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Abstract 

The importance of the Arabic textbook is in the role it plays in harmony with 

the other elements horizontally and vertically. Teaching Arabic in Iran has 

some obstacles, problems and features, some of which are related to the way 

books are organized. Therefore, it can be said that content analysis can be an 

important step in recognizing the weak points and strong points of the book. 

In fact, content analysis is a technique for extracting data from text that has its 

own characteristics. The aim of this article is to examine the Arabic textbook 

of the tenth grade (first grade of high school) based on content analysis 

patterns and content organizing criteria, relying on the content analysis 

technique, and to determine whether the book's content is successful in the 

correct implementation of the principles of curriculum planning and content 

organizing, social realities, individual needs and usefulness, age and 

developmental realities and requirements of students? The research method 

was descriptive-analytical and the results of the article indicate that the 

Arabic Textbook of first grade of high school has been largely successful 

based on the patterns and criteria of content analysis and organizing, also the 

general evaluation of Arabic teachers of the books is very high. The findings 

showed that the problems associated with compiling and organizing the 

content of the book are acceptable in terms of curriculum regularities, social 

realities, and individual needs. Recognition of effective methods in students' 

learning and encouraging them to self-confidence in learning is the other 

results of this research. 
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 یعرب زبان آموزش در محتوا یسازمانده و لیتحل یها مالک

 ی(رانسانیغ دهم یعرب کتاب: یمورد مطالعه) 

  2هیباد سراب یناصر احسان ؛1زاده یتق اهلل تیهدا

 دهیچک

 فایا یودعم و یافق صورت به عناصر گرید با یهماهنگ در که است ینقش در یعرب یدرس کتاب تیاهم

 به مربوط یبرخ که است ییها یژگیو و یمشکالت و موانع یدارا رانیا در یعرب زبان آموزش.کند یم

 در یمهم گام ندتوا یم محتوا لیتحل گفت توان یم رو،نیااز. هاست کتاب یمحتوا یسازمانده وهیش

 متن از هاداده استخراج یبرا یکیتکن محتوا، لیتحل واقع در. باشد کتاب قوت و ضعف نقاط شناخت

 لیتحل کیکنت بر هیتک با که است نیا حاضر مقاله هدف. باشدیم خود خاص یهایژگیو یدارا که است

 یبررس محتوا یهد سازمان یها مالک و محتوا لیتحل یالگوها اساسبر را دهم سال یعرب کتاب محتوا،

 یده انسازم و یدرس یزیر برنامه اصول حیصح یاجرا در کتاب یمحتوا ایآ که کند مشخص و دینما

 دانش یشدر و یسن اتیمقتض و یسن اتیواقع ،یسودمند و یفرد یازهاین و یاجتماع اتیواقع محتوا،

 بر که ستا نیا انگریب مقاله جینتا و بوده یلیتحل –یفیتوص پژوهش، روش است؟ بوده موفق آموزان

 یـابیارز و .است بوده موفق یادیز حد تا کتاب محتوا یسازمانده و لیتحل یها مالک و الگوها اساس

 با مرتبط مشکالت داد نشان ها افتهی. اسـت ـادیز یلـیخ سـطح در یعربـ کتـاب از معلمـان یکلـ

 یازهاین و یاجتماع اتیواقع ،یدرس برنامه یها یقانونمند نظر از کتاب یمحتوا یسازمانده و نیتدو

 بـه آنـان قیـوتش و آمـوزان دانش یـریادگی در مؤثـر یروشهـا شـناخت و. است مقبول حد در ،یفرد

 .اســت قیتحق ـنیا ـجینتا گـرید از یــریادگی در یخودبــاور و نفــس بـه اعتمـاد

  یانسان ریغ دهم یعرب محتوا؛ لیتحل ؛یعرب زبان آموزش :یدیکل واژگان
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The Effect of Scientific Demystification on Enhancement of Critical 

Thinking of High School Female Students  

 

Maryam Kavousi1  

 

