
 

 

  
 21-41صص  ،پاییز ،1400، 3 یه، شمارمدووبیست، سال 87؛ مطالعات ملي یهفصلنام

 
   https://www.samimnoor.ir/view/fa/SimilarityResult?ItemID=344386/ 3.76%   ي:ابیمشابهت نکیل

 
20.1001.1.1735059.1400.22.87.2.0 Dor: 10.22034/RJNSQ.2021.137013               Doi:  

 

 متوسطه اول یکتب فارس یداریجنگ و صلح در متون پا یهاجلوه لیتحل
 

 پژوهشينوع مقاله: 
 

f.jafari@cfu.ac.ir mail:-E        کمانگر یفاطمه جعفر* 
mr2332207@gmail.com: lima-E          یيرضا محمد** 

 
 25/3/1400: پذیرشتاریخ         16/11/1399تاریخ دریافت: 

 
 چكيده

  یص ح،  ززاد ث ار یمقاوم ،  ا ری نظ یانس ان یه ااز ارزش یاریبرجسته کردن بس 
 یاس، و کتب درس  ریپذامکان یداریپا اتیادب هیو... در سا یخواهعدال،  یزیستظحم
 توان دیو م  کندیعمل م یاهداف زموزش شبردیاس، که در جه، پ یارسانه نیترمهم

ش ود.  یانس ان یه اها ب ه ارزشزن توجهحبزموزان و جدانش یمح ،یهو ،یباعث تقو
گس ترش  یابزاره ا ب را نیت راز مهم یک یعنوان رسانه به نیاز ا توانیم جه، نیازا

 .زم وزان اس تدادک ک رددانش نیدر ب  یجهاد  شهادت و ص ح، و دوس ت ثار یفرهنگ ا
 یداری پا اتیباد گاکیجا لیبه تحح یدیو ک یکمّ یمحتوا لیپژوهش حاضر با روش تحح

پ ژوهش   نیدر ا قیدورک اول متوسطه پرداخته اس،. روش تحق یفارس یهادر کتاب
دورک  یفارس  یه امشتمل بر کتاب یمحتواس،. جامعه زمار لیو از نوع تحح یدیتوص

مح دود ب ودن  لی موض وع پ ژوهش و ب ه دل ،ی متوسطه اول اس، و با توجّه به ماه
حاص ل  جیش دک اس ،. نت ادر نظ ر گرفت ه  یکی یجامعه و نمونه زمار  یجامعه زمار

متوس  طه اول  یفارس   یه  ادر کتاب یداری  مت  ون پا یفراوان   عی  نش  ان داد ک  ه توز
 یداری حجم از متون پا نیهدتم کمتر هیحجم و پا نیشتریهشتم ب هی. پاس،ین کنواخ،ی

 طم رتب یهامؤلده ه یپاهر سه  یهادر کتاب ن یرا به خود اختصاص دادک اس،. همچن
مرب و  ب ه ص ح، و  یهاو مؤلد ه یفراوان  نیت رشیب یدارا  یطحببا جن گ و ش هادت

 اند.را داشته یفراوان زانیم نیترکم یززاد
 

 دورک اول متوسطه  جنگ  صح،.  یکتب فارس  یداریپا اتیادب :هاواژهكليد

                                                      
 .)نویسنده مسئول( رانیتهران، ا ان،یدانشگاه فرهنگ ،یفارس اتیگروه آموزش زبان و ادب اریاستاد *
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 هقدمم
با یأس و سـوون ه ـک یـرتالطمـپ تاـبیاد .تـسا عشقو  ستیز تبیااد اری،پاید تبیااد

این نـو  از ادبیـات در . کندبیگانه است و موجبات پویایی ادبیات هر عصر را فراهم می
 سالحیو  اربزا همچـون ،سلطهناپذیر دفا  جوامعها و طی تاریخ و در کشموش قدرت

ــ  ــده، باع ــد ،حیاا بازدارن ــتح یا مهجو ردمو معاجو فرهنگی یبقاو  اومت ــس تـ  لطهـ
ایـن  داریادبیـات پایـ .ش اسـتزیک ار پایداریبنابراین،  ؛(91: 1387، )بصیری شودمی
عامـ   توانـدمیهـم  ادبیـاتو  کشـدمی وانب آن به تصـویرجو  ابعاد مرا با تما شزار

 و هـم عنصـری تأثیرپـذیر هـا باشـدراه آرمان هـا درایثارگری و هـاجنگتأثیرگذار بـر 
 .(98: 1396 ،آریان و )بیرانوند
گیری و و شو  کندمی تداعی را ستیز و ظلممعنای  همواره پایداری و مقاومت واژه

کـه ظلـم و سـتم  در مواقعی. عدالتی ارتباط داشته استاحیای آن با گسترش ظلم و بی
بـر زنند که عالوهتر به سرودن اشعاری دست میشاعرانی با ادراکات قوی ،کندفوران می

 گذارنـدثیرگذاری و تحریک احساسات مردم، آثـار مانـدگاری از دـود بـر جـای میأت
 هایما و درگیری توجه به اوضا  بسیار دشوار روزگار با .(41: 1389، رحیمی حجازی و)

تر از همه تهدید کشورمان ازسـوی های مختلف و مهمیودیگر و وقو  جنگکشورها با 
هـایی از قبیـ  تقویـت ضرورت دارد که نوجوانان را به سـمت ارزش دشمنان دارجی،

و  پیوــار در راه دــدا دوســتی، جهــاد ودوســتی و وطننو  روحیــه ایثــار و مقاومــت،
وسیله برای ترویج فرهنـگ  های درسی بهترینکتاب ازآنجاکه. طلبی سوق دهیمشهادت

آمـوزان در مقطـع متوسـطه اول در سـن چون دانش و ایثار و شهادت و پایداری هستند
حسـاس،  این دوران ها درآن دارند و تأثیرپذیری فوری قرار نوجوانی و بلوغ جسمی و
عمیقی بر محتـوای کتـاب درسـی و چگـونگی انتقـال ایـن  بسیار زیاد است، حساسیت

 .آموزان در این سنین وجود داردمفاهیم به دانش
هـای مختلـف، دروازه هـای درسـی دورهاستفاده از متون ادبیـات پایـداری در کتاب

شناسـی بـه بـر زیباییگشـاید تـا عـالوهآمـوزان میرا بـه روی دانش ادبیات جدیدی از
کننـد، ارزش  عدالتی و تقویت روحیه دفا  دست پیـدامفاهیمی نظیر مبارزه با ظلم و بی

 گیری از فرهنگ ارزشی و تـاریخ دـویش،الهام و با آشنایی و را دریابند آرامش و لحص
تا زمانی  اسالمی دود باشند؛ زیرا جامعهها در این ارزش و حامی دهندهگسترش بتوانند

فوری و ارزشی ایـن  زیربنای، با که نس  سوم انقالب که پیروزی انقالب را درک نورده
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 نوـهیابا توجـه بـه  .کندآن تالش  و دفا  از در راه حفظ تواندنمیانقالب آشنایی نیابد، 
هـای درسـی اسـت؛ کتاب ه آموزشـی،رسـان پرکـاربردترین ،وپرورشآمـوزش در نظام

هویـت و  هـا،ارزش انتقـال در را تریتر و اساسیآموزشی نقش مهم بنابراین این رسانه
 .کندو شهادت ایفا می پایداری و ایثار فرهنگ ادبیات

