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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  

یی اؿث کً ةؼظیی نؼةیَب ةیً قییَه ؿیازناىغٌی نضحیَای کحیاب زةان ؾؼةی در ایؼان دارای نَاىؽ و نكکالجی و ویژگی ٌا

 جضلییل واقیؽ درجَاىغ گام نٍهی در قياظث ىقاب ضؿف و قَت کحاب ةاقغآ نی نضحَا جضلیل گفث جَاننی رو، ایو ٌاؿثآ از

ایو اؿث کً صاضؼ  ًٌغف نقال آةاقغ نی ظَد ظاص ٌای ویژگی دارای کً اؿث نحو از ٌا داده اؿحعؼاج ةؼای جکيیکی نضحَا،

 نضحیَا دٌییؿیازنان ٌیاینالك و نضحَا جضلیل الگٌَای اؿاس را ةؼدٌم کحاب ؾؼةی ؿال  ،اجکيیک جضلیل نضحَ ةا جکیً ةؼ

 نضحَا، واقؿییات دٌیؿازنان و درؿی ریؽیةؼىانً امَل مضیش ازؼای در کحابنضحَای  آیا کً کيغ نكعل و ىهایغ ةؼرؿی

روش  اؿیث  ةیَده نَفی آنیَزان داىیف ؿیيی و رقیغی نقحضیات و ؿيی واقؿیات ،ؿَدنيغیو  فؼدی ىیازٌای و ازحهاؾی

نضحیَا  ؿازناىغٌی و جضلیل ٌای نالك و الگٌَا ةؼ اؿاساؿث کً  ایو ةیاىگؼ نقالً ىحایر و ةَده جضلیلی –پژوٌف، جَمیفی

 ىكان ٌا یافحًلیی زییاد اؿیثآ ارزیاةیی کلیی نؿلهیان از کحیاب ؾؼةیی در ؿیعش ظیو  .نَف  ةَده اؿث زیادی صغ جا کحاب

 ىیازٌای و ازحهاؾی واقؿیات درؿی، ةؼىانً ٌای قاىَىهيغی ىؼؼ از کحاب نضحَای ؿازناىغٌی و جغویو نؼجتط ةا نكکالت داد

آنیَزان و جكیَی  آىیان ةیً اؾحهیاد ةیً ىفییؾ و قیياظث روقٍیای نؤدیؼ در یادگییؼی داىفو  آنقتَل اؿث صغ در فؼدی،

 آاؿییث جضقی از دیگیؼ ىحاییر اییو  اوری در یادگیییؼیظَدةیی
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 هعئلِ ٍ ث٘بى هقذهِ. 1

               ؾنؼ اىفسار ؾلهی و جکيَاوژی اؿث و ةً دىتال آن فؼایيغ ییادگیؼی و ییاددٌی ىیازنيیغ روزآوری و ایسیاد ، دوره نؿامؼ

ٌای آنَزش زةان ؾؼةی ةً فؼاگیؼان ةازىگؼی کيییم و ٌای نحيَع آنَزش اؿث؛ ةياةؼایو ىاچار ٌـحیم کً در روشقیَه

ٌای ىَىگاقیث ظؼاصیی کيییم جیا از ظؼفیی ةحَاىیغ ىیازٌیای فیؼدی و ازحهیاؾی ٌایی را ةؼ اؿاس نضحَای کحابروش

ارورری آىیان را در ییادگیؼی ةیاب ةتیؼد و از ظیؼف دیگیؼ ةحَاىیغ فؼاگیؼان را در ةؼگیؼد و ةحَاىغ اؾحهاد ةً ىفؾ و ظَدة

زییؼا  ،ةً یادگیؼی و صفغ قَاؾغ مؼفی و ىضَی ةـیيغه ىکيیغ ٌای زغیغالحألیف ةاقغ و مؼفاًنيعت  ةا نضحَای کحاب

جَاىيیغ ةیً فٍیم نياؿیتی از ؾؼةیی ىائیل الحضنییالن دةیؼؿیحان ةیً ىیغرت نییفیار دٌیغ کیً ٌیا ىكیان نییةؼرؿی

 آ(36: 1388، ادر)صقغوؿثقَىغ

رؿیغ و قَاؾیغ میؼفی و ىضیَی و ٌای جغریؾ آن ضؼوری ةً ىؼؼ نیةياةؼایو ةازىگؼی نضحَای کحب درؿی و روش

ةً ىضَی کً ارجتیاب افقیی و  ؛نحَن نيغرج در آن ةؼ اؿاس گؼوه ؿيی فؼاگیؼان در ؿعَح نعحلف آنَزقی فؼاٌم قَد

 در زیـحً فؼاگیؼ کارةؼد داقحً ةاقغآو ٌای آىان داقحً ةاقغ ؾهَدی ةا داىـحً

رؿغ جا ؾالوه ةیؼ ةییان ىقیاب ضیؿف و ةؼایو اؿاس جضلیل نضحَای کحاب درؿی ؾؼةی پایً دٌم ضؼوری ةً ىؼؼ نی

قَد و نیؽان اقحیاق آىان ةیً ییادگیؼی را ةیفؽاییغآ و اییو انیؼ  ؿازیو ةَنی ؿازینحياؿب ةا فؼاگیؼان ؿاده ،قَت آن

 ،)لَی( و جعتیی  ىیازٌیای فیؼدی و ازحهیاؾی42 :1385 ،)نلکیانل گَىاگَىی ناىيغ ىیاز زانؿًؾَدقَاری اؿث؛ زیؼا 

 در کیً نضحیَایی قلهؼوٌیای اییو از یکیی آآآ در آن دظییل ٌـیحيغآ ( و ٌهعَاىی نضحَا ةا ةؼىانً درؿیی و19 :1375

دارد،  قیؼار کكیَر آنَزقیی ىؼیام غکییأج و جَزً نَرد آنَزانداىف زةاىی ٌایقاةلیث و ٌارقغ نٍارت و ایساد راؿحای

 آاؿث ؾؼةی زةان درؿی کحاب

 نعحلیف فيَن و ؾلَم پیكؼفث و  اقحناد و ازحهاؾی فؼٌيگی، قحاةان ٌایدگؼگَىی ةً جَزً ةا دوم، زةان یادگیؼی

 و اؿیث جفکؼ ةیان وؿیلۀ زیؼا زةان ( 59: 1369 ،جضؼیؼیان) اؿث قغه جتغیل ؼیىاپػازحياب ضؼورجی ةً انؼوز، زٍان در

 آ(77: 1398زاده،رود)جقینی کار ةً دیگؼی ةً کـی فکؼ اىحقال ةؼای غالتاً

 نییَاردی نحَؿییعً، دوره ؾهییَنی ةییی ؾییؼ راٌيهییای ةؼىانۀدرؿییی ؿییيغ ةییؼ اؿییاسدر کحییاب ؾؼةییی پایییً دٌییم 

 و ؼفیمی ؿیاظحار ةیا آقيایی قؼآىی، و دیيی نفاٌیم درك ای ةؼ ؾؼةی دؿحَری زةان و مَجی ىؼام ةا آقيایی»ٌهچَن

ةیً  آنیَزانداىیف ؾالقیۀ افؽایف ؾؼةی، نحَن و ؾتارات ظَاىی روان و ظَاىی درس جَاىایی ؾؼةی، جقَیث زهالت ىضَی

 و نعیؼح ؾؼةیی آنَزش زةیان اٌغاف جؼیونٍم ؾيَان ةً «آآآ و ٌاآنَظحً از درؿث اؿحفاده ةً آىان جؼغیب و ؾؼةی زةان

   (آ1387 درؿی، ریؽیةؼىانً دفحؼ ؾؼةی گؼوه) اؿث گؼفحً قؼار کیغأج نَرد

ةیً اییو ٌیغف دؿیث یافحیً  ی ؾؼةی دٌم غیؼاىـاىیپژوٌف ةً دىتال آن اؿث جا ةیان کيغ جا چً اىغازه نضحَا وای

ٌای ؿازنان گٌَا و نالكلو قیَه اىحعاب و ؿازناىغٌی کحاب چگَىً اؿث  و نضحَای نَزَد در کحاب ؾؼب ةا ا  اؿث

و آیا ةؼ اؿاس فؼٌيگ زانؿیً ایؼاىیی اؿیث و آییا  و ةً چً نیؽان نَف  ةَده اؿث  دٌی نضحَا ؿازگاری دارد یا ظیؼ 

 ىَىگاقیث رؿیغ کحیاب ؾؼةییایو ؿؤال ایو اؿث کً ةً ىؼؼ نی نعؼح قغه ةؼ ۀفؼضی کيغ ایساد اىگیؽه در فؼاگیؼ نی

و نحياؿیب ةیا ؿیعش  اردؿیازگاری دو  فؼٌيگ زانؿً ایؼاىی اؿث  دٌی نضحَاٌای ؿازنانگٌَا و نالكلپایً دٌم ةا ا

 کيغآآىٍا جقَیث نیدر را اىگیؽه ؾقلی فؼاگیؼان اؿث و 

 ةیً نعحلیف نفیاٌیم و آنیَزش اىحقیال ای ةؼ اةؽاری ؾيَان ةً ٌاآن از کً درؿی کحاب نضحَای ارزقیاةیةؼرؿی و 

 و ةٍتیَد و کحیاب ایٌیکاؿیحی رفیؽ ای ةؼ را بزم ةـحؼٌای جَاىغنی قَد،نی اؿحفاده نعحلف نقاظؽ در آنَزان داىف



 3                                وآآآ غایث اهلل جقی زادهٌ /ػرثٖ زثبى آهَزغ در هحتَا ظبزهبًذّٖ ٍ تحل٘ل ّبٕهالک

 را ای نغرؿیً و رؿیهی ییادگیؼی و آنیَزش نضیَر درؿی، کحاب نَضَؾات و نعالب ،آورد فؼاٌم ٌا آن کیفی ارجقای

 جؼیو پؼننؼف و جؼیوؾهَنی اولیو، درؿی، ٌایکحاب کً ةگیؼیم ىؼؼ در و (78: 1389: نیؼزاةیگی،) دٌغنی جكکیل

 درؿیی نحو ؾيَان ةً آىچً ةياةؼایو، ؛اؿث کار نضیط ةً ٌاةؼىانً و ٌاٌغف کييغه نيحقل جيٍا اغلب، و نؿلم کار اةؽار

 نضحیَای آ(44 :1390،نؿییؼی) ةاقغ جؼةیحی نقامغ و ٌاآرنان از کانل و مادق جنَیؼی ةایغ قَدنی وارد نغرؿً ةً

 اةؿیاد در را بزم ٌایىی گَدگؼ جَاىيغنی آن از اؿحفاده ةا نؿلهان کً کيغنی فؼاٌم را ی ةـحؼ و زنیيً درؿی، ةؼىانۀ

 ٌایگـحؼه در را درؿی ٌایةؼىانً اٌغاف ةً دؿحیاةی ی ، ظؼ ایو از و آورده وزَد ةً یادگیؼىغگان قعنیحی نعحلف

 آکييغ جـٍیل یا فؼاٌم نؼةَظً،

 

 تحق٘ق پ٘ؽٌ٘ٔ .1-1

و  زادهجقیی :از ؾتارجيیغ کً ىغاقغهىَقحً یارزقهيغ ٌاینحَؿعً ةً ظَر نـحقل، پژوٌف یؾؼة یٌا در راةعً ةا کحاب

ً ایو و ةيغ نحَؿعً پؼداظح اول دوره ؾؼةی ٌای کحاب ظَاىغاری نٍارت قياؿی جضقیقی ةً آؿیب( در 1399) ٌهکاران