 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of scientific 

demystification on enhancement of critical thinking of female students of 

high school, which was carried out using quasi-experimental, pre-test, post-

test, control group. The population of the study consisted of all 9th grade 

female students of high school (2nd period of secondary school) in Kamyaran 

Township in academic year of 2018-2019, out of which 60 students (i.e., 30 

students in the control group and 30 learners in the experimental group) were 

selected non-randomly. Students in the experimental group explored beliefs 

and myth among people using group discussions in eight sessions (Psych 

Busters), while the participants in the control group received the conventional 

pedagogical programs. To gather the data, the critical thinking test developed 

by Kernel was utilized. The results revealed that Scientific Demystification 

method had an impact on critical thinking of the participants in the 

experimental group. Finally, it was suggested that educators and teachers use 

Psych Busters to boost critical thinking. Furthermore, Psych Busters can be 

employed as a learning activity in developing a textbook.  

 

Keywords: Psych Busters, Scientific Demystifying, Critical Thinking. 

 

 

 متوسطه دوم دوره دختر آموزان دانش یانتقاد تفکر رشد بر یعلم ییزدا افسانه روش ریتاث

 یکاوس میمر

 .رانیا- همدان -همدان باهنر دیشه سیپرد -انیفرهنگ دانشگاه کارمند

 دهیچک

 متوسطه ومد دوره آموزان دانش یانتقاد تفکر رشد بر یعلم ییزدا افسانه روش ریتاث نییتع پژوهش نیا انجام از هدف

 ةیکل پژوهش یآمار جامعة.شد انجام کنترل گروه با آزمون پس آزمون، شیپ طرح و یشیآزما مهین روش با که بود

 دانش 60 آنها نیب از که بودند 98-97 یلیتحص سال در سرکانیتو شهرستان متوسطه دوم دوره نهم هیپا آموزاندانش

                                                           
1  -kavousimaryam56@gmail.com. Staff of Farhangian University, Shahid Bahonar Campus, 

Hamedan.  
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 انتخاب یرتصادفیغ صورت به و دسترس در یریگ نمونه روش به( شیماآژ گروه نفر 30 و گواه گروه نفر 30) دختر آموز

 نیب در موجود یهاافسانه و باورها یبرخ یبررس به یگروه بحث قیطر از جلسه 8 یط شیآزما گروه آموزاندانش. شدند

. نمودند افتیرد را یجار یآموزش برنامه همزمان زین کنترل گروه آموزاندانش و( باسترز کیسا روش) پرداختند مردم

 تفکر رشد بر یعلم ییزداافسانه روش داد نشان جینتا. شد استفاده کرنل یانتقاد تفکر ها،ازآزمونداده یآورجمع جهت

 یانتقاد تفکر رشد جهت معلمان و مدارس شد شنهادیپ تینها در. دارد ریتاث شیآزما گروه آموزاندانش یانتقاد

 کی عنوان به تواندیم یعلم ییزداافسانه یآموزش روش نیهمچن. کنند استفاده یمعل ییزدا-افسانه روش از آموزاندانش

 .ردیگ قرار استفاده مورد یدرس کتب فیتال در یریادگی تیفعال

 یانتقاد تفکر تفکر؛ ؛یعلم ییزداافسانه باسترز؛ کیسا: هادواژهیکل
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A comparative study of the content of the unit on History of Pre-Islamic 

Literature in the literary science and techniques (1) textbook of 10th grade 

of modern secondary school and History of Literature textbook of old 

Secondary school  

 

Roshanak Azari1  

 

  