کنیم، نقـاط قـو ت و ها کمک مـیای کتب درسی به مؤلفان این کتاببا تحلی  محتو
نظـام  در کـه ها را بهتر شناسایی کنند تا بتواننـد براسـاس اهـدافیضعف موجود در آن
 شـده اسـت، تعریف وپرورش برای توسعه فرهنگ پایداریآموزش جمهوری اسالمی و

آن اسـت بـا تحلیـ  محتـوای کتـب فارسـی رو، پژوهش حاضـر بـر ازاین؛ گام بردارند
هـا ها به ادبیات پایـداری و ضـرورت انتقـال ارزشمتوسطه اول، میزان توجه این کتاب

ها به فرهنگ جامعه را مورد ارزیابی کم ـی و کیفـی قـرار دهـد و نگـاه توسط این کتاب
هـا معطـو  کتاب های موجود در ایـنها و قوتمؤلفان کتب درسی را به وجود ضعف

 :منظور پاسخ به سؤاالت زیر نگاشته شده استبر این اساس، پژوهش حاضر به .کند
پایـداری مختلف ادبیات  های، به مؤلفهاول متوسطه دورهفارسی  هایکتاب توجه-1

 ؟است به چه میزان
مربوط بـه صـلح،  هایمؤلفهاول متوسطه تا چه میزان  دورهفارسی  هایکتاب در -2

سـتیزی موردتوجـه قـرار گرفتـه آمیز و ظلمزیستی مسالمتهم دی،دوستی، آزانظیر نو 
 است؟
های مربـوط بـه های فارسی دوره اول متوسطه تا چـه میـزان بـه مؤلفـهکتاب در -3

 طلبی و ایثار توجه شده است؟ستیز، نظیر جهاد، شهادت

هـای فارسـی های جنـگ و صـلح در ادبیـات پایـداری کتابنسبت میان مؤلفـه -4
 اول به چه صورتی است؟متوسطه 

 
 مبانی نظری و پيشينه تحقيق

همـواره در  های مختلف بر این امر داللـت دارد کـهوجود ادبیات پایداری در بین ملت
. کنـدها را به مقاومت و پایداری تهییج میها، عواملی وجود دارد که انسانزندگی انسان

ها، تسـلط آن فردی و جمعی حقوق، تهاجم و تجاوز به هابه سخره گرفتن آزادی انسان
هـا را بـرای دفـا  از حقـوق دـود ها واکـنش آنناعادالنه و استثمار حقوق طبیعی ملت

 و منـافع پایداری، واکنش ذاتی انسان در برابر نیروهایی است که موقعیـت، .انگیزدیبرم
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از همان آغاز  . این واکنشکشندد و او را به چالش میاندازنیم دطر به را های اوارزش
 .شودیادامه زندگی آغاز م و ابرای بق یعتمبارزه بین انسان و طب و در کودکی
 بنـدیجمع قاب  المللیینب یا دارجی و دادلی جنبه دو در پایداری ادبیات یهماجان
 فرهنگـی، سیاسـی، یهاحوزه در حاکمان استبداد یفو توص ذکر دادلی جنبه در. است

 اغلـب مقاومت، یه ادبیاتماجان دارجی، بعد در و است موردنظر اجتماعی و اقتصادی
)عزیـزیدهد یم نشان را مقاوم مردمان تاریخی اصالت و یتهو که گرددیبرم اموری به
 .(27: 1396 یگران،و د پور

 اجتمـاعی اسـت کـه ـ از ادبیات سیاسـی یاادبیات پایداری یا ادب مقاومت، گونه
مثابه عنصری مردمی در برابر استبداد و تهاجم، به یهامقاومت توصیف همراه با شرح و

ــدارگری، عــدالت ،مــدآکار ــه بی ــردازد یکالمــی م ســتیزیو ظلم یدواهب ــانوری)آپ  و ق
 از اسـت کـه ملتـزم و متعهد ادبیات از نوعی پایداری ادبیات» .(1 :1395 ،زادهغالمحسین

هـا را مـادی آن و معنـوی حیـات آنچـه برابـر در فوری جامعـه پیشروان و مردم طر 
 یهاهیـمااز بن مفهـوم پایـداری .(26: 1388بصـیری، )« آیدمی به وجـود کند،می تهدیـد

ها و انـوا  مختلـف شـعر فارسـی آید که در گونهمی حساباساسی ادبیـات فارسـی به
 :1391، صـرفی) مختلفی را ایجاد کرده استو مـضامین  هاهیماو درونتجلی یافته است 

در جوامعی حساس و هوشیار که حفظ استقالل ارزش  معموالً این نو  از ادبیات .(207
ای که دارای هنر و زبان ادبی برای آفرینش هنر جامعه؛آیدشود به وجود میمحسوب می

 .(149: 1397، )موسوی دالینیو ادبیات پایداری است 
بردی از اندیشـمندان ادبیـات پایـداری را هـر نـو  ایسـتادگی و رویـارویی انسـان 

ازآنجاکه در این نـو   .(40: 1380، )سنگریشود که در قالب نظم و نثر بیان می انددانسته
عنوان ادبیات متعهد نیـز از مایه، عبارت است از تعهد، گاهی بهترین درونبیات مهماز اد

 از ادبیات ایگونه»: ادبیات پایداری که در تعریف آن آمده استطوریشود؛ بهآن یاد می
 و فرودسـت جامعـه های اقشارآرمان به پردادتن ملتزم و متعهد که است منثور یا منظوم
از  یاشـاده پایـداری، یـاتادب. (111: 1388شریفی، ) «است عدالت یا آزادی ددمت در

ی زبانی باشد داراحاکم مستبد بایستد و  نظامهای دواسته در مقاب که  ادب متعهد است
بنـابراین هدفمنـد و تعلیمـی  ید بر نوآوری در تخی  نگاشته شود؛تأککه صریح و بدون 

بردوردار اسـت و بایـد بـه مخاطبـانش بودن این نو  از ادبیات، از اهمیت چشمگیری 
 ادبیـات پایـداری،. (61: 1395 ،جهـانگرد) های مستبد را بیاموزدایستادگی در مقاب  نظام
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که در جوهره آن نهفتـه  ایپویایی و تحت سلطه است هایملتفرهنگی ـواکنش فوری
بـه این است که قدرت و قوت شعر پایـداری در ایمـان . کنداست به پیروزی کمک می

این نو  از ادبیات براساس اسـتبداد . (1: 1396 دیگران، پوری وباوان) پیروزی نهایی است
گیرد و در بسیاری از انـوا  ادبـی ازجملـه می شو  اجتماعی و فردی هاییآزاد و نبود
... و معترضـانه روشـنفورانه، یسـرودها داسـتان، نامـه،یشنمایه، حبس هزل، هجو، طنز،

 و مظلـوم مـردم سـخنگوی عنوانبـهشـاعران،  و بین، نویسندگانیندرا. شودمتجلی می
جهـانگرد، ) کننـدیم مـردم وارد بـر سـتم و ظلـم نوشتن از و سرودن به ستمدیده، اقدام

1395 :61.) 
های دادلــی یــا مبــارزه بــا ســتمگری :یــه ادبیــات مقاومــت عبــارت اســت ازماجان