 جیأدیؼ آنیَزان داىف ؾؼةیی زةان ظَاىغاری نٍارت نیؽان ةؼ قغه در جضقی ، ةؼرؿی نحغیؼٌای کً ةیكحؼ ىغغیرؿىحیسً 

ؾؼةیی  زةیان آنیَزش و یادگیؼی صَزه در ایرقحًنیان ىَیو ای ةً ةؼرؿی رویکؼد( در نقال1398ًزاده )جقیآ اىغ داقحً

 انکاىیات جَاىغنی و ورزد نی جأکیغ نعحلف ٌایصَزه در ؾلَم وصغت ةؼ ایرقحًنیان کً رؿیغ ىحیسً ایو ةً پؼداظث و

جضلییل »زنیيیۀ  ( در1397ؼهیی ىیژاد )پیژوٌف رصهیاىی و اؾ آوردآ فؼاٌم آنَزقی ٌایةؼای صَزه زغیغی پژوٌكی

نضحَی کحاب اللغً الؿؼةیً للنف الذانو فی ایؼان ؾلی أؿاس نؿاییؼ اظحیار و جيؼیم الهضحَی الغراؿی نو وزًٍ ىؼیؼ 

 ىكان داد کً ارزیاةی کلی نؿلهان از کحاب درؿی پایً ٌكحم در ؿعش ظیلی زییاد اؿیثآ« الهؿلهیو فی نغیيً یاؿَج

 نحَؿعً نقعؽ ؾهَنی ؾؼةی آنَزش زةان کارانغی نیؽان ةؼرؿی»ةً  ظَد پژوٌف در (1394)نٌهکارا و زاده صکیم

 گیؽارش زنیيیً ایو در را نعلَب و نَزَد ةیو وضؿیث زیاد فاملۀ وزَد ويغ پؼداظح «آنَزان داىف و دةیؼان ىؼؼ از

 ٌایکحاب نضحَای جعاة  یؽانن زهلً از نعحلف ٌایزيتً از ؾهَنی زةان ؾؼةی آنَزش کً کييغنی جنؼیش و ىغکؼد

 و زاده نحقیی پیژوٌف .اؿث نعلَب صغ جؼ ازپائیو درؿی ریؽیةؼىانً در نضحَا اىحعاب ةا نؿیارٌای دةیؼؿحان ؾؼةی

 و دةییؼان دیغگاه از دةیؼؿحان ؿَم ؿال ؾهَنی ؾؼةی ةعف نحَن نَفقیث نیؽان ارزیاةی» زنیيۀ در (1392)ظضؼی

 دییغگاه از ولیی ةَده، نَف  ظَد اٌغاف ةً دؿحیاةی در ةعف ایو دةیؼان ىؼؼ اکذؼیث زا کً داد ىكان «آنَزان داىف

در پاییان (1389)ىیکَةعث  نضهغرضا اؿثآ ىغاقحً جَفی  ىؼؼ نَرد اٌغاف ةً رؿیغن در نحَن آنَزان، ةعف داىف

 و داىكیگاٌی و پییف نحَؿیعً دوره ؾؼةیی درؿی ٌایکحاب نحَن ىقغ و ةؼرؿی»ظَد ةا ؾيَان  ارقغ کارقياؿی ىانً

 فٍهیینیحو و ظیَاىینحو قغرت ةاب ةؼدن ؾؼةی را زةان آنَزش غایث و ٌغف «ؾؼةی زةان آنَزش در نحَن ایو جادیؼ

و  داىكیگاٌی پییف و نحَؿیعً دورة ةی ؾؼ ٌایکحاب نحَن ىقغ و ةؼرؿی زنیيۀ در ظَد نتيای پژوٌف ةؼ و داىغنی

 رؾاییث جقؼیتیاً« نكکل آؿان ةً  از»نؿیار  کَر نػ نحَن کً در کيغنی ؼیگیىحیسً ؾؼةی زةان یادگیؼی در آن جأدیؼ

 آنَزان،داىف درك و فٍم ةابةؼدن ةؼای ؿؤابت نياؿب ظؼح لغات، جکؼار زغول نذل دیگؼ نؿیارٌای اؿث؛ ولی قغه

 کییف و کیم رؿییةیً ةؼ اؿیيادی و جضلیلی رویکؼد ای ةا( در نقال1389ًرضَاىی ) .اؿث ىكغه واقؽ نَردجَزً چيغان

 ؾهیَنی یةی ؾیؼ ٌایکحاب جياؿب نضحَای نیؽان ةؼرؿی» زنیيۀ در (1388) زَادی پژوٌف آپؼداظث نضحَا جضلیل

 از جياؿیب و ٌهعَاىی ایو نیؽان کً دادىكان «آنَزانو داىف دةیؼان دیغگاه از نضحَا اىحعاب نؿیارٌای ةا دةیؼؿحان

  اؿثآ نحَؿط صغ از جؼپاییو  گؼوه دو ٌؼ دیغگاه
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 ىؼیام در ییژه و ةیً ؾؼةیی زةیان آنَزش گؼچً کً اؿث آن ىكاىگؼ فَق پژوٌكی و ىؼؼی نتاىی در جأنل و جَزً

 ٌیایدقَاری و جيگياٌا ةا ٌهچيان آنَزیزةان گـحؼه ایو انا دارد، ىهادیو ضؼورجی و اٌهیث ایؼان پؼورش و آنَزش

 و ییو جیغو ةیا نیؼجتط نكیکالت و نـیائل ةؼرؿیی ةیً جا اؿث درمغد صاضؼ پژوٌف راؿحا، ایو درآ روةؼوؿث ةـیار

ٌای درؿی جهام جضقیقات قتلی کحاب آةپؼدازد غیؼاىـاىی دوم پایً دٌم نحَؿعً دورة ؾؼةی کحاب نضحَای ؿازناىغٌی

را از ىؼؼ قکل ػاٌؼی کحاب، نقغنً، اٌغاف، نضحَا و وؿایل آنَزقی و ؿازناىغٌی نضحَا نَرد ةؼرؿی قؼار دادىغآ ایو 

پیژوٌف  وٌيَز اىسام ىكغه و در اییغیؼاىـاىی پایً دٌم  ؾؼةی   ةا ةقیً نحفاوت اؿث، زیؼا جضلیل نضحَای کحابجضقی

 قَدآ ةً آن پؼداظحً نی

 

 ًظرٕ هجبًٖ .2

 ٍ تؼرٗف آىتحل٘ل هحتَا . 1-2

 ب نییَردآن ىقییاب قییَت و ضؿییف کحییا لًٌیای پژوٌكی اؿییث کییً ةییً وؿیی جؼیییو روشل نضحَا از نٍمجضلی

 گَىاگَىی یفرجؿا انضحَ جضلیل ازقیییَدآ ةیؼ اؿیاس نؿیارٌاییی کیً کحیاب زغییغ جغوییو قییغه، جضلیییل نی ىؼیؼ

 در وتجفا ةً بنؼةَ آن از یگؼد ةعكی و ددگؼ نی ةؼ آن جکانلی ىغرو و یعچًرجا ةً فظحالا از ةعكی کً هنغآ ؾهل ةً

 و ٌيیذ یٌا جَمیف کً ؿثا فيی انضحَ جضلیل»: ىَیـغ نی بىییییػری از ىقل ةً ردنةا ىؾرلَ آؿثا آن دهگـحؼ هزصَ

 رتمَ ةً د،قَ نی داده قعل ةً کً را ٌایی كنضؼ ىـتی رتقغ و ناٌیث و کيغ نی جنفیً و جلعیف را جعهیيی

 آ(35 :1375 ،ردنةا)« زدؿا نی رقکاآ ؾیيی

( یٌاً ییینقَل) تظتقا در تجتاظاار اینضحَ و هقاؾغ دادن ارقؼ»: کيغ نی جؿؼیف چيیو را انضحَ جضلیل یفرا ىیلدا 

 جؿؼیفی در (آ40: 1381 ،یفرا) «ریناآ یٌا ننَآز از دهؿحفاا ةا ٌا نقَلً آن ةیو ةطروا جضلیل و ،ؾغاقَ سؿاا ةؼ صظا

 ؾیيی و روز مىؼا قياؿایی صـب ةؼ ٌایی بؿحيتاا ایةؼ کً هقغ ىـحًدا ٌكیوپژ جکيیکی» انضحَ جضلیل یگؼد

 آ(28 :1381،ورفکؼیپيغ)« رود نی رةکا نحو یک در امیظ یٌا یژگیو

 آن وؿییلً ةیً کیً از: فيی اؿث ؾتارت نضحَا جضلیل ىهَد: ارایً را ذیل جؿؼیف جَان نی فَق جؿاریف ةيغی زهؽ در

 آن نحضیهو انؼ، ؾیيیث و دقثآ قَىغ نی قياؿایی ؾلهی اؿحيتاب زٍث دقی  و روقهيغ ظَر ةً پیام ظاص نكعنات

 یکـیان ىحیایر ةً نعحلف ٌای پژوٌف از دٌغ انکان پژوٌانداىف ةً جا ةاقغ نكعنی قَاؾغ ةؼ نتحيی لیلجض کً اؿث

 ظیاص ٌیای ویژگی دارای کیً اؿث نحو از ٌا داده اؿحعؼاج ةؼای جکيیکی نضحَا، جضلیل واقؽ در یاةيغآ دؿث ىؼؼ نَرد

 آةاقغ نی ظَد

 

 ٍ اًَاع آىکبرکرد تحل٘ل هحتَا  .2-2

 نحیَن درؿیث فٍیم ةیؼای نذیال، ؾيیَان ةیً اؿیث؛ پیام ظنَمیات جَمیف نضحَایی، جضلیل از اؿحفاده جؼیو نؿهَل

 جضلییل .آورد دؿیث ةیً را آىٍیا در رفحیً کیار ةً ىؼؼیات و ٌا ارزش ةحَان جا ىهَد نضحَا جضلیل را آىٍا جَان نی درؿی،

 را آن ةیؼ نحؼجیب ىحیایر و پییام ارؿیال دبییل و آوریم دؿث ةً را پیام ی فؼؿحيغه اٌغاف جا کيغ نی کهک نا ةً نضحَا

 (آ143: 1389)رضَاىی،  دٌیم قؼار ةؼرؿی نَرد

 افیؼادی نیذالً، ةاقیيغ؛ نی آن ی گیؼىغه و نعاظتان روی ةؼ پیام ادؼ قياظث دىتال ةً پژوٌكگؼان نضحَا، جضلیل در

 نذتث ادؼ و قَد گیؼی اىغازه افؼاد ةؼ پیام دیؼجأ نیؽان جا گیؼىغ نی قؼار نعالؿً نَرد قَد، نی ارؿال ٌا  آن ةؼای پیام کً
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 ةیؼای جیَان نی نضحیَا جضلییل از )ٌهان(آقیَد پؼداظحً پیام امالصات ةً لؽوم، مَرت در و آیغ دؿث ةً آن نيفی یا و

 ةیؼای جَاىیغ نی نضحیَا جضلیل کارةؼد .ىهَد اؿحفاده ىیؽ ىهایيغ نعؼح پژوٌكگؼان اؿث نهکو کً ٌایی پؼؿف ةً پاؿط

 ٌيیؼ و ادةیات اقؿار، جَان نی نذال، ؾيَان ةًآ گیؼد قؼار اؿحفاده نَرد فؼٌيگی جغییؼات و فؼٌيگ از ٌایی زيتً ةؼرؿی

 ی نقایـیً ةیً ییا و آییغ دؿث ةً ؾنؼ آن در نَزَد ٌای ارزش جا داد قؼار جضلیل نَرد ظامی زنان در را فؼٌيگ یک