Abstract 

Based on historical categorization, Iranian languages are divided into three 

main periods including: ancient, middle and new. In the old secondary school 

literature textbook, History of Literature (1), and in the modern secondary 

school literature textbook the Literary Science and Techniques (1), a lesson is 

dedicated to Pre-Islamic literature, languages and alphabets of ancient and 

middle Persian era.  The purpose of this descriptive article was to compare 

the quality and quantity of the content of this lesson in the two textbooks. The 

study indicated that the designated pages to pre-Islamic Persian literature 

were cut into half in the new educational system in 2019 in comparison to the 

old book of 2013. In the old book, three items were noted to be corrected, and 

in the new book, three sentences with incomplete or mistaken information 

were found. Analysis of the table on page 39 of Literary Science and 

Techniques (1) showed that out of 36 comparisons of alphabet signs, 30 items 

needed to be corrected, completed or deleted. The reasons and suggestions to 

correct the mistakes were provided.  It was also emphasized that ancient 

Persian language was just one of the languages of the ancient period, hence, it 

must not be used as an equivalent for that period. Investigation of the written 

literary works of pre-islamic period showed that that poetry existed in the 

ancient and Old Persian language. In the Avestan language, the weight of a 

group of syllables and some others was multiplicative. In the Middle period, 

the group of Western languages, the weight of syllabic or percussive poems 

was recognized to be multiplicative. 

 

Keywords: Persian literary history, ancient Iranian languages, Old Persian 

cuneiform, Avestan alphabet, high school books. 
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 با دهم هیپا ،(1) یادب فنون و علوم در اسالم از شیپ اتیادب خیتار درس یمحتوا سهیمقا

 میقد متوسطه( 1) اتیادب خیتار کتاب

  یآذر روشنک

 دهیچک

 در. نو و انهیم باستان،: کنندیم میتقس دوره سه به تحول، براساس را یرانیا یهازبان ،یخیتار نظر از

 کی د،یجد متوسطه( 1)یادب فنون و علوم کتاب در نیهمچن و میقد طهمتوس( 1)اتیادب خیتار کتاب

 نیا نگارش از هدف. است شده داده صیتخص انهیم و باستان یهادوره یادب آثار و خط زبان، به درس

 داد نشان یبررس. است یفیتوص کار روش. است درس دو نیا یمحتوا تیفیک و تیکم سهیمقا مقاله،

 کتاب به نسبت ،1398 دیجد متوسطه دهم سال کتاب در موضوع، نیا به مربوط صفحات تعداد که

 موارد دیجد متوسطه در و مورد سه میقد متوسطه در. است افتهی لیتقل نصف به 1392 سال چاپ

 داد نشان( 1)یادب فنون و علوم کتاب 39 صفحه جدول لیتحل. گشت مشخص حیتصح یبرا یاریبس

 الزم شنهاداتیپ و لیدال و است ناکامل ای نادرست مورد 30 ،یخط یهانشانه سهیمقا مورد 36 از که

 دوره یهازبان از یکی تنها باستان یفارس زبان که شد دیتاک نیهمچن. گشت ارائه جدول اصالح یبرا

 از شیپ مکتوب یادب آثار بخش یبررس. شود برده کار به دوره آن با معادل دینبا و است رانیا باستان

 وزن ،ییاوستا زبان در. است داشته وجود یفارس زبان انهیم و باستان دوره در شعر که داد نشان اسالم،

 اشعار وزن ،یغرب یهازبان گروه انه،یم دوره در. است بوده یضرب گرید یبعض و ییهجا اشعار از یادسته

 .است شده داده صیتشخ یضرب ای ییهجا

 خط انه؛یم یهازبان ران؛یا باستان یهازبان ه؛متوسط یدرس کتاب ؛یفارس اتیادب خیتار: هادواژهیکل

  یخیم
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Identifying and Prioritizing Factors Affecting the Implementation of a 

successful Lesson Study with the emphasis on the approach of 

outstanding lesson study expert  

(Case study: Khorasan Razavi Province) 

 

Ensi,  keramati1, Raheleh, Ansari poor   

 

Abstract 

Lesson study is an effective model for promoting and enriching learning as 

well as producing professional knowledge to create an evolution in education. 