 آنچههای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و هر تجاوزهای بیرونی در تمامی حوزه
 دعوت به مبارزه و جهاد، .(121: 1387، پور)حسام شودها به آزادی میمانع رسیدن انسان
هـای ادبیـات ترین مؤلفهتشویق به آزادگی، حب وطن و پیروزی، از مهمستایش آزادی، 
 ادبیـات پایـداری، برجسـته کـردن. (1 :1393، گـرانیو د )آقادـانی بیژنـی پایداری اسـت

دوسـتی، ، وطنیزیسـت، ظلمیطلب، عـدالتیدـواهحق انسانی ازجمله آزادگی، یهاامیپ
بـا زبـان، رفتـاری  یسـندهشـاعر یـا نو ،. در ایــن نــو  ادبیــاتاست ایثار و استقامت

گو کنـد؛ لـذا وکـه بـا همـه مـردم جهـان گفـت است بـه دنبال زبانی او. دارد فراهنجار
 دهـدبه جهـان ارائـه مـی و کنددرونی می جنگ را ای چـونحادثـه هـای انـسانیپیـام
 پایـداری نخسـت :یابـدادبیات پایداری در دو بخـش تجلـی می. (273: 1393، نجاریان)

کـه  بیرونی دوم پایداری. نفسانی استهای پایداری در مقاب  نفس و وسوسه که درونی
 مابعـدالطبیعی عوام  طبیعـی و ها و جوامع دیگر و باجامعه، با انسان با انسان کشموش

 .(24: 1393 هدایتی، دراسانی و امیری) است

 منظور انوا  ادبی، شام  آید،می میان به سخن و مقاومت پایداری ادبیات از که آنگاه
 ها،نامهیشنما ،هاحالحسب داطرات، ،و بلندکوتاه  هایداستان ادبی، ، قطعاتهاسروده
 دلـق و آزادگـی آزادی دشـمنان با ستیز در هنگام که است آثاری همه و هانامه ،طنزها
شعر پایداری، هنری پویا و متعـالی اسـت . (15 :1393 شمسی، پهلوان شویبافر و) شودمی

 بخشیده وجهه و آبروبه ادبیات عدالتی، مختلف ظلم، ستم و بی یهاستیز با گونه که در
 .است

 یانسـان استثمارشـده یهـارنج همعاصـر بـا مشـاهد شاعران که ییهاعرصه ازجمله
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پـیش از پیـروزی  انـد، دوران دفقـان و اسـتبدادآن بوده یدردها بازتاب یامروزی درپ
ادبیـات پایـداری دارای . (131: 1398 و دیگـران، فیـروزی) است یرانانقالب اسالمی در ا

توجـه  :توان به موارد ذی  اشاره کـردها میترین آنهای گوناگونی است که از مهممؤلفه
یزی، سـتظلمی، دعوت به مبـارزه علیـه اسـتعمار و اسـتبداد، دوستوطنبه هویت ملی و 

ی و نفـی نفرت از بیگانه، ابراز انزجار و هجو دشمنان دادلی، دعوت به همبسـتگی ملـ
ی، سـتایش از آزادی، تـالش دواهعدالتتفرقه، غیرت دینی بر ضد استبداد و استعمار، 

 .(91: 1390و طالبیان،  )تسلیم جهرمی... برای بیداری و
پایداری و نهادینه کـردن فرهنـگ مقاومـت در  مسئلهتوجه اقشار مختلف جامعه به 

. سـنین هـای مختلـف سـنی اسـتدورهید بر ایـن امـر در تأکبین افراد اجتما ، مستلزم 
گیری و سادتار روحی و رفتاری او در حال شـو کودکی و نوجوانی که شخصیت فرد 
. ها شناساندهای حاکم بر جامعه را به آنتوان ارزشاست، از بهترین سنینی است که می

، مقاومـت روحـیتوانـد نقـش مهمـی در شناسـاندن ارزش ه میمدرسه در کنار دانواد
. ها داشته باشدو اهمیت صلح و آرامش در زندگی انسان یازدودگذشتگایثار و اهمیت 

آیند جنبه کاربردی دارند؛ امـا اغلب آثاری که در زمان فاجعه و رخ دادن جنگ پدید می
توصـیفی دارنـد؛ ولـی دارای  جنبـهشوند، اگرچـه هایی که پس از جنگ نیز دلق میآن

، )شـوری های مختلف اجتماعی هستندوقو  بحران پتانسی  الزم برای استفاده در هنگام
بـر هـای درسـی، عـالوه؛ بنابراین، وجود متونی با محتوای پایـداری در کتاب(10: 1366
توانـد بـا ایجـاد انگیـزه و های پیشینیان، میمقاومت دربارهآموزان بخشی به دانشآگاهی

هـا بیـدار سـازد و تحرک روحی، ایستادگی و مبارزه با هر نو  ظلـم و سـتمی را در آن
 .ها بفهماندارزش صلح و دوستی را به آن

و هنجارهـا، کتـاب  هـاارزشدر انتقـال  وپرورشآموزش ین ابزارهایترمهمیوی از 
 ارائـه آمـوزانهایی که از طریق محتوای این متـون بـه دانشدرحقیقت پیام .درسی است

و هنجارهـای اجتمـاعی و  هـاارزشیرمستقیم در انتقـال غمستقیم و  صورتبه شود،می
ی هـانظامکتاب درسی در  .(134: 1395، )عبدالملوی و دیگران فرهنگی آنان اثرگذار است

آموزشی متمرکز مانند نظام آموزشی کشور ما، محور موتوب و مـدون تعلـیم و تربیـت 
 یدهسازمانآموزان حول محور آن ی تربیتی دانشهاتجربهها و فعالیت ازآنجاکهاست و 

اگـر  کـه معنـا ایـن بـه. (160: 1390ی، عبـاد) شود، از اهمیت باالیی بردوردار استمی
 دچار ادتالل و تربیت کنیم، تعلیم وپرورش حذ موزشآ را از جریان موتوب محتوای
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 قـرار آموزشـی نظـام و مدرسان مؤلفان دوش بر سنگینی وظیفه اساس، این بر .شودمی
پژوهشــگران بایــد همــواره بــا توجــه بــه نیازهــای فراگیــران،  و نظرانصــاحب دارد و

 کتـب کننـدگانتهیه و ریزانبرنامـه. روزرسانی محتوای آموزشی را مدنظر قـرار دهنـدبه
اند و معتقدنـد هـای درسـی الزم دانسـتهدرسی، تحلیـ  محتـوا را بـرای بررسـی کتاب

های درسی را مشخص کرد و معیار مطلوبی برای های کتابتوان نارساییوسیله میبدین
هـای تحلی  محتـوای کتاب. (117: 1382 فراهانی، واشقانی) ها معین کردتدوین این کتاب

 کندمی ها کمکدهد و به آنریزان قرار میاموان را در ادتیار مؤلفان و برنامهدرسی این 
 تحصـیلی، هـایدوره بـرای درسـی کتـابمفـاد  انتخـاب یـا تدوین و تهیه در هنگام تا

 مسـیر در زیـادی اهمیـت درسی هایازآنجاکه کتاب. نمایند اتخاذ صحیحی هایتصمیم
 تحلیـ  و و بررسـی هستند وپرورشآموزش متصدیان دارند، موردتوجه تمامیِ آموزش

 .باشد آموزشی جاری مشوالت از بسیاری ح  راهگشای تواندمی هاآن
های زیادی به تحلی  محتوای کتـب فارسـی از جهـات گونـاگون مقاالت و پژوهش