 فؼاىکفیَرد، چیاوا) ىهیَد گییؼی اىغازه زنان ظَل در را ٌا زشار دگؼگَىی و ورزیغ نتادرت نحؿغد ٌای زنان در ٌا ارزش

 زییؼا یافیث؛ دؿیث ظیاص زنیاىی ازحهاؾی ٌای ویژگی و ظنَمیات ةً جَان نی نضحَا جضلیل ظؼی  از آ)470 :1381

 (آ143: 1389رضَاىی، ) پؼدازىغ نی ظَد زنان اٌهیث ةا انَر و نـائل اىؿکاس ةً ظَد آدار در ىَیـيغگان ةیكحؼ

 هحتَا تحل٘ل اًَاع .2-2-1

 اىغ کً ؾتارجيغ از: کؼده ةيغیظتقً و نكعل را آىٍا کارةؼد و نضحَا جضلیل اىَاع پژوٌان داىف

 ؛کييیغ نی ةيیغی ظتقیً آىٍیا نضحهیل آدار یا ؾلل صـب ةؼ را ؾالئم کً ٌایی قیَه: گؼایاىً ؾهل نضحَای جضلیل -

 داردآ نؿیو قيَىغه در نذتث ىگؼش ایساد ةؼ ؼیاد اصحهابً کً چیؽی ةیان دفؿات جؿغاد قهارش ناىيغ

 کييغ: نی ةيغی ظتقً نؿيایكان صـب ةؼ را ؾالئم کً ٌایی قیَه: نؿيایی نضحَای جضلیل -

 آنفاٌیم( ةا ٌاگؼوه اقیا، اقعاص،)ظاص  نَضَؾات ةً اقاره فؼاواىی ارائً: ؾياویو جضلیل ی الف 

 .اقاره نَرد ؿیون ظنَمیات فؼاواىی ارائً: ظنَمیات جضلیل ی ب 

 .اىغقغه جَمیف ظامی قیَه ةً کً ظامی نَضَؾات فؼاواىی ارائً: جَمیف جضلیل ی ج 

 ،کؼیپيغورف) کييغ نی ةيغی ظتقً ؾالئم نادی رواىی ظنَمیات صـب ةؼ را نضحَا کً ٌایی قیَه: ؾالئم جضلیل - 

 آ(1381:42-41

 

 ٍ اثؼبد آى ظٖدر ةکتب إهحتَ تحل٘ل .3-2

 :ةاقغ نی آن زهلً از یؼز اردنَ کً اؿیث قیغه اراییً جؿیاریفی ىیؽ اظل ظَر ةً ؿیدر بکحا اینضحَ یلجضل ردنَ در

 یٌا مپیا نيؼم و ؾیيی قیاةیارز و جكؼیش ایةؼ ؾلهی روش یک» از ؿثا رتؾتا ؿیدر بکحا اینضحَ جضلیل»

 و ؾیيی جَمیف ایةؼ نيؼم ٌفوپژ روش یک ،ؿیدر بکحا اینضحَ جضلیل»ییییییا  آ(1389:180 ،قؿتاىی) «قیزنَآ

 ریا) «ؿثا ؿیدر ةؼىانً افٌغا ةا انضحَ رؿاظحا و ٌامپیا نقایـً یا و ؿیدر ةؼىانً ننحَ و ٌابکحا اینضحَ کهی

 آ(150 :1389 ،نهغیاینض

 در قیغه نعیؼح ازیؽای ی کلیً و ةاورٌا و ٌا ىگؼش نفاٌیم، جا کيغ نی کهک نؿلم ةً ؿیدر بکحا ینضحَا جضلیل 

 اؿیث نهکیو نذیال ةیؼای کيیغ؛ ارزقییاةی و نقایـً درؿی ی ةؼىانً اٌغاف ةا و داده قؼار ؾهلی رؿیةؼ نَرد را دروس

 ییکآ ةاقیغ ىغاقیحً چيغاىی جياؿب ةؼىانً اٌغاف ةا کً کيغ جكَی  را ٌاییصالث یا ٌا ىگؼش درؿی، کحاب یا و نضحَا

 ةؼرؿیی نیَرد ةؼىانیً اٌیغاف ةا را درؿی کحاب نحَن یا ؿاده ٌای داؿحان در ىٍفحً ٌای پیام جَاىغ نی نضحَا گؼجضلیل

 آ(151)ٌهان: کيغ جؿییو ةؼىانً نحَن در را پيٍان و آقکار ٌای زاىتغاری و ٌا گؼایف و دٌغ قؼار

 

 ظٖدر ةکتب إهحتَ تحل٘ل دثؼبا. 1-3-2

 از کیییییی ٌؼ درآ داد ارقؼ جَزً ردنَ ىیوةیؼ و ىیدرو نيؼؼ دو از را ؿیدر بکحا انجَ نی زانؽ و ىؼانيغ هىگا یک در 

 ؾانل و دارد کیغأج بکحا اینضحَ ٌهچيیو و ػاٌؼ ةؼ ىیدرو ؾانلآ دکؼ رهقاا فؼؾی زيتً دو ةً انجَ نی ىیؽ دةؿاا یوا
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 نٌها ةا ؿیدر بایییکح انؾيَ یک ةعًرا و پایً نٌها در یگؼد یٌابکحا ةا ؿیدر بکحا ىیاظٌَم و بجتاار ةؼ ىیویؼییة

 (آ134: 1392ىفؾ،  )ىیک دنیقَ الؿًنع ةؿغ و قتل یپایًٌا در انَیؾي

 ىؼؼ در لیییینـحق و کانل قیزنَآ ًییییةـح یک انؾيَ ةً ؿیدر بکحا ،ةؿغ یوا در :ظٖدر ةکتب ًٖدرٍ ثؼذ -1

 ب؛کحا یییملا زيتً دو غیةؿ یوا درآ داد ارقؼ نعالؿً و جضلیل ردنَ وتنحفا تزٍا از را آن انجَ نی کً دقَ نی ًیگؼفح

 .دنیقَ جضلیل ؾلهی یا ییاَیضحن ةؿغ و یؼیػاٌ ةؿغ یؿيی

 دگیؼ نی ارقؼ نعالؿً ردنَآآآ و نحو ،یؼوجنا ت،مفضا ،زلغ ناىيغ ب؛کحا ایزؽا ةؿغ یوا در: بکحا یػاٌؼ ةؿغ: لفا 

  :ٌـحيغ یؼز ارقؼ ةً ةاقغ ةؿغ یوا در ؿیدر یٌا بکحا اینضحَ جضلیل عنَضَ ىغاجَ نی کً پؼؿفٌایی از ةؼظی و

  ةاقغ نی انگیؼافؼ یٌا یژگیو ةا نحياؿب زهاىغا چً جا بکحا صسم - 

  ؿثا ردارةؼظَ جضنیلی لؿا یک لظَ در دهؿحفاا زٍث زمب مؿحضکاا از بکحا زلغ یاآ - 

 دارد  دزَو زمب جياؿب یؼوجنا و نحو ةیو یاآ - 

  ؿثا هقغ صیاظؼ انگیؼافؼ ؿيی یٌا یژگیو ةً جَزً ةا ازهىغا چً جا یؼوجنا و ىَقحًٌا ب،کحا ؿایؽ و ازهىغا - 

 مىساا تاییینعالؿ ةیكحؼیو و ؿثا ییییؿدر بکحا اینضحَ لیییجضلی ةؿغ جؼیوملیا  :ؿیدر بکحا ییانضحَ ةؿغ: ب 

 .ةاقغ نی ةؿغ یوا ةً بنؼةَ ىیؽ ؿیدر بکحا اینضحَ جضلیل نیيًز در هقغ

 از رجظا یٌانحغیؼ ؿایؼ ةً جَزً ؿیدر یٌا بکحا جضلیل در ةؿغ یوا از رنيؼَ :ظٖدر ةکتب ًٍٖث٘ر ثؼذ -2 

 ىیوةیؼ ینحغیؼٌا ةا آن ةعًرا جضلیل سؿاا ةؼ ؿیدر بکحا دکؼرکا و یژگیو ،ةؿغ یوا درآ ةاقغ نی ؿیدر بکحا

 (آ135)ٌهان:  دقَ نی جفکیک ظَلی و ؾؼضی یا دیؾهَ و فقیا ؿعش دو ةً ةعًرا یواآ دنیقَ نعالؿً

 نٌها ؿیدر یٌا بکحا ؿایؼ ةا بجتاار در انجَ نی را پایً ٌؼ ؿیدر بکحا ب،جتاار عىَ یوا در: ؾؼضی بجتاار: لفا 

 قیزنَآ یٌا فٌغ نسهَؾاً جضنیلی پایً یک ؿیدر یٌا بکحا نسهَؾً یگؼد رتؾتا ةً داد؛ ارقؼ نعالؿً ردنَ پایً

 ؿیدر یٌا بکحا از یک ٌؼ یٌا فٌغ جضق  منـحلؽ جيٍا ىً کلی فٌغ یوا جضق  کً کييغ نی لىتاد را نؿیيی

 ةـحًوا ىیؽ نعحلف ؿیدر یٌا بکحا ةیو ةعف دؼا بجتاار اریةؼقؼ اننیؽ ةً ٌهچيیو ةلکً ؛ةاقغ ین گاىًازغ رتةًمَ

 .ؿثا

 قتل یا ةؿغ یپایًٌا در یگؼد ؿیدر یٌا بکحا ةا ؿیدر بکحا یک بجتاار قانل بجتاار عىَ یوا: ظَلی بجتاار: ب 

 دقَ نی گؼفحً ىؼؼ در قیزنَآ یٌاانضحَ هؼىسیز از ایصلقً جضنیلی پایً ٌؼ در ؿیدر بکحا نيؼؼ یوا ازآ ةاقغ نی

 :1389 ،ننضهغیاریا) کيغ نی جتؿیث ٌایقغ ییؽرةؼىانً لیاجَ و ىؼم از صظا افٌغا یا فٌغ جضق  رةًنيؼَ کً

 (آ151

 

 ظٖدر ةکتب إهحتَ تحل٘لٍ هؼ٘برّبٕ  ّٕب رٍغ . 2-4

 قَد:نؿهَب ةً دو مَرت اىسام نیؿی در بکحا اینضحَ جضلیل یٌا روش

 دارد کیغأج فيَىی و ٌادیکؼرو از ای نسهَؾً ةؼ ٌا روش از ؿحًد یوا :ؿیدر بکحا اینضحَ جضلیل کهی یٌا روش -1

 و ىیاوافؼ از دهؿحفاا ةؼ کیغأج و ؿیدر اینضحَ نعحلف دةؿاا زیؿاکهی و یاةیارز ىٍاآ جهانی كنكحؼ یژگیو کً

 تنضاؿتا مىساا ةا کً ؿثا نضق  ىؼؼ ردنَ یٌا كالن و دةؿاا از یک ٌؼ یفضا و ننکا و ٌا هپغیغ دیؾغ یٌا قاظل

 .دازدپؼ نی انضحَ ؿیرةؼ و جضلیل ةً یاضیر
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آ ٌغد نی ارقؼ نضق  رظحیاا در ؿیدر ننحَ یػاٌؼ تنكعنا و ٌا یژگیو  رهةادر دییاز تظالؾاا کهی یٌا روش

 .ؿثا وفنؿؼ «ىاییاظَ لفؼنَ» ةً ٌا روش از ؿحًد یوا

 ؿیدر بکحا یانضحَ جضلیل کیفی یٌا روش -2

 ةعف غلبا کً ةاقغ نی ىیؽ کیفی دةؿاا و نفاٌیم نحضهو ،کهی یٌا زيتً و یػاٌؼ دةؿاا ةؼ وهؾال ؿیدر بکحا 