The purpose of this research was to study and prioritize factors affecting the 

Implementation of a successful Lesson Study; and then to examine the role of 

demographic variables in this regards, including sex, level of education, field 

of study and age. This research was carried out via quantitative approach and 

survey method. A researcher-made questionnaire was used for data gathering 

that its Cronbach alpha was 0, 97. The statistical population were all the 1568 

outstanding executors of Lesson Study in Khorasan Razavi province in 2016-

2017 academic year. Based on Morgan sample size table and stratified 

random sampling, 310 people were selected. The findings revealed that, 

although the problem formation stage is the most important stage for 

implementing a successful lesson study, regarding the studied perspective, the 

teaching stage was the most important one. Moreover, female teachers and 

experienced teachers in comparison to male teachers and novice teachers put 

more emphasis on the teaching stage. Also, Teachers who were educated in 

education field in comparison to other teachers emphasize more on the 

teaching stage as a success factor of a team in lesson study.  

 

Keywords: Lesson Study, Demographic Variables, Outstanding executors 

of Lesson Study, Khorasan Razavi province. 

 

  

 

 

                                                           
1 - keramaty_ensi@yahoo.cam.  



 1399ئز پای / 20شماره  ن؛انسانی دانشگاه فرهنگیا علوم آموزش در پویش ۀنشری                                    8

 درس دگاهید بر دیتاک با یپژوه درس یدراجرا تیموفق بر موثر عوامل یبند تیاولو و یبررس

 )یرضو خراسان: یمورد مطالعه) برتر پژوهان

  2پور یانصار راهله ؛1 یکرامت یانس

 (مشهد نژآد یهاشم دیشه سیپرد) انیفرهنگ دانشگاه -یتیترب علوم گروه اریاستاد1

 و آموزش ،ییابتدا یآموزش یها گروه یتکنولوژ کارشناس ؛یدرس یزیر برنامه رشته ارشد کارشناس2

 یرضو خراسان استان کل پرورش

 دهیچک

 تحول منظور به یا حرفه دانش دیتول زین و یریادگی یساز یغن و جیترو یبرا موثر ییالگو یپژوه درس

 درس یاجرا در تیموفق بر موثر عوامل یبند تیاولو و یبررس پژوهش نیا از هدف. است آموزش در

 در سن و یلیتحص رشته الت،یتحص سطح ت،یجنس یرهایمتغ از کی هر سهم یبررس سپس و یپژوه

 جمع یبرا استفاده مورد ابزار و شد انجام یشیمایپ روش و یکم کردیرو با پژوهش نیا. است نهیزم نیا

 دگانیبرگز یتمام ملشا یآمار جامعه. بود /97ییایپا با ساخته، محقق یا پرسشنامه اطالعات، یآور

. بود نفر 1568 با برابر و( 1395-1396 یلیتحص سال) یرضو خراسان در یپژوه درس جشنواره

 عنوان به ها آن از نفر 310 تعداد یا طبقه یتصادف یریگ نمونه روش توسط و مورگان جدول براساس

 و یطراح مرحله" تیماه رغم به که است آن انگریب پژوهش نیا افتهی نیمهمتر. شدند نییتع نمونه

 مرحله"یبررس مورد نمونه دگاهید از اما موفق، یپژوه درس کی انجام در مناسب "مساله نیتدو

 و مرد به نسبت زن معلمان نیهمچن. دارد قرار تیاولو اول وهله در آن "ییاجرا الزامات و سیتدر

 نسبت سیتدر مرحله یبرا یشتریب تیاهم کارتر، تازه معلمان به نسبت شتریب یکار سابقه با معلمان

 زین یتیترب علوم با مرتبط یلیتحص یها رشته در لکردهیتحص معلمان. هستند قائل مراحل، ریسا به

 درس در گروه کی تیموفق عامل نیمهمتر عنوان به سیتدر به یشتریب تیاهم معلمان، ریسا به نسبت

 .دهند یم ،یپژوه

 یرضو خراسان استان برتر؛ پژوهان درس ؛یا نهیزم یرهایمتغ ؛یپژوه درس :هادواژهیکل
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Investigating the Position of Intellectual Education 

 in the Document of Fundamental Transformation of Education  

 