های درسـی بـه ایـن مقولـه و ادبیات پایداری و میزان توجه کتاب . همچنین،اندپردادته
توان به موارد ذیـ  می ازجملهکه  ازاین صورت پذیرفته استیشپهای مختلف آن جنبه

 :اشاره کرد
توجـه  ازلحـا دوم را  متوسطه(، در پژوهشی محتوای درسی کتب 1399)محمودی 

بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتـه های ایثار و شهادت موردبررسی قرار داده است و مؤلفهبه 
. های ایثار و شهادت نشده اسـتهای این دوره توجه متعادلی به مؤلفهاست که در کتاب
های درسی متوسـطه اول بـا روش بیت جهادی را در کتابتر (،1399)شرفی و دیگران 

هـای نشان داد که در محتوای کتاب نتایج حاص . ندانتروپی شانون مورد تحلی  قرار داد
های تربیـت های آسمانی و مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول بـه مؤلفـهفارسی، پیام

بیرانونـد و  .ه اسـتنبـود متعـادل توجـه این ولی است؛ جهادی توجه نسبتاً دوبی شده
دوره دوم متوسـطه درسـی (، به بررسی جایگاه ادبیات پایـداری در کتـب 1396)آریان 
های پایـداری، بررسـی چهـار بر توجه به توزیـع معرفـی شخصـیتاند و عالوهپردادته

شادص ادبیات مقاومت یعنی ادبیات عاشورایی، ادبیات دفا  مقـدس، ادبیـات انقـالب 
کـه  ایران و ادبیات سایر کشورها را موردتوجه قرار دادند و به این نتیجه دسـت یافتنـد

درسـتی صـورت های مختلـف متوسـطه بهها در کتب فارسـی سـالتوزیع این شادص
 بـه مقـدس گانه دفـا های ششمؤلفه براساس ایدر مقاله( 1394) رضوی. نگرفته است
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متوسـطه دسـت زده  دوره (فارسـی ادبیـات) و( دینی) درسی هایکتاب محتوای تحلی 
 متعالی صفات به درسی کتاب گروه دو هر در که دهدمی نشان پژوهش نتایج این .است
 هایمؤلفـه بـه گروه دو هر در توجه ترینکم و است شده توجه دوبیبه عاشورا پیام و

ای تحلیـ  در مقالـه(، 1394) دیگران آرمند و .است بوده شهادت، و ایثار سیاسی، اقتدار
نهادینـه  هـا درمنظور توانـایی ایـن کتاببه راهنمایی را های درسی دوره ابتدایی وکتاب

در ایـن  . روش پـژوهشانـدآموزان انجام دادهدانش های انقالب اسالمی درکردن ارزش
 تـرینبیش کـه دهـدنتایج پژوهش نشـان می. از نو  تحلی  محتواستتوصیفی و  مقاله،

های انقالب اسالمی در دوره ابتدایی به کتاب تعلیمات اجتمـاعی ارزش به درصد توجه
راهنمـایی  دوره. در ی آسمان ادتصاص یافتـه اسـتهاترین درصد به کتاب هدیهو کم
ترین درصد داص کم های انقالب اسالمی داص کتاب تاریخ ودرصد ارزش ترینبیش

 ایثار مفاهیم بررسی به پژوهشی در، (1393) نژاد سبحانی افشار و. کتاب اجتماعی است
صورت کیفـی و به پژوهش این .اندپردادته ابتدایی دوره درسی هایکتاب در و شهادت

 عامـ  چهـارده بین در دهد؛می نشان پژوهش نتایج و تحلی  محتوا صورت گرفته است
 و هـانام ایثـارگر، و شـهید صفات ایثارگری، و شهید مفهومی عوام  به تحلی ، مفهومی
 .است شده توجه هامؤلفه سایر از تربیش ایثارگری و شهید نمادهای

بـه  زیـادی مقاالت تاکنون است که این توان دریافتمیهای پیشین آنچه از پژوهش
انـد؛ پردادته ادبیات پایـداری معیارهای ها وبراساس مؤلفه درسی، کتب محتوای تحلی 
پژوهش حاضر ضمن اینوه جامعه آماری متفـاوتی را مـوردپژوهش قـرار داده و بـه  اما

متفـاوتی را در دو رده  هایالتألیف دوره متوسطه اول پردادته اسـت، مؤلفـهکتب جدید
ی بـر بررسـی گسـترهدهـد و عـالوهجنگ و صـلح مـورد ارزیـابی و تحلیـ  قـرار می

های مـرتبط بـا به بررسـی تناسـب مؤلفـه های درسی،در کتاب هاکارگیری این مؤلفهبه
هایی که تاکنون نزدیـک پژوهش پردازد؛ همچنین، مقاالت وجنگ و صلح با یودیگر می

 و مقـدس دفـا  اسـالمی، انقـالب ادبیـات به تربیش است، جام گرفتهبه این موضو  ان
 معنـای در را پایـداری ادبیات حاضر، پژوهش کهدرحالی اند؛داشته توجه تحمیلی جنگ

و شـام   اسـت جهـانیهای مرزبنـدی از دـار  که داده است عامش موردپژوهش قرار
دـواه در آزادیهای تمـامی انسـانایستادگی  شود که به بیان مقاومت وتمامی آثاری می

 اند.سراسر عالم هستی پردادته
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 روش انجام پژوهش
 امـروزه. اسـت کیفـی و کم ی نو  از و محتوا تحلی  نو  از مقاله این در پژوهش روش
 در فراگیـر و عـام روش این .محتواست تحلی  روش پژوهش، نوین هایروش از یوی
 رفتـهرفته 2000 تا 1991 هایسال طی در ارتباطی و رفتاری علوم ویژهو به انسانی علوم
 شـد گرفتـه کـار بـه محتـوا وتحلی تجزیه برای متون آموزشی و آموزش هایحوزه در
 علـوم حوزه در پژوهشی جدید شیوه یک عنوانبه بررسی شیوه این. (57: 1395 قائدی،)

و  ادالقـی فرهنگـی، هایارزش و هادیدگاه موشوافانه و دقیق شناسایی دنبال انسانی به
 داردمی آن بر را محقق و شدهارسال فرستنده سوی از که است پیام در موجود اجتماعی

 سیاسـی سـخنرانی فیلم، پوستر، گزارش، سند، کتاب، یک در که را هاییپیام مجموعه تا
 کمـی صورتبه و تحلی  را پیام کیفیت و ماهیت و است، بررسی نهفته...  و اجتماعی و

شـده و متناسـب بـا اهـدا  تعیین توانـدمی تحلی  محتوا. (22: 1395 رضـایی،) کند بیان
محتـوا،  تغییـر و اصـالح بـرای را درسـی هـایکتاب ضعف و قوت اصول علمی، نقاط

و مؤلفـان  ریـزانبرنامـه و مـدیران ادتیـار در را طراحـی درسـت شـیوه و کند پیشنهاد
 دانش و معلمان تر در ادتیارتر و کارآمدهایی جذابکتابتا  قرار دهد های درسیکتاب

 .(1 :1395، ابقاء احمدی، شرفی )آلگیرد  آموزان قرار
 کدگـذاری از پـس .اسـت سـطر پژوهش این در ثبت، واحد متن و تحلی ، واحد

ــاپیام ــدیمقوله و ه ــا،آن بن ــات ه ــتبه اطالع ــ  آمدهدس ــت تحلی ــده اس ــرای. ش  ب
 و درصـد فراوانی، توصیفی، جدول آمار از پژوهش، هایداده از حاص  وتحلی تجزیه
 .شده است استفاده میانگین