 رةـیا بکحا از ةعف یوا ان،ماصتيؼؼ از ةؼظی دؾحقاا ةًآ ٌغد نی جكکیل را قیزنَآ اینضحَ نپيٍا و «رقکاآىا»

 نياؿب و ؿثا جؼیو یکدىؽ انضحَ جضلیل کیفی یٌا روش ةً و ؿثا آن یػاٌؼ و «رقکاآ ةعف» از جؼ نؤدؼ و نٍهحؼ

  :ؾتارجيغ از کیفی اینضحَ جضلیل یٌا روش نٍهحؼیو آىهایغ نی ؾؼضً را انضحَ جضلیل از جؿتیؼ جؼیو

 «آردگیلفَ» ظالقیث قاظل سؿاا ةؼ ؿیدر بکحا اینضحَ جضلیل ی 

  «آنگؼیـَ دىقا جفکؼ» یلگَا سؿااةؼ ؿیدر بکحا جضلیل ی 

 «آمةلَ» قیزنَآ افٌغا گاىً ؿً یٌا صیعً یةؼنتيا ؿیدر بکحا اینضحَ ضلیلج ی 

 (آ165: 1382دبور، ) نیرو میلیاو ؿیدر جضلیل روش ی 

 ظٖدر ةکتب ٕهؼ٘برّبٕ اًتخبة تحل٘ل هحتَا . 2-4-1

 و ؾَانیل ةیا نضحَا و ؿازگاری جياؿب کلی؛ یؿيی نالك ؿً چارچَب در را نضحَا گؽیيف نؿیارٌای فحضی وازارگاه

 کيیغنیی جتیییو و فیی نؿیؼ درؿییةؼىانیً ٌیایو قاىَىهيیغی آنَزانداىف ىیازٌای و ٌا ویژگی ازحهاؾی، نحغیؼٌای

 لئنـیا نضلیی، و نلیی زانؿیً ىیازٌیای ازحهیاؾی، وارزقٍای فؼٌيگ ٌهچَن نَاردی اول ةعف در آ(127:1388)

ٌیای رغتث و ىیازٌا ةا نضحَا ٌهعَاىی و جياؿب ،دوم ةعف در آگیؼدنی قؼار نَردجَزً ؾلهی ٌای پیكؼفث و زٍاىی

-نی قؼار کیغأج نَرد آنَزقی ةؿغی جسارب ةؼای ؿازیزنیيً و ٌا آن واقؿی زىغگی و اؿحؿغاد و جَاىایی آنَزان،داىف

 در درؿیةؼىانۀ ٌایقاىَىهيغی ؾيَان ةً غ کً ةایغٌـحينؿیارٌایی  نٍهحؼیو نضحَا اىـسام و جؿادل ؿؼاىسام و گیؼد

 .ةگیؼىغ قؼار جَزً نَرد نضحَا گؽیيف

 اةؿاد یؼ،جنَ و نحو ؾهلی، و ىؼؼی نتاصخ نیان و جياؿب ٌهاٌيگی ایساد ٌهچَن نَاردی نضحَا، جؿادل در

 و ؾهَدی ارجتاب ةؼ ویژه ةً ىیؽ نضحَا اىـسام در و قَىغنی نعؼح ... نلی نضلی، ٌای ارزش ؾاظفی، و قياظحی

 ٌایظَل ؿال در درس یک نضحَایی و نفٍَنی ؿازگاری و جياؿب ةؼ ىاػؼ ؾهَدی ارجتاب آقَد کیغ نیأج افقی

 ٌایگـحؼه جياؿب و ٌهعَاىی افقی ىیؽ ارجتاب و اؿث (ىٍم و ٌكحم ٌایؿال ؾؼةی ٌای کحاب نذال ةؼای) نعحلف

 نَرد را (ىٍم ؿال فارؿی و ؾؼةی زةان ٌایکحاب نذال ٌهگؼایی ةؼای) جضنیلی ؿال یک ظَل در نعحلف نضحَایی

 آدٌغ نی قؼار جَزً

 ةاقيغ: یژگیٍاو یوا دارای ةایغ ،نیقَىغ بىحعاا ٌاییکًانضحَةياةؼایو 

 لهللیا ةیو و فيی ؾلهی یپیكؼفحٍا جياؿب ةا -1

 نضحَای کً نؿياؿث ةغان ایو ةاقغ داقحً جياؿب جکيَلَژیکی و ؾلهی جضَبت ةا ةایغ درؿی ةؼىانً نضحَای 

 از و قغه کٍيً ؿؼؾث ةً کً ىؼؼی داىف آنَزش زای ةً ةایغ نضحَاآ ةاقغ پایً و اؿاؿی نفاٌیم قانل ةایغ درؿی

 لنحضَ یىیادرد ىغگیز ایةؼ زمب یجٍارنٍا و ةیيكٍا ةا را انگیؼافؼ ورزد و جأکیغ جفکؼ پؼورش ةؼ قَد، نی ظارج رده

 آ(80 :1388،وازارگاه فحضی) زدؿا دهناآ وزینؼا

 آازحهاؾی ٌای آرزو و ٌا آرنان ،زانؿً فؼٌيگی یٍایژگیفؼٌيگ و و ةا نضحَا جياؿب -2 
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آ          ؿثا ؿیدر ی نًةؼىا اینضحَ ٌؼ ػایفو جؼیونٍم از یکی ٌؼزانؿً در ةؿغ یٍاىـل ةً فؼٌيگی اثنیؼ لىحقاا 

 کً مؿَر و آداب ن،جهغ و فؼٌيگ ةا را انضحَ جياؿب ا،نضحَ بىحعاا در ةایغ ؿیدر یکحاةٍا ننؤلفا و انیؽرةؼىانً

 زانؿً فؼٌيگ ةا نحقاةل ارجتاب یک درؿی ةؼىانً ٌؼ کً زایی آن از آگیؼىغ ىؼؼ در ،ؿثا رکكَ ٌؼ فؼٌيگ ییؼةياز

 ىقف نضحَا اىحعاب در ازحهاؾی ارزقٍای ةً ىـتث نؿلهان و ریؽانةؼىانً ةاورٌای و ىگؼقٍا فؼٌيگ، ؿعش و دارىغ

 ةؼرؿی، ةؼای نياؿتی ةـحؼ درؿی ةؼىانً نضحَای چارچَب در کً اؿث ایو ریؽانةؼىانً ىقف کييغ، نی ایفا را نٍهی

  آورىغآ فؼاٌم ازحهاؾی ارزقٍای و فؼٌيگ ةٍـازی ارزیاةی،

 نضلی و نلی زانؿً ٌای ىیاز و نـائل ةا جياؿب -3

 وػایف نٍهحؼیو از یکی و اؿث ونكکالت نـایل ىیازٌا، از وؿیؽ ؿعش دارای ةؽرگ چً و کَچک چً زانؿً ٌؼ 

 جکالیف و نـئَلیث ةایغ آنَزان داىف از ٌؼیک و اؿث ازحهاع در زىغگی ةؼای افؼاد کؼدن آناده ای نغرؿً آنَزش

 زانؿً نكکالت و لئنـا و ىیازٌا ةً جَزً ةا درؿی ةؼىانً کً اؿث ضؼوری گیؼىغ ؾٍغه ةؼ زانؿً قتال در را ای ویژه

 آ(123-124: 1388 ،وازارگاه فحضی) گؼدد اىحعاب

 زانؿً  هیيغآ و لصا یٌازىیا ةا اؿبجي -4 

 ةً جَزً ةا زحهاؾیا و قعنی ىغگیز ایةؼ انگیؼافؼ ؿاظحو دهناآ ورش،پؼ و زشنَآ ػایفو از یکی کً ىساآ از 

 ایةؼ ل،صا ىغگیز ی اةؼ دنةَ نفیغ ةؼ وهؾال کً دقَ بىحعاا ایگَىً ةً ةایغ انضحَ ،یواةياةؼ ؛ؿثا هیيغآ و لصا ضؽو

 آ(48 :1372 ،نیؼلَصی) غةاق نؤدؼ ىیؽ هیيغآ

 آنَزان داىف ٌای ویژگی و ىیازٌا و ةا رکا زارةا یٌازىیا ةا درؿی نضحَای جياؿب -5

 ٌا زىیا یوا کً ىساآ ازآ ىـثدا رکا زارةا یٌازىیا ةا جياؿب را، انضحَ بىحعاا ؿاؿیا یٌارنؿیا از یکی انةحَ قایغ 

 و جعننٍا یؿحارا در ةایغ دقَ نی بىحعاا کً ییانضحَ یواةياةؼ؛ جغییؼىغ لصا در نعحلف نلاؾَ جأدیؼ جضث

 .دارد زىیا آن ةً رکا زارةا صظنَ ةً و زانؿً کً ةاقغ جٍاییرنٍا
 

 دّٖ هحتَاهؼ٘برّبٕ ظبهبى . 2-5

 ؿیدرانیؽر ةؼىانً آن نزؼیا در کً دقَ نی حنعؼ ؿیدر یةؼىانً اینضحَ ٌیدننازؿا ا،نضحَ بىحعاا از پؾ

 ةً کً ةؼگؽیييغ را ای هقیَ( جؿادل و اؿحهؼار وؿؿث، ،لیاجَ) انضحَ ٌید ننازؿا لمَا زا جا ىهایيغ نی شجال

 افٌغا ةً ىیل ده،کؼ ارةؼقؼ بجتاار یکغیگؼ ةا فقیوا دیؾهَ ؿعش در ؿیدر تنَضَؾا و ادنَ ،نهکو قکل نؤدؼجؼیو

 آددنیـؼگؼ ةؼىانً

 ؾتارجيغ از: گیؼىغ کًةؼای ؿازناىغٌی نضحَا نؿهَب ؿً نالك را در ىؼؼ نی

 تَالٖ .2-5-1

 :قَد نی اؿحفاده قیَه چيغ از جَالی ةؼای ؿيحی ةعَر

 نكکل ةً ؿاده از - 

 ىیاز پیف ةؼاؿاس نعالؿً - 

 کل ةً زؽء از - 

 زؽء ةً کل از - 

 آ(245: 1391نلکی، ) >گػقحً ةً ازصال= وقایؽ کؼوىَژیکی ىؼم - 
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کً جا روىغ یادگیؼی نؼصلً ةً نؼصلً ازؼا قَدآ و نؼجب ةیَدن جؿییو جَالی در ؿازناىغٌی نضحَا کهک ظَاٌغ کؼد 

نضحَای آنَزقی نَزب نی قَد کً در کهحؼیو زنان ةیكحؼیو یادگیؼی اىسام قَدآ پؾ جَالی ةؼقؼاری ىؼم در ارائیً 

 آ(283: 1382)نلکی،َا و نَاد درؿی پیاپی ارائً قَد نضحَا اؿث و زناىی اجفاق نی افحغ کً نضح

و در ٌؼ درس ةؿغ از ةیان نحو ةً قَاؾغ، جهیاریو و ؿیپؾ  اؿث قغه جيؼیم درس ٌكث در دٌم یۀپا ؾؼةی کحاب

( پؼداظحً نی قَد و ایو قیَه در ٌكث درس کحاب ادانً دارد زؽ آن کیً «التضخ الؿلهی»و  «اىَار القؼآن»نلضقات )

دروس کحاب قف جهیؼیو دارىیغ و در درس قكم از ىؼؼ جؿغاد جهاریو چٍار جهؼیو دارد و ایو در صالی اؿث کً ةقیً 