 

Alireza Ahmadi1, Hamidreza Nouri 

 

 

Abstract 

There are more than 300 verses in Holy Quran that invite people to 

contemplation and reasoning. The importance of intellectual education is so 

much, which is considered as a prerequisite for success in other human 

aspects such as emotional, moral, social, etc. the aim of this article was to 

determine the place of contemplation and intellectual education in the 

system of education of the I. R. of Iran by focusing on the Document of 

Fundamental Transformation of Education (DFTE). Using descriptive-

analytical method and library resources, the researchers first explored the 

contexts and signs of reasoning and mentioned some of the ethical and 

emotional barriers to intellect development. Then, through a comparative 

approach, they searched for the instances in DFTE, as one of the upstream 

documents of education in Iran. It has been concluded that in different parts 

of DFTE, the context and signs of reasoning have been deal with indirectly, 

and some affinities were found. It was found that the audience of DFTE 

were addressed to hindrances of intellectual development, which illustrates 

the importance of intellectual education and reasoning in the system of 

education in the Islamic Republic of Iran. 

 

Keywords: Reasoning, contemplation, Intellectual Education, Document of 

fundamental Transformation. 
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 آموزش و پرورش نیادیدر سند تحول بن یعقالن تیترب گاهیجا یبررس

  2بلویع ینور درضای؛ حم1 یاحمد رضایعل

 البرز یابوالقاسم فردوس میحک1

 انیدانشگاه فرهنگ2

 دهیچک

 تیه است .اهموجود دارد که مردم را به تفکر ،تذکر و تعقل دعوت کرد هیآ 300از  شیب میقرآن کر در

بعد  انندم یجنبه ها انسان ریدر سا تیترب قیآن را شرط توف یاست که برخ یبه قدر یعقالن تیترب

 ینعقال تیربو ت قلتع گاهیشده است تا جا یو... دانسته اند.در مقاله حاضر سع ی،اجتماع ی،اخالق یعاطف

مشخص  ورش،آموزش و پر نیادیسند تحول بن تیبا محور رانیا یاسالم یجمهور تیو ترب میدر نظام تعل

انه ها رها و نشبتدا بست،ا یو با استفاده از منابع کتابخانه ا یلیتحل-یفیبا روش توص نیمحقق هذایعلشود.

س با و سپ رشدعقل پرداخته اند یوعاطف یاز موانع اخالق یبه ذکر برخ زینموده ون نییتعقل را تب

 یستباالد اسناداز  یکیبه عنوان  نیادیآن ها در سند تحول بن قیمصاد یدر جستجو یقیتطب یکردیرو

قاطبه  ،به سند تحول یجا یبدست آمد که در جا جهینت نیا تایکشور،برآمده اند .نها تیو ترب میتعل

 یمفهوم و یمونکم،قرابت مض گر،دستیشده ودر موارد د ختهپردا میبسترها و نشانه ها تعقل به طورمستق

د که ده انشوانع رشد عقل انذار سندمذکور،نسبت به م نیمخاطب یدرموارد زیشود ن یاحساس م یکینزد

 .باشد یم رانیا یاسالم یجمهور تیو ترب میدر نظام تعل یعقالن تیتعقل وترب تیاهم انگریامر نما نیا

 نیادیسند تحول بن ؛یعقالن تیترب ت؛یتعقل؛ ترب عقل؛: هادواژهیکل
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The factors of Education in the Holy Quran from the Viewpoint of 

Qera'ati in Tafseer-e Noor 

 

 

Seyed Ahmad Pourmoosavi,1 Amanallah, Aaseri Karimvand   

 

