درسی ندارند و سهم چندانی از مضامی  مذهبی را به خود 

 اند.اختصاص نداده

مند هستند، وای انتظننار در هل باید دف  متون درسی از محتوای مذهبی خوبی بهره

 تری در محتوای متون درسی احاظ دردد.رود شتائردینی بیشمی

در طراحننی و   -1هننای پننهوهش عبارتننند از:پیشنهادهای عملی برای هاربسنن  یافتننه

هننای علننوم و فنننون های درسی فارسی دوره دبیرستان، بویهه هتابتدوی  محتوای هتاب

-هتوانند از یافتنن ریزان درسی میبرنامه-2 .به مضامی  دینی بیشتری توجه شود  2و1ادبی

های مذهبی بننه هننار رفتننه در هتنن  های پهوهش حاضر برای شناسایی محورها و موافه

دادن انجننام-3 .تننر بننرای اینن  هتنن  بهننره بگیرننندفارسی و نیز انتخاب محتوای مناسنن 

های درسی دوره متوسله و ارزیننابی میننزان اثربخشننی های مشابه در سایر هتابپهوهش

تواند راهکاری مناسنن  متلمان و دانش آموزان می  برنامه های درسی ای  دوره از دیدداه

 برای اشاعه باورهای دینی باشد.
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