وةعیَر آنغه و در ةقیً دروس کحاب ٌؼ دو ةضخ ةییان قیغه اؿیثآ  «التضخ الؿلهی»ةضخ نلضقات در درس اول جيٍا 

 جَان گفث کً از جَالی نعالب ظَةی ةؼظَردار اؿثآکلی نی

 هذاٍهت .2-5-2

 جیَالی ةیً اؿحهؼارآ کيغ نی جَمیف را قَىغ نی ایًار رفاٌی ی دوره یک در یکـان جسؼةیات آن ةا کً را جغاونیاؿحهؼار 

 کيیغ پییغا ادانً چگَىً وقایؽ آن ایيکً نَرد در ٌایی پؼؿف یادگیؼی در وقایؽ ةؼای قغه جؿییو ىؼم یک اؿث نؼةَب

نیغاونث قیانل پییف ةیيیی نضحیَا و فؿالییث  آةاقغ افقی یا ؾهَدی مَرت ةً اؿث اؿحهؼارنهکوآ آورد نی وزَد ةً

نيؼَر ایساد صؼکث از یک ؿعش ؿاده ةً ؿعش ةابجؼ اؿث؛ ةيیاةؼایو در نیغاونث رؾاییث ؿلـیلً نؼاجیب  یادگیؼی ةً

 آ(74: 1380)لَی، یادگیؼی ضؼوری اؿث

ةا ةؼرؿی اىسام قغه ةً ایو ىحیسً رؿیغیم کً نضحَا و جهاریو کحاب پایً دٌم از یک ىؼم و روىغ نيعقی ةؼظَردار 

ةً دقَار و از نؿلَم ةً ؿهث نسٍَل صؼکث نیی کيیغآ و جنیاویؼ نَزیَد در نیحو اؿث ةً ىضَی کً از  نعالب آؿان 

جهیؼیو ؿیَم کیً رغتیث و  54در درس پيسم میفضً دروس و جهاریو جغاؾی کييغه کلهات و نضحَای آن اؿثآ نذال 

 آنَزان ةً یادگیؼی را افؽایف نی دٌغ و جنَیؼ کهک نی کيغ کً در زای ظالی کلهً نياؿب قؼار دٌيغآقَق داىف

                            
 آزَهیلٌآآآآآآآآآآ  ذَىَبُ -3    آالْغاةَۀِ رَأَظتاآآآآآآآآآآ  یؼُؿْلُ -2     آ الْضَلیبَآآآآآآآآآآ  جُؿْعی -1                      

 ٗکپبرچگٖ. 2-5-3

 ةیً کلهۀ پؼکارةؼد 363 کحاب ایو درآ اؿث فارؿی ادةیّات و زةان و روایات ةؼگؼفحً از قؼآن، صغیخ، ؾؼةی کحاب کلهات

 اؿیثآ قیغه جکیؼار دٌم کحاب در ىٍم ىیؽ و ٌكحم ٌفحم، ؾؼةی ٌای کحاب واژة 850 ةً ىؽدیک آن ةؼ افؽون و رفحً کار

 نضارع، ناضی، ٌای فؿل :اؿث قغه آقيا آىٍا ىٍم ةا ٌفحم جا  ؾؼةی ٌای در کحاب دٌم پایۀ آنَزان  نعالتی کً داىف

 اقیاره، کلهیات اؿیم کلهیات، ریكیۀ و وزن ومفی، و اضافی جؼکیب اؿحهؼاری، ناضی نؿادل نـحقتل، ىفی، ىٍی، انؼ،

ظَاىيغ و ایو ةؼ ارجتاب ؾهَدی نضحیَای ییادگیؼی خ ةً ظَر کانل جؼ نیاؿث کً در کحاب دٌم ٌم ایو نتاص پؼؿكی

 دبلث نی کيغآ
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 هؼ٘برّبٕ ظبزهبًذّٖ هحتَا 1ًوَدار                                                

  «اًعبًٖ ػلَم ٍ ادثّ٘بت» غ٘ر ّبٕ رؼتِ دّن پبٗٔ ٍٗص1ٓ قرآى زثبى ػرثٖ،کتبة هرٍرٕ ثر  .3

 واژگیان و ؿیاظحار در زةاىی ٌای قاةلیث ةَدن دارا ةؼ ؾالوه اؿث، زٍان جَاىای و قغیهی ٌای زةان از یکی کً ؾؼةی زةان

 نكیحؼك زةیان و نـیلهاىان ؾلهیی و دیيیی پؼةٍیای نیؼاث و قؼآن زةان ؿازد، نی نعؼح زٍاىی زةان صغ در را آن کً

 رؿیغن در نٍم زایگاٌی و ىقف نضحَایكان، و ؿیدر ٌای کحابآ(1399:24زاده، )جقی ٌـث ىیؽ اؿالم دىیای جؿانل

 وزیَد ةیا ٌیای درؿیی کحیاب کیً گفیث جیَانداردآ نی آن نعحلف کارکؼدٌای ازؼای و پؼورش و آنَزش ةً اٌغاف

 و رودنیی قیهار ةً ؿعَح ٌهۀ در اةؽار آنَزقی یوجؼ نٍم از ىی، رؿا اظالع و آنَزقی زغیغ اةؽار فؽوىی و گَىاگَىی

   آ(1388:21، ىقف اؿاؿی دارد )رضی رؿاىی،اظالع و آنَزقی ٌغافا ةً دؿحیاةی در
 فٍم جقَیث نيؼَر ةً زةاىی ٌای نٍارت پؼورش» :اؿث ایو نلّی درؿی ةؼىانۀ اؿاس ةؼ ؾؼةی درؿی ةؼىانۀ رویکؼد

 چیًٌؼآىیؿيیی  ؛اؿیث پیكییو کحاب ؿً ادانۀؾؼةی دٌم  کحاب آ«ادةیّات فارؿی و زةان ةً کهک و دیيی نحَن و قؼآن

 قییَةآ اؿیث قیغه جکیؼار کحیاب اییو ٌیای جهؼیو و ؾتاراتو  نحَن در ، اىغ آنَظحً گػقحً ؿال ؿً درآنَزان داىف

 دؾاٌیا اصادیخ، ٌهاىيغ دیيی نحَن ىیؽ و کؼیم قؼآن فٍم ویژه ةً نحو فٍم املی، ٌغفاؿثآ  نضَرینحوکحاب  جألیف

 .اؿث ؾؼةی واژگان ةا آنیعحً ادب فارؿی نحَن و

 و ٌكیحم ٌفیحم، ؾؼةی ٌای کحاب واژة 850 ةً ىؽدیک آن ةؼ افؽون و رفحً کار ةً کلهۀ پؼکارةؼد 363 کحاب ایو در

 552آ اؿیث ؾؼةیی پؼةـانغ زةان واژة 1200 صغود آنَزش ٌغف، واقؽ در پؾ اؿث؛ قغه جکؼار دٌم کحاب در ىٍم ىیؽ

 .داقحيغ قؼآىی کارةؼد نحَؿعً اوّل دورة کحاب ؿً واژة 850 از واژه

  دّن ػرثٖ پبٗٔ هتَى ٍ قَاػذ . 3-1

درس اؿیث  8مفضً و نكحهل ةیؼ  136کحاب نكحهل ةؼ ؿً قـم نقغناجی، نیاىی و پایاىی اؿث و جؿغاد مفضات آن 

کً در ٌؼ درس ةؼای ؿٍَلث در آنَزش و ایساد اىگیؽه در فؼاگیؼان از جناویؼ و زغاول اؿحفاده قغه اؿثآ و نحياؿیب 

 هاریو آورده قغه اؿثآت و جةا اٌغاف آن ؿؤاب

آنَزان ةا آدیار ظغاوىیغ مفضً اؿث و در آن داىفٌكث اؿث و قانل  «اَلحَّؿارُف+  اهللُ ٌََ ذاكَ»ةا ؾيَان  اوّل درس

 ؾلیَم و ادةیّیات» غییؼ ٌیای رقیحً دٌیم پاییۀ ویژة1 قؼآن زةان )ؾؼةی،قَىغآ پؼؿی آقيا نیدر زٍان ٌـحی و اصَال

 ىٍیی، انیؼ، نضیارع، ناضی، ٌای ؛ یؿيی نؼوری ةؼ نتاصخ فؿلاؿث پیكیو ٌای آنَظحً ةدورو در قَاؾغ  (2 :«اىـاىی

 و پؼؿكیی، اقیاره، کلهیات اؿیم کلهات، ریكۀ و وزن ،ومفی و اضافی جؼکیب اؿحهؼاری، ناضی نؿادل نـحقتل، ىفی،

  جهؼیو و ةضخ ؾلهی اؿثآ 6و نكحهل ةؼ  .ظَاىی ؿاؾث

میفضً  12و نكیحهل ةیؼ  «اليَّسَیفِ نَعیارِ فیی+  نِئَۀٍ إلَی واصِغٍ نِو ؾغادُألَا+  غَدیَّۀُالْؿَ اَلْهََاؾِغُ»درس دوم ةا ؾيَان 

جیا  جؼجیتیی و امیلی ؾیغدٌای درساییو  در (9)ٌهان: و درةاره اصادیخ و ؿعيان صکیهاىً پیانتؼ )ص( اؿثآ   اؿثآ



 11                                وآآآ غایث اهلل جقی زادهٌ /ػرثٖ زثبى آهَزغ در هحتَا ظبزهبًذّٖ ٍ تحل٘ل ّبٕهالک

جهؼیو و  6و نكحهل ةؼ آ قَد نی داده آنَزش ةیـحم یکم جا از جؼجیتی ؾغدٌای و مغ جا یک از املی ؾغدٌایدوازده، 

 اىَار القؼآن و ةضخ ؾلهی اؿثآ

و نَضَع  مفضً اؿثآ 12و نكحهل ةؼ  «الْسََازاتِ قِـمِ فی+  1فؿالِابَ أَقکالُ+  الـَّهَکِ ؼنعَ»درس ؿَم ةا ؾيَان 

 آنَظحیً از ا اؿیحفادهآنیَزان ةی در ایو درس داىف( 21)ٌهان: را ةیان نی کيغآ  و ؾلث ةارش ناٌی ؾلهی ةاران ناٌی

 اؿث؛ یؿيی فؿل صؼف ؿً ةیف از آىٍا«  نفؼد قعل ؿَم ناضی» کً نی قَىغ آقيا ٌایی فؿل ةا ،اوّل ؿال ؿً ٌای

ل، اؿیحفؿال، افحؿیال و اةیَاب نؽییغ ناىيیغ ةیاب جفؿّی ةؼظی ذکؼ و نؽیغ و نسؼّد دالدی جكعیل و نؽیغ و نسؼّد دالدی

  القؼآن و ةضخ ؾلهی اؿثآ جهؼیو و اىَار 6و نكحهل ةؼ آ اىفؿال

و   میفضً اؿیثآ 12و نكحهل ةؼ  «الحَّفحیف ۀمالِ فی+  2الْفَؿالِ أقَکالُ+  الـِّلْهیُّ اَلحَّؿایُفُ»درس چٍارم ةا ؾيَان 

 اییو چٍیارم درس آنَزقیِ ٌغفآ (33)ٌهان:  زىغگی نـالهث آنیؽ را ةؼ اؿاس آیات قؼآىی نَرد ةؼرؿی قؼار نی دٌغ

و آ یل، افؿال، نفاؾلً و جفاؾیل و جؼزهیً آىٍیا آقیيا قیَىغناىيغ ةاب جفؿ نؽیغ زان ةا اةَاب فؿل دالدیآنَداىف کً اؿث