Abstract 

Education is one of the most important elements of human life and it is 

important to know the factors behind this process. The most important way of 

knowing about the elements of human education is to analyze the religious 

and monotheistic teachings sent by the Creator. In the meantime, the Holy 

Quran with the content of the most authentic religious orders has a special 

place. The purpose of this study, which was done through content analysis 

method, was to investigate the educational factors in the Holy Quran from the 

viewpoint of Mr. Qera'ati in his Holy Quran interpretation called Noor 

Interpretation. The statistical population of the study consisted of 11 volumes 

of Tafsir-e Noor all of which were selected as samples. Holistic method was 

used for validation. The results showed that the basic educational factors are 

as follows: God's help; Prophets' guidance; Acceptance of repentance; 

Purposeful migration; proper role models and admiring them, Quranic 

examples, threat and panic, dictatorship, God's features, Quran and other holy 

books, Fear and Hope; Inheritance, Parents and Family, Healthy Nutrition and 

Environment; Material Resources; Worship; Miracle; Human Instincts; 

Divine Punishment and the destiny of Disbelievers; Prohibition of Evil; 

observing divine verses and orders; fully awareness, paying attention to the 

divine gifts, the commandments and decrees of God; the remembrance of the 

destiny of the ancestors; punishment and encouragement; the jihad; 

intercession; friendship, interaction with the Righteous; Remembrance of the 

Resurrection; Belief in the Knowledge and Presence of God in Deeds and 

Thoughts; thankfulness; Forgiveness and Mercy; Charity; Praise and Prayer; 

Divine Phenomena; Divine Commandments; divine tests and disasters, 

following divine orders and Revelation of strong and similar verses. 

Keywords: Factors of Education, Quranic Education, Tafseer-e Noor 
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 نور ریدر تفس یاستاد قرائت دگاهیاز د میدر قرآن کر تیعوامل ترب

  2موندیکر ی؛ امان اله ناصر1 یاحمد پورموسو دیس

 رسول اکرم )ص( اهواز انیکارشناس آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه فرهنگ1

 آموزش و پرورش یپرورش یمرب2

 دهیچک

 یخاص تیماز اه ندیفرآ نیاست و شناخت عوامل ا یبشر یارکان زندگ نیتراز مهم تیو ترب میتعل

ست که ا یدیو توح ینید یهاآموزه یبشر، واکاو تیاز عوامل ترب یآگاه ریمس نیتربرخوردار است. مهم

 ینید دستورات نیترلیاص یبا محتوا میقرآن کر انیم نیشده است. در ااو ارسال ینندهیآفر یاز سو

ستاد ا اهدگیاز د میدر قرآن کر تیعوامل ترب یپژوهش حاضر بررس است. هدف از ژهیو گاهیجا یدارا

جلد  11پژوهش شامل  یمحتوا انجام شد. جامعه آمار لینور است که با روش تحل ریدر تفس یقرائت

 یتاز روش هولس یسنجاعتبار یب شدند. براعنوان نمونه انتخامجلدها به ینور بود که همه ریتفس

داوند؛ خ یاریاند از: عبارت تیترب یصل از پژوهش نشان داد که عوامل اساسحا جی. نتادیاستفاده گرد

و  دیتهد ؛یقرآن یهاها؛ مثالناز آ لیصالح و تجل یدار؛ الگوهاتوبه؛ هجرت هدف رشیپذ اء؛یانب ییراهنما

و  هیغذده، تانواخو  نیوراثت، والد د؛یو ام میب ؛ینکتب آسما ریارعاب؛ طاغوت؛ صفات خداوند؛ قرآن و سا

ان؛ کافر وو فرجام ظالمان  یعذاب اله ؛یانسان زیعبادت؛ معجزه؛ غرا ؛یسالم؛ امکانات ماد طیمح

ه به ها و توجدادن و گرفتن نعمت ق؛یعم یآگاه ؛یو دستورات اله اتیاز آ یرویمنکرات؛ پ تیممنوع

ت؛ جهاد؛ شفاع ق؛یو تشو هیتنب ان؛ینیشیسرگذشت پ یادآوری ؛یلها یها؛ احکام و اوامر و نواهآن