 1398چـا   متوسـطه اول دوره فارسـی کتـاب جلد سهپژوهش،  این آماری جامعه
 اطالعـات، آوریجمـع ابزارهـای .اسـت یوـی آمـاری جامعـه بـا آمـاری نمونه. است
هـا کدگـذاری قیاسـی های پایداری بوده اسـت کـه براسـاس آنلیستی شام  مؤلفهچک
(Deductive در متن )گرایـی از روش کثرت روایی کدگذاری برای تشخیص .انجام شد
مدت پژوهشگر با فضای پژوهشی و اعتمادسـازی بـا افـراد یطوالناز طریق درگیری  و

هش بـا حضـور داور بیرونـی مـورد موضو  پژوهش استفاده شد؛ همچنین، فضای پـژو
شـد و  از دو کدگذار دیگر نیـز اسـتفاده برای رسیدن به پایایی کدها. قرار گرفتکنترل 

 قـرار بررسـی مـورد پایه سه فارسی هایکتاب ابتدا در .شد توافق بین کدگذاران حاص 
 .شد در  سادته محقق هاییجدول در هاآن در پایداری مندر  متون اطالعات و گرفت
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ــرای ــه و هــاکتاب جانبــههمه و دقیــق بررســی ب  هــایفراوانی درصــد آوردن دســت ب
شـد و  یادداشـت جدول سطر، در ثبت واحد مختلف، منظرهای از و تحلی  مقایسهقاب 

 .های گوناگون در متن مورد مقایسه قرار گرفتدر پایان میزان وجود مؤلفه
 

 های تحقيقیافته
 متوسـطه اول دوره فارسـی هایکتاب محتوای تغییراتی که درعلت  به ادیر هایسال در

پژوهش مهم و  توجه چندانی به مفاهیم ادبیات پایداری نشده است و انجام گرفته است،
 منظوربـه حاضـر پـژوهش .اسـت نگرفته صورت توجهی در ارتباط با این موضو قاب 
 هایای، مؤلفـهچـه انـدازهتا  متوسطه اول دورهفارسی  هایکتابکه  سؤال این به پاسخ

 .اند، انجام گرفته استداده قرار موردتوجهرا مختلف ادبیات پایداری 
 

 هاتوصيف داده
 

 شدهبررسيتحصیلي و نام کتاب و تعداد دروس  پایه: توصیف کلي تعداد 1 یهجدول شمار
 سال چاپ درس تعداد تعداد صفحه نام كتاب پایه تحصيلی

 1398 هفده 184 فارسی هفتم
 1398 هفده 152 فارسی هشتم
 1398 هفده 168 فارسی نهم

 
پایه هفـتم  مشخص است، سه کتاب فارسی در سه 1 گونه که در جدول شمارههمان

 .اندو هشتم و نهم تحصیلی در هفده درس موردبررسی قرار گرفته
 پایه تحصيلی هفتم -1

پردادته نشده اسـت و تعـداد  در کتاب فارسی هفتم به معرفی شاعر و نویسنده پایداری
های پایداری فراوانی مؤلفه 2 شماره. جدول شودتصویر پایداری در کتاب مشاهده می 3

 .دهدنهم تحصیلی بر مبنای سطر را نشان می در کتاب فارسی پایه
 

 اول متوسطه دورهادبیات پایداری در کتاب فارسي هفتم  هایمؤلفه: فراواني مصادیق و 2 یجدول شماره

 جهاد صفحه درس
ایثار و 

 طلبیشهادت
مقاومت و 
 ایستادگی

 آزادی ستيزیظلم
آزادگی 
 وحدت

همزیستی 
 آميزمسالمت

 دوستینوع دوستیوطن

10 92 --- --- --- --- --- -- --- 1 1 

10 93 --- --- 1 --- --- 1 --- --- 1 

14 121 --- 2 --- 3 --- 3 --- --- --- 
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14 122 1 2 2 3 --- -- ---- --- --- 

14 123 1 1 2 --- --- 1 --- --- 1 

14 126 --- 2 --- --- --- -- --- 2 --- 

14 128 --- --- 1 --- --- 1 --- --- --- 

14 130 --- ---- --- --- --- -- --- --- 2 

14 131 --- --- --- --- --- 1 --- --- --- 

جمع 
 کل

--- 2 7 6 6 --- 7 --- 3 5 

 
تـرین فراوانـی متعلـق بـه مشـخص اسـت، بیش 2در جدول شـماره  کهگونه همان
 زیسـتیهای هممؤلفـه مربوط به ترین میزان فراوانیو کم طلبیهای ایثار و شهادتمؤلفه

 .استو آزادگی  آمیزمسالمت

 
 کتاب فارسي پایه تحصیلي هفتم هایمؤلفه: توزیع وضعیت 1 ینمودار شماره

 پایه تحصيلی هشتم -2
تصـویر  11شاعر پایداری پردادته شده است و تعـداد  4کتاب فارسی نهم به معرفی در 

های پایداری در کتاب فراوانی مؤلفه 3 شماره. جدول شودپایداری در کتاب مشاهده می
 .دهدنهم تحصیلی را بر مبنای سطر نشان می فارسی پایه

  

0
1
2
3
4
5
6
7

پایه ی تحصیلي هفتم
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 اول متوسطه دورهادبیات پایداری در کتاب فارسي هشتم  هایمؤلفه: فراواني مصادیق و 3جدول شماره 

 جهاد صفحه درس
ایثار و 

 طلبیشهادت
و  مقاومت

 ایستادگی
 آزادی ستيزیظلم

آزادگی 
 وحدت

 همزیستی
 آميزمسالمت

 دوستینوع دوستیوطن

8 63 1 --- --- --- --- 5 --- --- 2 

8 64 1 --- 2 --- --- --- --- 2 3 

8 66 2 --- 1 1 --- 3 --- 1 1 

10 75 1 --- 2 --- --- --- --- --- --- 

10 77 1 --- --- 1 --- 1 --- 1 --- 

11 81 1 3 2 1 --- 1 --- 2 --- 

11 82 --- 2 2 2 1 2 --- 1 --- 

11 83 --- --- ---- --- --- --- ---- 5 ---- 

11 86 --- --- 2 1 --- 1 ---- 3 ---- 

11 87 --- 1 1 --- --- ---- ---- 4 ---- 

11 88 --- --- --- --- --- 1 --- 4 --- 

13 94 1 3 1 1 1 4 --- --- --- 

13 95 --- 3 1 --- 1 1 --- --- --- 

13 96 --- 2 1 1 1 1 1 --- 1 

14 99 --- 7 1 --- 1 --- --- --- --- 

14 102 --- --- 7 1 --- 1 --- --- --- 

14 103 --- --- 5 --- --- --- --- --- 1 

14 104 --- --- 2 --- --- 3 --- --- --- 

14 105 --- --- 2 --- --- --- --- --- --- 

14 106 --- --- 2 --- --- --- --- --- 1 

16 112 --- --- 4 --- --- --- --- --- 2 

16 113 --- 2 1 --- 1 --- --- --- --- 

16 114 1 2 1 2 1 --- --- --- --- 

16 115 --- --- 1 --- --- 3 --- --- 1 

 12 23 1 27 7 11 39 25 9 --- جمع
 

هشـتم،  کتـاب فارسـی پایـهدر مشـخص اسـت،  3 گونه که در جدول شمارههمان
ترین فراوانـی را بـه دـود بیش دوستیوطنو  طلبیشهادتمقاومت و ایثار و های مؤلفه