   جهؼیو و اىَار القؼآن و ةضخ ؾلهی اؿثآ 6نكحهل ةؼ 

میفضً  12نكحهل ةؼ و  «زؼَةِاب ؿَیّارَةِ ؿائِ ِ نَؽَ+  لِـهیَّۀُ ا وَ الْفِؿلیَّۀُ اَلْسُهلَۀُ+  اهللِ ظَل ُ ٌػا»درس پيسم  ةا ؾيَان 

ةضخ ؾلهی درةاره جاریکی دریا و غؼیؽه صیَاىات  و اؿحفاده از گیاٌان ةؼای پیكگیؼی از ةیهاری ٌاؿیث )ٌهیان:  اؿثآ

 ةیً، نفؿیَلٌ فاؾیل، فؿیل، یؿيیی زهلً ازؽای قياظث ٌغفآ قَد نی جغریؾ فؿلیًّ و اؿهیًّ زهلۀ ایو درس در آ(45

  و اىَار القؼآن و ةضخ ؾلهی اؿثآ جهؼیو 6و نكحهل ةؼ  آاؿث ظتؼ و نتحغا

و  مفضً اؿثآ 13و نكحهل ةؼ  «الْفُيغُقِ اؿْحِقتالِ نَـؤولِ نَؽَ+  الْهَسٍَلُ اَلْفِؿلُ+  ذوالْقَؼىَیوِ»درس قكم  ةا ؾيَان 

آ قیَد نی جغریؾ نسٍَل فؿل قكم درس در(59درةاره ةضخ جاریعی پادقاٌی ذوالقؼىیو و صکَنث او اؿثآ )ٌهان: 

جهؼیو اىیَار القیؼآن و  4و نكحهل ةؼ  کيغآ نؿيا درؿث را نسٍَل دارای فؿل ٌای زهلً آنَز داىف کً اؿث وای ٌغف

  ةضخ ؾلهی اؿثآ

و « الْفُيیغُقِ ظَیغَناتِ نُیؼِفِ نَیؽَ+  الَِْقایَیۀِ ىیَنُ وَ الْهَسؼورُ وَ اَلْسارُّ+  ؾَسائِتًُُ الْتِضارِ فی نَو یا»درس ٌفحم  ةا ؾيَان 

 در( 71مفضً اؿث کً ةً نَضَع دلفیو ٌا و زىغگی آىٍا ةً گفحگَ نیان ىَرا و پیغرش اؿیثآ )ٌهیان:  13نكحهل ةؼ 

 زهلیً در را و نسیؼور زیار و زیؼ صیؼوف ةحَاىیغ ةاییغ آنَز داىفآ قَد نی داده آنَزش زؼ صؼوف نؿاىی ٌفحم درس

   لهی اؿثآجهؼیو و اىَار القؼآن و ةضخ ؾ 6و نكحهل ةؼ  .کيغ جؼزهً و داده جكعیل درؿث

 قِیاءُ+ الْهُتالَغَیۀِ اؿیمُ وَ الْهَفؿیَلِ اؿیمُ وَ الْفاؾِیلِ اِؿمُ+  الْفارِؿیِّ دَبِابَ فی الحَّلهیؽِ ؾۀُ مِيا»درس ٌكحم  ةا ؾيَان 

و نَضَع ؾلهی و ادةی ميؿث جلهیؽ را در اقؿار صافغ و ؿیؿغی  مفضً اؿثآ 17و نكحهل ةؼ  «الْسََّالِ الٍْاجِفِ قَیضَۀِ

 (87ی کيغآ )ٌهان: ةؼرؿی ن

 نؿيایكیان و داىـیحو آىٍا ىَع قياظث فقطآ قَد نی جغریؾ نكح  ٌای اؿم ٌای وزن جؼیو نٍم ٌكحم درس در

   جهؼیو و اىَار القؼآن و ةضخ ؾلهی اؿثآ 6و نكحهل ةؼ آ اؿث نعلَب

ن قیغه و در زلیَی آنغه کً در آن نفؼدات و لغات زغیغ و کارةؼدی ةیا «الهؿسم»در پایان کحاب ةعكی ةا ؾيَان 

آنَزان ةً راصحیی ةحَاىيیغ از آن اؿیحفاده ٌؼ کلهً قهاره درؿی کً آن کلهً در آن ةکار رفحً آورده قغه اؿث جا داىف

 کييغآ

 اؿیث گػاری قیغهصؼکث کانالً دٌم ایو اؿث کً کحاب پایۀ نٍهحؼیو ویژگی نكحؼك در جهام دروس کحاب ؾؼةی

 درس، ٌیؼ ٌایو پژوٌف .آقيا قَد کلهات اِؾؼاب ةا جغریر ةً و کيغ پیغا ذوق اتؾتار و نحَن ظَاىغن ةا آنَز داىف جا
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 نیی نضـَب درس ؾؼةی و جسؼةً زیـحً فؼاگیؼان در ؾهلی ىهَىً کار ىَیـی،داؿحان و جنَیؼی جؼزهۀ ؿؼود، ىهایف،

 قغه اؿثآ ؿازی و جناویؼ و نحَن کحاب ةَنی .قَد

 «اىـاىی ؾلَم و ادةیّات» غیؼ ٌای رقحً دٌم پایۀ ویژة1 قؼآن زةان راٌيهای نحَن کحاب ؾؼةی، 1زغول        
 صفحِ هحتَإ هتي ػٌَاى               درض

 1 آیات ظغاوىغ و اصَال پؼؿی ذاكَ ٌََ اهللُ  اَلغَّرْسُ الَاوَّلُ
 9 پيغ و اىغرز اَلْهََاؾِغُ الْؿَغَدیَّۀُ اَلغَّرْسُ الذّاىی
 21 ةاران ناٌیداؿحان  الـَّهَکِ  نعَؼَُُ اَلغَّرْسُ الذّالِخُ 
 33 زىغگی نـالهث آنیؽ اَلحَّؿایُفُ الـِّلْهیُّ  اَلغَّرْسُ الؼّاةِؽُ 
 45 یاجی از قؼآنآ (الّلًِ ظَل ُ ٌػا) اَلغَّرْسُ الْعانِؾُ 
 59 داؿحان ذوقؼىیو نَؽَ َنـؤوِل اؿْحِقتالِ الْفُيغُقِ +ذوالْقَؼىَیوِ  اَلغَّرْسُ الـّادِسُ 

 71 زىغگی دلفیو یا نَو فی الْتِضارِ ؾَسائِتًُُ  غَّرْسُ الـّاةِؽُ اَل
 87 قؿؼ نلهؽ ؿؿغی و صافغ دَبِ الْفارِؿیِّ اَمِيا ؾۀُ الحَّلهیؽِ فی الْ اَلغَّرْسُ الذّانِوُ

 101 -------------- ------------- سَمُؿْاَلهْ
 

 «اىـاىی ؾلَم و ادةیّات» غیؼ ٌای رقحً دٌم پایۀ ویژة1 قؼآن زةان راٌيهای قَاؾغ کحاب ؾؼةی، 2زغول     
 صفحِ ث٘بى قَاػذ ػٌَاى               درض

 5 جكعیل اىَاع کلهً ویادآوری  ؿال قتل3یادآوری نتاصخ  اَلغَّرْسُ الَاوَّلُ
 13 نؿؼفی اؾغاد  20 جا جؼجیتی و 100املی جا ؾغدٌای اَلغَّرْسُ الذّاىی
 25 ةاب نؽیغ 4نؿؼفی  1ل نسؼد و ةاب ٌای نؽیغافؿا اَلغَّرْسُ الذّالِخُ 
 36 نؿؼفی ةاب نؽیغ 2ةاب ٌای نؽیغ اَلغَّرْسُ الؼّاةِؽُ 
 49 نؿؼفی اىَاع زهلً اؿهیً و فؿلیً فؿلیًّ و ارکان آىٍا و اؿهیًّ زهلً اَلغَّرْسُ الْعانِؾُ 
 63 نؿؼفی روش نسٍَل کؼدن فؿل نسٍَل فؿل اَلغَّرْسُ الـّادِسُ 

 75 نؿؼفی صؼوف زؼ زؼ صؼوف نؿاىی سُ الـّاةِؽُ اَلغَّرْ
 91 نؿؼفی روش ؿاظث نكحقات نكح  ٌای اؿم ٌای وزن اَلغَّرْسُ الذّانِوُ

 

 توبرٗي . 3-2

ؿیاظحار  ةؿغ از ةیان نحو و قَاؾغ در ٌؼ درس، جهؼیو ٌایی ةؼای ظؼح ارزقیاةی از آنَزش در ىؼؼ گؼفحیً قیغه اؿیثآ

اىگیؽد و روىغ آن ةً ىَؾی اؿث کً فؼاگییؼان ؿث کً رغتث فؼاگیؼان را ةً یادگیؼی ةؼ نیجهاریو در کحاب ةً گَىً ای ا

دارد؛ زیؼا از ؾتارات کَجاه و ؿاده اؿحفاده قیغه و نحياؿیب ةیا ؿیعش ؾلهیی را ةغون ىیاز ةً نؿلم ةً صل جهاریو وا نی

ؽرگان اؿث و نَضَؾات زالیب ةییان قیغه قغه اؿث و ةؼگؼفحً از آیات قؼآن و ؿعيان ةؿازی و ةَنیؿازی آىان ؿاده

 آنَزان ةً یادگیؼی را افؽایف نی دٌغآجهؼیو ؿَم کً رغتث و قَق داىف 54نذال در درس پيسم مفضً 

                               
 آزَهیلٌ ائِؼٌظآآآآآ آآآآآآ-3   آآآآآآآآآ بِ نوَ ابَ یَضفَغُ الكُّعیُّ -2 آ نُحَضَؼِّکَۀٍ ؾُیَنٍ ذاتُآآآآآآآآ -1



 13                                وآآآ غایث اهلل جقی زادهٌ /ػرثٖ زثبى آهَزغ در هحتَا ظبزهبًذّٖ ٍ تحل٘ل ّبٕهالک

     و ظاورقیياس پیژوه، اؿالم قیهِل ناریآىً دکحؼ ةاىَ قتؼ جهؼیو ؿَم جنَیؼی از ؿيگ 29درس ؿَم مفضً  یا در

)ص( آنغه اؿث کً اٌهییث اصیغیخ و صکهیث را ةیؼای فؼاگییؼان  اؿالم پیانتؼ صغیخ ةً آلهاىی آراؿحً قياسنَلَی

 نی کيغآ ةیان

 
 

 «اًعبًٖ ػلَم ٍ ادثّ٘بت»غ٘ر ّبٕ رؼتِ دّن پبٗٔ کتبة ػرثٖ توبرٗي ارزٗبثٖ 3جذٍل 

 هحتَا ظبزهبًذّٖ ثراظبض هؼ٘برّبٕ 
تؼذاد  درض

 تورٗي
 ٗکپبرچگٖ هذاٍهت تَالٖ

 + + - 6 اَلغَّرْسُ الَاوَّلُ
 + + + 6 اَلغَّرْسُ الذّاىی
    6 اَلغَّرْسُ الذّالِخُ 
 + + + 6 اَلغَّرْسُ الؼّاةِؽُ 

   + 6 عانِؾُ اَلغَّرْسُ الْ
 + + - 4 اَلغَّرْسُ الـّادِسُ 
 + + + 6 اَلغَّرْسُ الـّاةِؽُ 
 + + + 6 اَلغَّرْسُ الذّانِوُ

جهیاریو کحیاب از اىـیسام نضحَا ایو ىحیسً صامل قغ کً  ؿازناىغٌی نؿیارٌای ةؼاؿاس کحاب جهاریو در ارزیاةی