عمال و خداوند به ا به علم و حضور مانیا امت؛یق یادآوری ان؛یگوبـا راست یو همراه ینینش،همیدوست

؛ و بال شیاال؛ آزماعم یحسابرس ؛یاله یهادهیو دعا؛ پد حیافکار؛ شکر؛ بخشش و رحمت؛ انفاق؛ ذکر، تسب

 .محکم و متشابه اتیو نزول آ یوح ؛یو عمل به دستورات اله شدنخدا  میتسل

 نور ریتفس ؛یقرآن تیترب ت؛یترب عوامل: هادواژهیکل
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The lived Experience of Student Teachers of Farhangian University 

about the use of Mobile Phones 

 

 

 Mahmoud Mohammadi1  

 

Abstract 

The age we are in is called the age of information and communication. Today, 

the most important tool for accessing information and communication is the 

mobile phone. Young people, especially students, are one of the main groups 

using mobile phones. Examining the lived experience of this group of people 

in the community can be a precise reflection of the way of using this effective 

device and provides good information for cultural and educational planners. 

Student teachers of Farhangian University are also one of the groups among 

whom the use of mobile phones is common. This article has tried to address 

the lived experience of the student teachers of Farhangian University in using 

mobile phones. The statistical population of this qualitative method was the 

student teachers of Farhangian University of Alborz. The statistical sample of 

40 male and female student teachers majoring in History and Social Sciences 

at the university was determined. The method of collecting data was narrative 

interview analyzed through narratives analysis. Collecting the student 

teachers' lived experience of using mobile phones, the researches followed the 

processes of coding, categorization and thematicization. Out of the narrations, 

10 categories and 5 main themes were extracted. Student teachers' narratives 

were extracted and analyzed based on the five main themes. The five main 

extracted themes including useful and efficient, harmful and destructive, fun, 

dual feeling, and essential communication technology represent the lived 

experience of the student teacherss of Farhangian University of Alborz in 

using mobile phones. 

 

Key words: Lived experience, Student Teachers, Mobile phone, Farhangian 

University. 
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 همراه تلفن کاربرد از انیفرهنگ دانشگاه ان  یدانشجو ستهیز تجارب

 یمحمد محمود

 البرز نایفرهنگ دانشگاه یاجتماع و یانسان علوم گروه یشناس جامعه اریاستاد

 دهیچک

 ابزار نیمهمتر امروزه. برند یم نام ارتباطات و اطالعات عصر عنوان با میدار قرار آن در که یعصر از

 یاصل یههاگرو از یکی انیدانشجو بخصوص و جوانان.است همراه تلفن ارتباطات و اطالعات به یدسترس

 یبازنما تواندیم جامعه افراد از گروه نیا ستهیز تجارب یبررس.هستند همراه یها یگوش از کننده استفاده

 قرار یتیترب و یفرهنگ زانیر برنامه اریاخت در را گذار اثر لهیوس نیا مصرف نحوه از یقتریدق

 انها انیم در اههمر تلفن از استفاده که هستند ییگروهها از یکی زین انیفرهنگ دانشگاه انیدانشجو.دهد

 در انیهنگفر دانشگاه انیدانشجو ستهیز اتیتجرب به است کرده تالش مقاله نیا.است جیرا و متداول

 یامار عهجام.است یفیک یروشها نوع از مقاله نیا در پژوهش روش.بپردازد همراه یگوش از استفاده

 پسر و تردخ یدانشجو 40 قیتحق یآمار نمونه و هستند البرز انیفرهنگ دانشگاه انیدانشجو پژوهش،

 ییروا صاحبهم روش تهایروا یاور جمع روش.شدند نییتع دانشگاه نیا یاجتماع علوم و خیتار یها رشته

 از استفاده از انیدانشجو ستهیز اتیتجرب یاور جمع از پس.است بوده یپژوه تیتها،روایروا لیتحل روش و