تـرین میـزان فراوانــی را کـم آمیزمســالمت زیسـتیهای هممؤلفـهو انـد ادتصـاص داده
 اند.داشته
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 هشتمکتاب فارسي پایه تحصیلي  هایمؤلفه: توزیع وضعیت 2 ینمودار شماره

 ی تحصيلی نهمپایه -3
در کتاب فارسی نهم به معرفی هیچ شاعر یا نویسنده پایـداری پردادتـه نشـده اسـت و 

های فراوانی مؤلفه 4 شماره. جدول شودتعداد پنج تصویر پایداری در کتاب مشاهده می
 .دهدنهم تحصیلی، بر مبنای سطر نشان می پایداری را در کتاب فارسی پایه

 
 اول متوسطه دورهادبیات پایداری در کتاب فارسي نهم  هایمؤلفه: فراواني مصادیق و 4 یجدول شماره

 جهاد صفحه درس
ایثار و 

 طلبیشهادت
مقاومت و 
 ایستادگی

 آزادی ستيزیظلم
 ایمان و

آزادگی 
 وحدت و

همزیستی 
 آميزمسالمت

 دوستینوع دوستیوطن

8 61 --- --- --- --- --- --- 1 --- 1 

8 63 1 1 1 1 1 1 2 4 5 

8 64 --- 
 
--- 

3 1 --- 2 1 --- 2 

8 65 --- 1 --- --- 1 5 3 5 4 

10 79 5 --- --- --- --- --- --- --- --- 

10 80 2 1 1 2 3 2 --- 1 1 

10 81 1 3 --- 1 1 --- --- --- --- 

10 82 1 9 1 1 --- 2 --- 1 --- 

10 83 1 2 2 1 --- 1 --- 1 --- 

11 93 --- 1 1 --- --- 2 --- 1 --- 
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11 95 1 11 7 1 3 3 --- 2 1 

11 96 3 8 1 1 2 1 --- 1 --- 

 14 16 7 19 11 9 17 37 15 --- جمع
 

ایثـار و  مؤلفـهنهـم،  پایـهدر  مشـخص اسـت 5گونه کـه در جـدول شـماره همان
 زیسـتیهم مؤلفـهترین فراوانی را بـه دـود ادتصـاص داده اسـت و بیش طلبیشهادت
 است. ترین میزان فراوانی را داشتهکم آمیزمسالمت

 
 تحصیلي نهم پایهکتاب فارسي  هایمؤلفه: توزیع وضعیت 3 ینمودار شماره

 

 هاتحليل داده

توان میزان شده است میثبت  4و  3، 2های شماره در جدول های تحقیق کهمطابق یافته
 :توجه به ادبیات پایداری را در کتب فارسی متوسطه اول مورد تحلی  قرار داد

 
و درمجموع ها: تعداد سطور ادبیات پایداری در کتب فارسي متوسطه اول به تفکیک پایه5جدول شماره   

های تحصيلیپایه تعداد سطور  

هفتمپایه  36  

 پایه هشتم 154
 پایه نهم 145
 مجمو  335

مشخص است در کتاب فارسی پایه اول متوسطه کمترین  5چنانوه از جدول شماره 
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حجم از ادبیات پایداری و در کتاب فارسی پایه هشتم بیشترین میزان توجـه بـه ادبیـات 
را در سـه  نسبت حجـم ادبیـات پایـداری 4 شماره. در نمودار شودپایداری مشاهده می

 توان مشاهده کرد.پایه می

 
 پایداری در سه پایه متوسطه اول: حجم ادبیات 4 یر شمارهنمودا

 

 های صلح و جنگتناسب مؤلفه

سـتیزی را در ایسـتادگی و ظلم طلبی، مقاومـت وهای جهاد، ایثـار و شـهادتاگر مؤلفه
وحــدت، همزیســتی های آزادی، ایمــان و آزادگــی و زیرگــروه مفهــوم جنــگ و مؤلفــه

دوستی را در زیرگروه مفهوم صلح قرار دهیم، با تحلی  دوستی و نو آمیز، وطنمسالمت
های مربـوط بـه جنـگ و توان تناسـب مؤلفـهمی 4و  3، 2های نتایج موجود، در جدول

ها تناسب این مؤلفه 5نمودار شماره  .در هر پایه و در ک  سه پایه استخرا  کرد صلح را
 .دهدها را در سه پایه نشان میتناسب این مؤلفه 6ها و نمودار شماره یک پایهرا به تفو
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هافارسي به تفکیک پایههای جنگ و صلح در کتابهای مؤلفه نسبت: 5 ینمودار شماره   
 

 

 فارسي هر سه پایههای جنگ و صلح در کتابهای مؤلفه نسبت: 6 ینمودار شماره
 

 گيریبحث و نتيجه
طلبانه بـه های صـلحبردورداری از دنیایی پر از صلح و آرامش الزم است اندیشـهبرای 
تـرین ابزارهـای یوـی از مهم عنوانبـههـای درسـی . کتابها آمـوزش داده شـودانسان

آموزان نقش مهمـی ها، افوار و هویت دانش، در شو  دادن به اندیشهآموزشی کشور ما
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هــای درســی، در اومــت و پایــداری در کتابت مقگنجانــدن ادبیــا. را بــر عهــده دارنــد
امروزه مفاهیمی . ی عم  بپوشاندتواند تا حدودی به این مهم جامههای مختلف میدوره

های ادبیات مقاومـت ترین حوزهاصلی مانند جنگ، ستیز، مقابله و الگوهای ضدهژمونی،
بـه آن در ایـن  موجود است و لزوم توجهدر گفتمان مقاومت  آنچهاما  ؛آیندبه شمار می

هـا احسـاس دصوص در بین کودکان و نوجوانان بـیش از سـایر حوزهنو  از ادبیات به
 اینوـه. شود، مفهوم صلح و دوستی و ارزش زندگی توأم با اطمینان و آرامـش اسـتمی

، درگیـر کـردن ذهـن کودکـان و شناسانممون است از دیدگاه بردی از منتقدان و روان
تمام بـه ادبیـات ناشـی از نگـاه نیمـه اومت مذموم شـمرده شـود،نوجوانان با مفاهیم مق

مقاومت است؛ زیرا این نو  از ادبیات مفاهیمی نظیر صبر، درایـت، آزادگـی، همزیسـتی 
ــه آمیز و از همــه مهممســالمت ــز در دــود دارد و توجــه ب ــر، صــلح و دوســتی را نی ت
أثیرگـذار باشـد؛ بنـابراین، تواند بر روح و روان کودکان و نوجوانان تهای آن میویژگی

های مختلف ادبیات مقاومت برای هر گروه سنی، از اهمیت بسـیار بـاالیی توجه به جنبه
شـاعران و نویسـندگان ایـن حـوزه و جلـب  شناسـاندن اینوـه. ضـمن بردوردار است

هـای تواند از اهدا  مهم کتب درسی در پایهآموزان به این موضو  میدانش مندیعالقه
 شد.مختلف با
کـه تـوازن مناسـبی در  دهـدمی نشـان متوسـطه اول دوره فارسی هایکتاب بررسی

