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é Objective: the present study aims at analyzing the content of school textbooks from the 
viewpoint of aesthetic dimensions and parameters with an emphasis on the Qur’anic 
beauties. 

é  Method: the present study is of practical type with a quantitative approach. Its method for 
gathering and analysis of data is of content analysis type. The statistical society of the study 
was the content of the textbook of the ‘Heavenly Gifts’ in primary schools in 1399-1400 
SH school year. The statistical sample of the study consisted of the textbooks entitled the 
‘Heavenly Gifts’ in the primary school. The tool for gathering data was the researcher-
made checklist for the parameters of aestheticism. For analyzing data, we used descriptive 
statistics and Shannon entropy.

é Findings: the findings showed that in the group of material beauties, 17 cases were for 
beauty of nature, 14 cases for beauty of animals, 6 cases for beauty of the sky, and 2 cases 
for the beauty of human and human artifacts. In the group of spiritual beauties, 38 cases 
were for beauty of the faith, 17 cases for beauty of knowledge, 11 cases for beauty of 
forgiveness and forbearance, 10 cases for beauty of one’s intention, 4 cases for beauty of 
patience and endurance, and no case for beauty of wisdom. The results of Shannon entropy 
showed that weighting coefficient (Wj) was 271for human’s beauty, 142 for beauty of the 
sky, 189 for animals’ beauty, 125 for nature’s beauty, zero for beauty of colors, and 271 for 
beauty of humans’ artifacts. Similarly, the Wj was 331 for patience and endurance, zero 
for beauty of wisdom, 182 for beauty of knowledge, 294 for beauty of intention, 0.074 for 
beauty of forgiveness and forbearance, and 115 for beauty of the faith. Besides, the highest 
use of rhetorical beauty in the Qur’an was for question with 26 cases of frequency. 

é Conclusion: we can conclude that in the textbooks entitled the ‘Heavenly Gifts’ in primary 
schools, not all dimensions of material, spiritual, and rhetorical beauties have been paid 
attention to equally.
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 تحلیل محتوای کتاب های درسی 
دوره ابتدایی به لحاظ میزان توجه 

 به ابعاد  زیبایی شناسی 
با تأکید بر زیبایی های قرآنی

 محسن دیبایی صابر ***
 آزاده صاحبی علمداری**                    

داود طهماسب زاده شيخالر*                 

 چکیده
é هدف: پژوهش حاضر با هدف تحليل محتوای كتاب های درسی دوره ابتدایی به لحاظ ميزان 

توجه به ابعاد و مؤلفه های زیبایی شناسی با تأكيد بر زیبایی های قرآنی انجام یافته است.
é روش: پژوهش حاضر از نظــر هدف، جزء تحقيقات كاربردی، ازلحاظ رویکرد پژوهش جزء 
تحقيقات كمی و از لحاظ روش گردآوری داده ها و تحليل آن ها از نوع تحليل محتوا است. 
 جامعه آماری پژوهش محتواي كتب هدیه های آســمانی دوره ابتدایی درســال تحصيلی
 1400-1399 و نمونه آماری پژوهش برابر جامعه و شــامل كتب هدیه های آســمانی دوره 
ابتدایی بود. ابزار گردآوری داده ها، چک ليست محقق ساخته مؤلفه های زیبایی شناسی بود 