ٌیا در ایو زنیيً نَف  ةَده اؿثآ از ىؼؼ جَالی ٌهً جهؼیوگاىً ؿارناىغٌی نضحَا ةؼظَردار اؿث و ظَةی در ؾَانل ؿً

زیؽ درس  پیاپی آنغه و از ؿاده ةً دقَار نؼجب قغه اؿث ةً ىضَی کً ةغون ىیاز نؿلم ةؼای فؼاگیؼان قاةل صیل اؿیث

کً درس قكم از ىؼؼ جؿغاد جهاریو چٍار جهؼیو دارد و ایو در صالی اؿث  وآنغه  «التضخ الؿلهی»اول کً جيٍا نتضخ

از ىؼؼ نغاونث ٌهً جهؼیو ٌا از ىؼم نيعقی ظَةی ةؼظَردارىغ و ٌؼیک نقغنیً  ةقیً دروس کحاب قف جهؼیو دارىغآ

و از ىؼؼ یکپیارچگی ٌهیً جهیؼیو ٌیا از زهیالت و ؾتیاراجی کَجیاه از قیؼآن و  ای ةؼای جهؼیو ةؿغی صـاب نی قَدآ

 فیغ اؿثآآنَزان ةـیار ناصادیخ و روایات ةؼظَردارىغ کً ةؼای داىف

 

 هلحقبت .3-3

يیی ةیؼ قَاؾیغ و حآورده قیغه اؿیث کیً نضحیَای آن نت «التضخ الؿلهی»و  «اىَار القؼآن»نلضقات کحاب در دو ةعف 

و در درس اول  و ةا ٌغف جـٍیل فؼاگیؼی در ىؼیؼ گؼفحیً قیغه اؿیثآ کلهات ةکار رفحً در نحو واصغ یادگیؼی اؿثآ

 روس ٌؼ دو نتضخ آنغه اؿثآىیانغه اؿث و در ةقیً د «اىَار القؼآن»

-گؽیيیً دو» یا «دار زیؼظط» ،«ظالی زای» قکل ةً کً اؿث ىؼؼ نغّ کلهاجی نؿيای فقط «القؼآن أىَار» ةعف در

و ةً نيؼَر جقَیث قَه درك و فٍم داىف آنَزان در فٍیم  اؿث نيؽل در کار ةؼای و ایو ةعفآ اؿث قغه ظؼّاصی« ای

 نحَن دیيی اؿثآقؼآن و 
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 ثب ً٘بز جبهؼِ ٍ تکٌَلَشٕ ٍ زٗعتِ فراگ٘راى هحتَإ کتبةٕ ظبزگبر .4

ىیان نیيؿکؾ نیی قیَدآ و از آنضحَای کحاب ؾؼةی دٌم ةؼای فؼاگیؼان ؿَدنيغ اؿث و ةً مَرت کارةؼدی در زىغگی 

جَان ةً کذؼت لغات و نفؼدات اقاره ىهَد کً در اول ٌؼ درس آنغه اؿث و در نحو درس ةً لغیات ویژگی ٌای نحو نی

-ا ةً فؼاگییؼی نیحو و جؼزهیً ةیؼ نییرحؼادف یا نحضاد آن اقاره قغه و آوردن نفؼدات در اول درس، داىف آنَزان ن

یاةيغ و کحاب نفؼدات زغیغ را ةا رىگ آةیی در و آىان از ظؼی  نحو یا جهاریو ةً نؿيای زغیغ نفؼدات دؿث نی اىگیؽد

عش فکؼی و ؾقلی داىف آنَزان ؿيعیث دارد و ایو از ویژگیی نحو آورده اؿث و در ؾتاراجی ؿاده ةیان قغه و ایو ةا ؿ

ن ؾتیارات و آٌای کحاب ٌای ىَىگاقث اؿث کً گيسیيً لغَی فؼاگیؼان را جقَیث نیی کيیغ و نیی جَاىيیغ ةیً کهیک 

 نياؿب را ةیؼای ةـحؼی ایو ویژگی ،اؿث« گفحو ؿعو» زةاىی نٍارت چٍار از یکی کً آىسا زهالجی ؿاده ةـازىغآ و از

 ؿازدآ نی فؿّال و پؼجضؼّك قاداب، را زػّاب، درس کالس آورد و نی       نکالهً ةَزَد  شآنَز

 مفضً ٌفث کً ةا کارةؼد کلهات نحؼادف و نحضاد ایو انؼ را جـٍیل نی کيغآ 5ناىيغ درس اول جهؼیو 

 ……………;  ىَر …………… ≠ یَـار……………;  نُسحٍَِغ …………… ≠ رَظینَۀ

 رودنیی اىحؼیار آدارد راٌيهیا ىقف و دةیؼ داىف آنَزان اؿث ؾٍغة ةؼ کحاب ؾتارات و نحَن و ةؼ ایو اؿاس جؼزهۀ

 و ةعَاىیغ درؿیث قیغه، ؿیاظحارٌای ظَاىیغه صغّ در را قؼآىی ؿادة ؾتارات و نحَن ؿال پایان در آنَزان ةحَاىغ داىف

 آکيغ جؼزهً و ةفٍهغ را آىٍا نؿيای

ياؿب ةا فؼٌيگ و زانؿً ایؼاىی ناؿثآ ةیً ؾيیَان نذیال در درس در نضحَای کحاب جناویؼ و زغاولی ةکار رفحً نح

 جنَیؼی از اناکو جاریعی و نػٌتی کكَرنان آورده قغه اؿثآ 51پيسم مفضً 

                              
 جنَیؼی از زیتا از لـان الغیب صافغ قیؼازی آنغه و غؽل نلهؽ او را ةیان ىهَده: 88یا در درس ٌكحم مفضً 

                قییؼازی  ؿَیؿغی نُلَهَّؽ 89در مفضً الْقیانًَ( و  ٌَسْؼِكِ نِوْ دٌَْؼاً رَأَیثُ إىّی ىانً/ دوؿث ىؽدیک ىَقحم دل ظَن )از

 فُؼاجی( آنغه اؿثآ کيارِ در کً داىی چً آب قغرِ جَ / فِی الْفَلََاتِ رَکْتاًجٍَیمُ )ؿَلِ الْهَناىِؽَ

                          
کيیغ و نَضیَؾاجی ةییان قیغه کیً ةیا ز ظؼفی نضحَای کحاب ؾؼةی دٌم فؼاگیؼان را ةا جکيَلَژی نؿامؼ آقيا نییا

پیكؼفث ٌای ؾلهی نؿامؼ ؿازگاری دارد و ةؼ اؿاس ىیازٌای زیـحً و روزنؼه نضحَا آنغه اؿث؛ نذال در درس ٌكیحم 

-نَن ؿیم کارت و نَةایل و امعالصات ؾلهی نؿامؼ ةضخ نییالْسََّالِ( پیؼا الٍْاجِفِ قَؼیضَۀِ در نتضخ )قِؼاءُ 94مفضً 

 کيغآ
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 درس چٍیارم )اَلحَّؿیایُفُؾالوه ةؼ ایو نَارد در نضحَا از چاقيی قؼآن و  اصادیخ و صکهث اؿحفاده قیغه؛ نیذال در 

 ﴾فَؼِصیَنَ هیا لیغیٍمکُل صیؽب ة﴿، 256: الْتقؼة ﴾…الغّیوِ فِی إکؼاهَ ب﴿نهلَ از آیات قؼآىی اؿثآ  24الـِّلْهیُّ( مفضً 

 کَتیؼِ آنغه اؿثآ  دُؾای زََقَوِ از  ؾَسائِتًُُ( یا در درس ٌفحم )یا نو فی التِضارِ وآآآ 32: الؼّوم

 

 گ٘رٕ ًت٘جِ .5

دٌیی ؿیازنان و درؿییرییؽیةؼىانً امَل مضیش ازؼای در زیادی صغ جا کحاب ایو ٌا، ةا در ىؼؼ گؼفحو الگٌَا و نالك

 قاىَىهيیغی ىؼیؼ از کحیاب نضحَای ؿازناىغٌی و جغویو نؼجتط ةا نكکالت داد ىكان ٌاو یافحً ثنضحَا نَف  ةَده اؿ

 آنقتَل اؿث صغ در فؼدی، ىیازٌای و ازحهاؾی واقؿیات درؿی، ةؼىانً ٌای

در ةؼرؿی اىسام قغه نضحَای دروس ؾؼةی پایً دٌم از ىؼؼ ؿَدنيغی و اٌهیث آن ةیً اییو ىحیسیً رؿییغیم کیً 

ن آىچيان ةا ٌم درآنیعحً اؿث کً داىف آنَزان را ةً یادگیؼی فؼا نی ظَاىغ و نحَن را نؼکتی ةؼای ةییان قَاؾغ و نحَ

قَاؾغ داىـحً اؿث و در نحو دروس از نحَن ؾلهی نحيَؾی اؿحفاده قغه کً در زىغگی روزنؼه قاةل اؿحفاده اؿیث ةیً 

ؾانل اىگیؽه و ؾالقً نيغی او ةً ؾؼةی اؿیث و اییو  ظَرده و ایوآنَز اصـاس نی کيغ ةا زىغگی او گؼهظَری کً داىف

 ویژگی در کحاةٍای ىَىگاقث ةً ظَةی دیغه نی قَد و از ىقاب قَت آن اؿثآ

 ةیً جَزیًابت ةاؤؿی و جنیاویؼ ٌیا،پؼؿیف جغویو نضحیَای کحیاب، پژوٌف، ایو از صامل ٌاییافحً و ىحایر ةياةؼ

 ةً ؾالقً و جَزً ةً قادر آىان را کً دوم اؿث ةً ىضَی حَؿعًن نقعؽ آنَزانداىف رقغی نقحضیات و ؿيی واقؿیات

-نی زنیيً ایو در آىهَده اؿث جؼغیب و جضؼیک زةان، یادگیؼی ةؼای را آىٍا فؼدی ٌای اىگیؽه و ی ؾؼةی ىهَدهفؼاگیؼا

 و ٌيیؼی یٌیاػؼافث از اؿحفاده کحاب، قياظحی یتاییز و دیغاری ٌای زيتً و گؼافیکدفحؼ جألیف ةً  جَزً جَان ةً

کً آن را ةیؼ اؿیاس اٌیغاف جؼةیحیی و ؾلهیی زغییغ وزارت آنیَزش و  اقاره ىهَد آنَزانداىفدریافث  ؿعش ةً جَزً

 اىغآپؼورش ؿاناىغٌی کؼده

ٌهاٌيگی  ازحهاؾی ٌای ارزش و ؾَانل ةا دٌم ةی ؾؼ کحاب نضحَای گفث کً ةایغ ازحهاؾی، ٌای واقؿیث ةؿغ در

 و زانؿیً ىیازٌیای و ٌیا ، چیالففؼٌيگی و ازحهاؾی ٌای ارزش نتيای ةؼ کحاب حَاینض اىحعاببزم را داراؿثآ و 

 جیا هقیغ ةاؾخ و ایو نَازٍيغ آن ةا ظَد روزنؼه زىغگی در آنَزان داىف ىَؾی ةً کًازحهاؾی اؿث  نلهَس واقؿیات

 ةیكحؼ ٌؼچً قغن نؿيادار ةؼای بزم ٌای زنیيً و ةغیا افؽایف ای نالصؼً قاةل ىضَ ةً کحاب ؾهلی و واقؿی ادؼگػاری

 .قَد فؼاٌم آنَزان داىف یادگیؼی

، صیؼوف جهیاریو دروس،جؿیغاد  و نعالیب صسیم قعیؽ کحیاب، ٌهچَن نَاردی ةً لیف کحاب،أج و جغویو در صَزه