که در کتـاب فارسـی طوریهای مختلف وجود ندارد؛ بههای پایهمحتوای پایداری کتاب
های هشـتم و نهـم، بسـیار انـدک اسـت و قیاس با پایـهپایه هفتم، توجه به این امر در 
. پایداری نیز در این مقطـع صـورت نگرفتـه اسـت یاتمعرفی هیچ شاعر و نویسنده ادب

 این متون بوده اسـت ای برای توجه کمتر بهآموزان در این پایه، بهانهدانش کمشاید سن 
توجـه . به ادبیات پایداری و مقاومت اسـت غیردقیقگونه باشد، ناشی از نگاه که اگر این

نظیر صـلح، دوسـتی، همزیسـتی هایی دصوص به مؤلفهبه تمام ابعاد ادبیات پایداری به
آمـوزان بـه توانـد در نگـرش مثبـت دانشمی... و آمیز، ایمان، آزادگی، وحدتمسالمت

در . شان از اهمیت بسزایی بردوردار باشـدپذیریتعام  گیری شخصیت وزندگی، شو 
تنها حجم بسیار اندکی به ادبیات مقاومت ادتصاص داده شده کتاب فارسی پایه هفتم نه

طلبی شـهادت های مرتبط با جنگ مانندبلوه همان حجم اندک نیز بیشتر به مؤلفه است؛
ای اتفـاق نیفتـاده در این پایه معرفی هیچ شاعر و نویسـنده. پردادته است ستیزیو ظلم

 .شوداست و تنها سه تصویر با مضمون پایداری در این کتاب مشاهده می
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توجهی در ادبیـات شـد کم ـی قابـ در کتاب فارسی پایه هشـتم متوسـطه، ناگهـان ر
 ،مقاومـت نظیـر یهایشـود؛ امـا کماکـان در ایـن پایـه نیـز مؤلفـهپایداری مشـاهده می

 و مؤلفـه طلبی، بیشترین حجم را به دود ادتصاص داده استایثار و شهادت ایستادگی،
. کتـاب فارسـی ایـن پایـه در اسـت ترین حجم بردوردارآمیز از کممسالمت زیستیهم
داده و آشـنایی بـا  بیشـتری را در دـود جـای، تصـاویر پایـداری دیگر پایهاس با دو قی

 .شاعران و نویسندگان ادب پایداری، کمابیش در این پایه موردتوجه قرار گرفته است
تـرین موردبررسـی، بیش هایدر کتاب فارسی پایه نهم متوسطه نیـز از میـان مؤلفـه

 ترینکمو  و بعدازآن به ایمان، آزادگی و وحدت طلبیتوجه و عنایت به ایثار و شهادت
مضـمون پایـداری شده است. توجه به تصاویر با  آمیزمسالمتهمزیستی  مؤلفهتوجه به 

گونـه به پایه هشتم کمتر است و در این پایه نیز مانند پایه هفتم هیچنسبت در این کتاب
 .ای از شاعران و نویسندگان پایداری صورت نگرفته استمعرفی

های نتایج حاص  از این پژوهش ازنظـر توزیـع ناعادالنـه ادبیـات پایـداری در پایـه
توجه بیشتر به ایثار و شهادت در مقایسـه  ازنظر( و 1399)مختلف با پژوهش محمودی 

ــا ســایر  ــهب ــا  هامؤلف ــژوهش افشــار و ســبحانیب ــژاد پ ( 1399( و محمــودی )1393)ن
 ( در تناقض است.1394)وی راستاست و از همین منظر با پژوهش رضهم

توان بـه دودسـته تقسـیم های متوسطه اول میهای ادبیات پایداری را در کتابمؤلفه
ی هایی که بیانگر فواید مبارزه و مقاومت در برابـر اسـتعمار و سـلطهنخست مؤلفه :کرد

ی صلح، آرامـش و آزادی دارد و هایی که داللت بر فایدهبیگانگان است و دیگری مؤلفه
هـای ها و تحلی براسـاس یافتـه. اسـت نتیجه غلبه بر استعمار و وضعیت پایدار کشـور

 :شده، آنچه در تألیف کتب درسی شایسته بازبینی است عبارت است ازارائه
 .توزیع عادالنه متون مرتبط با ادبیات پایداری در هر سه پایه -1

 .پایداری هر پایه های مرتبط با جنگ و صلح در متونتوزیع عادالنه مؤلفه -2

هدایت  ترین شاعران و نویسندگان ادبیات مقاومت ایران و جهان ومعرفی بزرگ -3
ترین منــابع منــد بــه مبحــ  پایــداری، بــه ســمت مناســبآمــوزان عالقهدرســت دانش

 .استفاده برای این گروه سنیقاب 

ن و روان هایی از ادبیات پایداری که منـتج بـه آرامـش ذهـتوجه بیشتر به مؤلفه -4
 .کودکان شود

ی زندگی اجتمـاعی، آمیز که با آموزش نحوهتأکید بر اهمیت همزیستی مسالمت -5
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 .شودرعایت حقوق دیگران و دوری از دوددواهی محقق می

 .تعریف آزادی و حدودوثغور آن و اهمیت آن در زندگی فردی و اجتماعی -6

 .وعان در سایه صلحبه همنایجاد حس همبستگی و احساس مسئولیت نسبت -7

 .معطو  کردن توجه کودکان به صلح در سایه عدالت -8

 .ها بدون دشونت و درگیریها و کشموشتوجه به لزوم ح  تعارض -9

گری تفهیم حقوق فردی و اجتماعی به نوجوانان و تقویت روحی مطالبـه -10
 .هادر آن
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 .67ـ88صص 

 در آثـار  یداریـچنـد مؤلفـه پا  یـتحل»(؛ 1393) ریجهانگ ،یصفر  ؛یاسماع ،یمحمود؛ صادق ،یژنیب یآقادان
دوره ششـم،  ،یداری پا اتی ادب، «و...( یروزیو پ تیمهدو ،یآزاد شی)دعوت به جهاد، ستا یداریشاعران پا
 .1ـ22، صص 10شماره 

 اتیـحـوزه ادب یهـاپژوهش یوردیروــیآمار  یتحل»(؛ 1395) نیغالمحس زاده،نیغالمحس مه؛ینع ،یآقانور 
 .1ـ29، صص 15دوره هشتم، شماره  ،یداریپا اتیادب ،«یداریپا

 بـه روز در  یو لزوم استفاده از کتـاب درسـ تیاهم»(؛ 1395ابقاء، افسانه ) یالسادات؛ شرف میمر ،یاحمد آل
 يشناس نو ج امع روا يتیعلوم ترب ،يشناسروان یدانش و فناور يکنفرانس مل ،«یریادگیـ یاددهی ندیفرا
 .انیرانیا سام یتوسعه محور دانش و فناور یهاشیتهران: مؤسسه برگزارکننده هما ،رانیا

 ،دوره  یدرسـ یهـاو شـهادت در کتاب ثـاریا میمفـاه یبررسـ»(؛ 1393) ینژاد، مهـد یعبداهلل؛ سبحان افشار
 .132ـ171، صص 24شماره  ،ياسالم تیو ترب میپژوهش در مسائل تعل ،«ییابتدا

 دوره  ،یداری پا اتیادب، «و حدود فیتعار ،یداریپا اتیادب»(؛ 1393فاطمه ) ،یتیاحمد؛ هدا ،یدراسان یریام
 .24ـ41، صص 10ششم، شماره 