 5 و مقوله 10 تها،یروا یبررس از.شد پرداخته یساز مضمون و یبند ،مقولهیگذار کد به همراه، یگوش

 ستخراجا یاصل مضمون پنج اساس بر انیدانشجو یتهایروا است شده تالش و شد استخراج یاصل مضمون

 سرگرم همراهِمخرب، و کارامد،مضر و دیمف:  تهایروا از شده استخراج یاصل مضمون پنج.شود لیتحل شده

 انیگفرهن اهدانشگ انیدانشجو ستهیز اتیتجرب ی،بازنمایارتباط یضرور یدوگانه،تکنولوژ کننده،احساس

 .هستند همراه یگوش از استفاده در البرز

 انیفرهنگ دانشگاه همراه؛ یگوش ان؛یدانشجو سته؛یز تجربه: هادواژهیکل
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Epic Features in the contemporary literature  

 

Ali Balaghi Inalo 1 

Abstract 

The poetry of the last two centuries has not been ineffective in myths, legends 

and ancient languages. The high literary summit derived from the great 

history of epic literature, is Ferdowsi's Shahnameh, which can be called the 

mother of Dari Persian literature. In the last two centuries, epic works in 

literature, under the influence of Shahnameh and the works of its 

predecessors, appeared in national, religious, historical, as well as passionate 

revolutionary epic. The general aspect of these works is their national feature. 

This prominence can be seen even in religious epics. The result of the study 

of epic works and epic genres is that the epic literature of the last two 

centuries can be divided into two periods. The period before Nima and the 

period after Nima: All the epic works of the pre-Nima period are based on 

Shahnameh with the same style, language, weight and traditional format, and 

no innovation but the content can be found. They can be considered as the last 

imitators of Shahnameh. However, in the period after Nima, the types of epic 

used in contemporary literature have been mostly in the three axes of epic 

attitude, epic language and epic rhyme and format. 

 

Keywords: "Epic Literature", "Constitutional Period", "Contemporary 

Period", "Attitude", "Rhyme and Epic Format". 
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 معاصر اتیادب در یحماس یها جلوه

  یبالغ یعل

 .رانیا تهران، ان،یفرهنگ دانشگاه ات،یوادب زبان گروه اریاستاد

 دهیچک

 از برآمده عیرف هقل. است نبوده ریـاث یب کهن زبان و یا افسانه یهاتیروا اسطوره، ریاخ قرن دو شعر

 اتیادب رماد را آن توان یم یحماس ادب از که است یفردوس شاهنامه ، یحماس اتیادب سترگ نهیشیپ

 در ان،ینیشیپ وآثار یفردوس شاهنامه تبع به اتیادب در یحماس اثار ریاخ دوقرن در. دینام یدر یپارس

 یبو و رنگ آثار نیا عام وجه. آمد دیپد یانقالب پرشور یها ینیآفر حماسه زین و یخیتار ،ینید ،یمل نوع

 حماسه و یماسح آثار یررسب جهینت. دید توانیم را یبرجستگ نیا ینید یهاحماسه در یحت. است یمل

 از قبل دوره. کرد میتقس دوره دو به توان یم را، ریاخ قرن دو در یحماس اتیادب که است نیا ها گونه

 سبک همان در یدوسفر شاهنامه از یتأس به ماین از قبل دورة یحماس آثار همه:  ماین از بعد دوره و ماین

 توان یم فقط و ستین آنها در مضمون تفاوت جز یچندان ینوآور و اند سروده یسنت قالب و وزن و یزبان

 یریکارگ به یها گونه ما،ین از بعد دوره در اما.کرد محسوب شاهنامه مقلدان نیآخر فیرد در را آنها

 بوده یسحما قالب و وزن و یحماس زبان ،یحماس نگرش محور سه در شتریب معاصر، اتیادب در حماسه

 .است

 "یحماس قالب و وزن" ؛"نگرش" ؛"معاصر یدوره" ؛"مشروطه یدوره" ؛"یماسح اتیّادب": هادواژهیکل