 و نياؿیب زنیان اظحنیاص ؾهلیی، و ىؼیؼی نعالب نیان جؿادل ایساد چیيی،چآ، جنَیؼگؼی، زغاول، ىَع ظعَب،

 ٌیایی فؼمیث کؼدن فؼاٌم ةیكحؼ، یادگیؼی فؼمث کؼدن فؼاٌم و دروس در ةؼاىگیؽ چالف ٌای پؼؿف ظؼح دقی ،

 ةـییار آنیَزانداىیف واقؿی یادگیؼی ؿعش افؽایف در جَزً قغه اؿث کً آنَزان، داىف ظَداىگیعحۀ یادگیؼی ةؼای

 نؤدؼ اؿثآ



 1399 ؽئایپ/   20قهاره  اًعبًٖ داًؽگبُ فرٌّگ٘بى؛ ػلَم آهَزغ در پَٗػ ًٔؽرٗ                                       16

 اىـیسام از کحیاب جهیاریو کً غق صامل ىحیسً ایو نضحَا ؿازناىغٌی نؿیارٌای ةؼاؿاس کحاب جهاریو ارزیاةی در

 ٌیا جهؼیو ٌهً جَالی ىؼؼ ازآ اؿث ةَده نَف  زنیيً ایو در و اؿث ةؼظَردار نضحَا ؿارناىغٌی گاىًؿً ؾَانل در ظَةی

 اىیَار" نتضخ و آنغه "الؿلهی التضخ"نتضخ جيٍا کً اول در درس زؽ اؿث قغه نؼجب دقَار ةً ؿاده از و آنغه پیاپی

 کحیاب دروس ةقییً کیً اؿث صالی در ایو و دارد جهؼیو چٍار جهاریو جؿغاد ىؼؼ از قكم درس واؿث  ىیانغه "القؼآن

 .دارىغ جهؼیو قف

 پ٘ؽٌْبدات

   نی قَد؛ پیكيٍادنَضَؾات زیؼ ةؼای جضقی  پژوٌكگؼان 

 نؿلهان نَفقیث  در ةؼگؽاری دوره ٌای جضلیل نضحَای کحاب درؿی جأدیؼ  -1

 ةؼای نؿلهان  کحاب ظغنث ضهو جَزیٍی َزقیآن دورةةؼرؿی نیؽان ادؼةعكی  -2

  ؾؼةی زةان آنَزشدر  آنَزقی کهک و آنَزقی انکاىاتجأدیؼ  -3

 

 هٌبثغ
 آ ةٍكحی قٍیغ هىكگادا: انجٍؼآنضهغآ ؿؼظاةی دوزی یهیيی نلیضً،آ قحیاىیآ جؼزهًآ اهحتَ تحل٘ل(آ 1375آ)ىؾرلَ ردن،ةا

ٕ  جبهؼِ ؼٌبظٖ فصلٌبهِ ،«اییؼان  ٌای داىكگاه در اىگلیـی زةان شآنَز ةؼىانً ةؼرؿی»(آ 1369آ )نضهغصـو جضؼیؼیان،  ،3 ،کابرثرد

 آ52-41

 در پَٗػ ترٍٗجٖ -ػلوٖ فصلٌبهِ «ؾؼةی زةان آنَزش و یادگیؼی صَزه در ایرقحًنیان ىَیو رویکؼد» (آ1398اهللآ) زاده، ٌغایث جقی

   آ71-84،مل 1398 جاةـحان ،15ش چٍارم، ؿال ،فرٌّگ٘بى اًعبًٖ داًؽگبُ ػلَم آهَزغ

 در فصلٌبهِ پاَٗػ  ،«نحَؿعً اول دوره ؾؼةی ٌای کحاب ظَاىغاری نٍارت قياؿی آؿیب (آ»1399اهلل؛ ةؼقی، نضغدًآ) زاده، ٌغایث جقی

 آ23-39،مل1399/ ةٍار  18قهاره  اًعبًٖ داًؽگبُ فرٌّگ٘بى، ػلَم آهَزغ

 از درظٖ ثرًبهِ در اًتخبة هحتَا هؼ٘برّبٕ ثب دث٘رظتبى ػوَهٖ ػرثٖ کتبثْبٕ هحتَإ تٌبظت ثررظٖ(آ 1388آ ) آزاده زَادی،

 آامفٍان داىكگاه ظارزی ٌای زةان ارقغ، داىكکغه کارقياؿی ىانً پایان ،ظجسٍار ؼْرظتبى آهَزاى داًػ ٍ دث٘راى دٗذگبُ

 ؿؼوشآآ جٍؼان: فاضلی، رضا و برزاىی فاضل جؼزهً ،اجتوبػٖ ػلَم در پصٍّػ ّبٕ رٍغ (آ 1381ىچهیاسآ ) دیَیغ فؼاىکفَرد، چاوا

 ،27ش  ،کتبة هبُ ادث٘بى ،«نَاىؽ یادگیؼی درس ؾؼةی در دوره نحَؿعً از دیغگاه داىف آنَزان و دةیؼان»(آ 1388زٌؼا آ) ،صقغوؿث راد

 آ36-45مل 

 از نحَؿعً نقعؽ ؾهَنی زةان ؾؼةی آنَزش کارآنغی نیؽان ةؼرؿی»(آ 1394آ )ىسهً ىژاد، ؿلعاىی ؾیـی؛ زاده، نحقی رضَان؛ زاده، صکیم

 آ106-77 ،(23)پیاپی 2 قهاره ، زثبًٖ جعتبرّبٕ هبٌّبهِ دٍ ،«کؼنان قٍؼ آنَزان داىف و دةیؼان ىؼؼ

 آ قغر راتىحكاا: جٍؼانآ جتوبػٖا ٍ ًعبًٖا مػلَ ّبٕ ٍّػپص ػلوٖ ٍ ًٕظر هجبًٖ(آ 1382آ)ؾلی ور،بد

 آوشؿؼ: انجٍؼآ ٕػلَ دٕجرٍثر ْذخته ترجوِ. إظبًِر ّٕب مپ٘ب تحل٘ل (آ1381آ)ىیلدا ،یفرا

جضلیل نضحَی کحاب اللغً الؿؼةیً للنف الذانو فی اییؼان ؾلیی أؿیاس نؿیاییؼ اظحییار و »( 1397رصهاىی، اؿضاق و اؾؼهی ىژاد، وصیغآ )

دوم، قیهاره ، ؿال دراظبت فٖ تؼل٘ن اللغِ الؼرثِ٘ ٍ تؼل٘وْب، «جيؼیم الهضحَی الغراؿی نو وزًٍ ىؼؼ الهؿلهیو فی نغیيً یاؿَج

 آ11-36، مل3

 آ137-156 مل اول، قهاره دوم، ، پژوٌف، ؿال«جضلیل نضحَا(آ »1389رضَاىی، روح اهللآ )

 ؿهثآ ،داًؽگبّٖ درظٖ ّبٕ کتبة ًقذ ٍ ارزٗبثٖ ّبٕ ؼبخص(آ  1388آ )  اصهغ رضی،

ٖ  ػلَم ٍ ادثّ٘بت» غ٘ر ّبٕ رؼتِ دّن پبٗٔ ٍٗص1ٓ قرآى زثبى ػرثٖ،(آ 1396آنَزقیآ ) ریؽی ةؼىانً و پژوٌف ؿازنان دٍرُ  «اًعابً

 ، وزارت آنَزش و پؼورشآهتَظطِ دٍم
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 آؿهث: انجٍؼ (.ٗطرتذ ىفٌَ ٍ ّب رٍغ) ؼٍٖرپر ٍ ؼٖزهَآ ّٕب رتهْب(آ 1389آ )صـو ،قؿتاىی

 آةال داىكگاٌی ىكؼ: جٍؼان ،درظٖ رٗسٕ ثرًبهِ هفبّ٘ن ٍ اصَل(آ 1388آ ) کَرش ازارگاه، و فحضی

 آىی: جٍؼانآ ىایتی ٌَقيگ ی جؼزهًآ ؼٌبظٖ رٍغ هجبًٖ هحتَا تحل٘ل(آ 1390آ )کلَس کؼیپيغورف،

 ریؽی ةؼىانً دفحؼ: جٍؼان ،ػلَم اًعبًٖ ٍ ادث٘بت ٍ ػوَهٖ هتَظطِ ػرثٖ درظٖ ثرًبهِ(آ 1387) درؿی ریؽی ةؼىانً دفحؼ ؾؼةی گؼوه

 .درؿی راٌيهای کحب جالیف و

 جٍؼان؛ اىحكارات نغرؿًآ ،جؼزهً فؼیغه نكایط ،هجبًٖ ثرًبهِ رٗسٕ آهَزؼٖ(آ 1380اآ )، لَی

-داىیف و نؿلهان دیغگاه از دوره دةیؼؿحان ؾؼةی ٌای کحاب در جؼزهً کارگاه ةعف نَفقیث نیؽان ةؼرؿی»(آ 1389آ )ؾیـی زاده، نحقی

 آ15 قهاره ؾؼةی، ،139-113.ادث٘بت ٍ زثبى اٗراًٖ اًجوي هجلِ ،«دورود قٍؼؿحان آنَزان

 پییف دوره ، 35، 171-147.«ؾؼةیی کحاب نحَن جغریؾ راٌتؼدٌای از دةیؼان اؿحفاده نیؽان ىقغ و ةؼرؿی»(آ 1389) آؾیـی زاده، نحقی

 آ9 ،آهَزؼٖ ًَآٍرْٗبٕ فصلٌبهِ داىكگاٌی،

 انآنیَز داىف و دةیؼان از دیغگاه ؿَم ؿال ؾهَنی ؾؼةی نحَن ةعف نَفقیث نیؽان ارزیاةی»(آ 1392آ )کاوه ی، ظضؼ ؾیـی؛ زاده، نحقی

 آ151-169 ،26 ،ػرثٖ ٍ ٍ ادث٘بت زثبى اٗراًٖ اًجوي هجلِ ،«( پیؼاىكٍؼ قٍؼؿحان: نَردی نعالؿً)

 آکتیؼ انیؼ اىحكارات جٍؼان؛ ،پرٍرغ ٍ آهَزغ هعبئل(آ 1390آ )ظاٌؼ نضهغ نؿیؼی،

 نكٍغ؛ پیام اىغیكًآ ،راٌّوبٕ ػول ،ثرًبهِ رٗسٕ درظٖ(آ  1385صـوآ )  ،نلکی

ٖ  ادث٘بت ٍ زثبى اًجوي اٗراًٖ هجلِ ،«(ؾهَنی) نحَؿعً نقعؽ ةی ؾؼ ٌای کحاب ىقغ و ةؼرؿی»(آ 1389آ )صهیغرضا نیؼصازی،  ،ػرثا

 آ169-141، 15

 آیـعؼون اىحكارات: ، جٍؼاناًعبًٖ ً٘رٍٕ ترث٘ت رظوٖ آهَزغ در درض طرح ٍ درظٖ رٗسٕثرًبهِ(آ 1389آ )ؾلی نیؼزاةیگی،

 آ30 ی رهقها ،ترث٘ت ٍ ٘ناتؼل صلٌبهِافآ «اَینضح بایىحعا ی اؼیة ایییٌرنؿیا ی ـحسَیز در»(آ 1372آ )صـیو ؿیغ ،نیؼلَصی

 هتاَى  اٗي ث٘رأت ٍ داًؽگبّٖ ٍ پ٘ػ هتَظطِ دٍرُ ػرثٖ درظٖ ّبٕ کتبة هتَى ًقذ ٍ ررظٖب(آ 1389آ )نضهغرضا ىیکَةعث،
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