 های ادب پایداری در شعر نسـیم شـمال بـا جلوه»(؛ 1396نرگس ) ،یلرستان به؛یط ،یمسعود؛ فدو ،یپورباوان
 .1ـ21، صص 17، شماره 9دوره  ،یداریپا اتیادب، «تویه بر دیوان باغ بهشت

 یداریـنـام پا اری،دـپای تاـبیاد انیـمبدرباره  الؤـس دـچن یحـتوضطرح و »(؛ 1387) دقمحمدصا ی،بصیر»، 
ــــــاارزش نشرو  رثاآ حفظ دبنیا: انتهر ،نکرما هنشگادا اریپاید تبیااد هکنگر لیناو تمقاال مجموعه  یه

 .سمقد  فاد
 یاز آغ از ت ا عص ر پهل و ،يفارس  اتیشعر مقاومت در ادب يلیتحل ریس(؛ 1388محمدصادق ) ،یریبص، 
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 باهنر کرمان. دیکرمان: دانشگاه شه

 بهارسـتان سـخن، «دوره متوسـطه یدر کتب فارسـ یداریپا اتیادب»(؛ 1396) نیحس ان،یآر ن؛ینسر رانوند،یب ،
 .98ـ122، صص 14شماره 

 المالـک  بیدر اشعار اد یداریپا اتیادب یهاهیماو بن نیمضام»(؛ 1390) ییحی ان،یفاطمه؛ طالب ،یجهرم میتسل
 .91ـ112، صص 4سال دوم، شماره  ،یداریپا اتیادب ،«یفراهان

 ،دوره  ،یداری پا اتی ادب ،«رانیـدر ا یداریـپا اتیادب فیتعار ینیتوو ریس  یتحل»(؛ 1395فرانک ) جهانگرد
 .61ـ77، صص 14هشتم، شماره 

 لس ان  ،«یابوماضـ ایـلیدر شعر ا یداریپا اتیادب یهاجلوه»(؛ 1389فائزه ) ،یمیبهجت السادات؛ رح ،یحجاز
 .41ـ58، صص 2، دوره دوم، شماره (ي)پژوهش ادب عرب نیمب

 بـه  ،یداری نام ه پا ،«یدرسـ یهـادر کتاب یداریپا اتیسهم ادب»(؛ 1387احمد ) ،یحاجب د؛یپور، سعحسام
 دفا  مقدس. یهاحفظ و نشر ارزش ادیتهران: بن ،یدراسان یریکوشش دکتر احمد ام

 لف وردیگ تیبراساس عوامل خالق یيسال ششم ابتدا يکتب درس یمحتوا لیتحل(؛ 1395بهزاد ) ،ییرضا، 
 .یلیدانشگاه محقق اردب یشناسو روان یتیارشد، دانشوده علوم ترب یادذ درجه کارشناس یبرا نامهانیپا
 ،های دفا  مقدس دوره متوسـطه اساس مؤلفههای درسی برتحلی  محتوای کتاب» (؛1394عبدالحمید ) رضوی

 .91ـ112صص  ،13، پیاپی 1سال هفتم، شماره  ،يتیترب یهااسالم و پژوهش، «ادبیات فارسی و دینی
 زانی، تهران: پالمنظوم دفاع مقدس اتیادب ينقد و بررس(؛ 1380محمدرضا ) ،یسنگر. 

 در  یجهـاد یهامؤلفـه تیترب گاهیجا یبررس»(؛ 1399پوردواجه، مائده ) روس؛یس ،یمحمود محمود؛ ،یشرف
 صـص ،15سـال پـنجم، شـماره  ،ياس الم تیو ترب میتعل یمسائل کاربرد، «متوسـطه اول یدرس یهاکتاب
 .31ـ68

 نیتهران: نشر مع ،يفارس اتیفرهنگ ادب(؛ 1388محمد ) ،یفیشر. 
 تهران: نشر نو. ،یروحان نیمحمدحس، ترجمه: ادب مقاومت(؛ 1366) یغال ،یشور 

 وپرورشو ترجمـه در آمـوزش اتیـادب ،یداریـپا اتیـادب»؛ (1393فاطمه ) ،یپهلوان شمس داهلل،ی بافر،یشو» ،
 .بدیواحد م یدانشگاه آزاد اسالم ،يسیزبان انگل يمل شیهما نیاول

 صـص 7دوره ششـم، شـماره  ،یداری پا اتی ادب «یداریـپا اتیـگسـتره ادب»(؛ 1391محمدرضـا ) ،یصرف ،
 .207ـ234

 يرشد آموزش زبان و ادب فارس، «1 یزبان فارسـ یکتاب درس یمحتوا  یتحل»(؛ 1390رضا )غالم ،یعباد، 
 .160ـ165، زمستان، صص 10شماره 

 دوره متوسـطه  یفارسـ یهـاکتاب یمحتـوا  یتحل»(؛ 1395داود، کبرا ) سته؛یشا ،یعبداهلل؛ لشور ،یعبدالملو
 .134ـ155، صص 4دوره دوم شماره  ،يتیو علوم ترب يشناسمطالعات روان ،«یریپذازلحا  توجه به جامعه

 ادبیـات مقاومـت در شـعر  یهاهیمابن»(؛ 1396نرگس ) ،یمسعود؛ لرستان ،یپورمحمدرضا؛ باوان پور،یزیعز
 .27ـ42، صص 1اول، شماره ، دانشگاه شاهد، دوره ادبیات دفاع مقدس، «ابراهیم ابوطالب

 در  یداریـشـعر پا ینمادهـا  یتحل»(؛ 1398ابوالقاسم ) ،یوفا یمطلق؛ عباسعل پور، یاسماع ن؛یحس ،یروزیف
 .131ـ154، صص 20شماره  ازدهم،یدوره  ،یداریپا اتیادب ،«یشنادتنقد اسطوره هیاشعار احمد شاملو بر پا
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 ه ا و روش ،«ییگرا یفیبه ک ییگرا یمحتوا از کم  یروش تحل»(؛ 1395) رضایعل ،یمحمدرضا؛ گلشن ،یقائد
 .57ـ82، صص 23سال هفتم، شماره  ،يشناختروان یهامدل

 يمطالع ات مل ، «متوسطه دوم یدرس یهاو شهادت در کتاب ثاریا یهامؤلفه»(؛ 1399) روسیس ،یمحمود، 
 .84-67، صص 84، شماره 21دوره 

 نامـه کشـم و جـرون نامـهدر جنگ یداریـپا اتیـادب یهاهیماو بن نیمضام»(؛ 1397جواد ) ،ینیدال یموسو» ،
 .149ـ168، صص 3دوم، شماره ، دوره جنگ يخیمطالعات تار

 دوره  ،یداری پا اتی ادب، «)ره( ینیدر کالم امام دم یداریپا اتیادب یهاجلوه»(؛ 1393محمدرضا ) ان،ینجار
 .273ـ294، صص 10ششم، شماره 

 اول  هیـعلـوم پا یمحتوای کتاب درسـ  یو تحل یبررس»(؛ 1382احمد ) پور،یماشاءاهلل؛ عل ،یفراهان یواشقان
دوره  ،يکودک ان اس تانائ، «اول کودکان عـادی هیعلوم پا یآن با کتاب درس سهیو مقا یتوان ذهنکودکان کم
 .117ـ142، صص 2سوم، شماره 
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