و برای تجزیه و تحليل داده ها، از آمار توصيفی و آنتروپی شانون استفاده شد.
é يافته ها: نتایج پژوهش نشــان داد در زیبایی های مادی، زیبایی طبيعت 17 مورد، زیبایی 
جانداران 14 مورد، زیبایی آسمان 6 مورد، زیبایی انسان و مصنوعات هنری بشر 2 مورد و 
 در زیبایی های معنوی، زیبایی ایمان 38 مورد، زیبایی علم 17 مورد، زیبایی عفو و اغماض
11 مورد، زیبایی نّيت زیبا 10 مورد، زیبایی صبرو استقامت 4 مورد، و زیبایی عقل 0 مورد وجود 
 داشت. نتایج آنتروپی شانون نيز نشان داد كه ضریب اهميت (Wj) برای زیبایی انسان، 271.؛
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زیبایی آســمان 142.؛ زیبایی جانداران 189.؛ زیبایی طبيعــت 125.؛ زیبایی رنگ ها 0 و 
زیبایی مصنوعات هنری بشر 271. می باشــد. همچنين ضریب اهميت (Wj) برای زیبایی 
صبرو استقامت، 331.؛ زیبایی عقل 0؛ زیبایی علم 182.؛ زیبایی نّيت زیبا 294.؛ زیبایی عفو 
اغماض 074. و زیبایی ایمان 115. می باشد. همچنين بيشترین استفاده از زیبایی های بالغی 

قرآنی مربوط به استفهام با فراوانی 26 مورد می باشد.
é نتايج: بنابراین می توان نتيجه گرفت كه در كتاب های درسی هدیه های آسمانی دوره ابتدای 

به تمامی ابعاد زیبایی مادی، معنوی و بالغی به طور یکسان توجه نشده است.

واژگان کلیدی: تحليل محتوا، زیبایی شناسی، زیبایی مادی، زیبایی معنوی، زیبایی بالغی، قرآن.

مقدمه
تعليم و تربيت به عنوان يک نهاد تربيتی و آموزشی كه مسئوليت تعليم علوم و تربيت 
شهروندی را به عهده دارد؛ بايستی به تمامی ابعاد وجودی انسان توجه نمايد. ولی نگاهی 
به تاريخ تعليم و تربيت كشورها نشان می دهد كه سيستم آموزشی آن ها در بعد آموزشی 
و شــناختی هدفمند عمل می كند و ساير ابعاد وجودی انسان يا به فراموشی سپرده شده 
يا اگر هم ديده  شده خيلی چشمگير و هدفمند نيست؛ درحالی كه مهم ترين هدف تعليم 
و تربيت، كشــف نقاط قوت درونی هر فرد و كمک به او در شناسايی توانايی های ذهنی 
و عملی و كشف دنيای پيرامون خود می باشد. تعليم و تربيت عمومی ما اغلب معلمان و 
دانش آموزان را آموزش می دهند تا بخوانند، بنويسند، به طور تحليلی تفكر كنند، شمارش 
بكنند و به شــيوه های متفاوتی به توانايی های خود دســت يابند؛ اما چيزی كه كمتر به 
آن توجه می شــود استعداد، خالقيت، عواطف و احساسات و توانايی، زيبايی شناختی و... 

می باشد )ايمان نژاد،  ايمان زاده، تقی پور و طهماسب زاده شيخالر، 1398(.
يكی از  ابعاد  مورد غفلت نظام های آموزشی، بعد عاطفی فراگيران می باشد. علی رغم 
 اينكه هم فيلســوفان تعليم و تربيت و هم متخصصان علوم تربيتی ازجمله روانشناسان 
تربيتی و رشد، اهميت اين موضوع را به شيوه های ممكن روشن ساخته اند ولی باز هم در 
عمل و هنگام برنامه ريزی درســی و آموزش،  اين بعد را مورد بی توجهی و بی مهری قرار 
داده اند. بی شک يكی از موضوعات بحث انگيز و مهم در  اين زمينه توجه برنامه درسی به 

زيبايی و زيبايی شناسی است )طهماسب زاده شيخالر، 1393(.
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درك و دريافت زيبايی قدمتی به درازای پيدايش انســان به روی كره خاكی دارد. از 
روزگاران كهن، حس زيبايی شــناختی در انسان وجود داشته است و  اين احساس هم در 
تجربه های فردی پيوســته در حال رشد و نمو است و هم در آموزش و پيوستن تجارب 
افراد با يكديگر )خرقانی، 1388(. اما درباره زيبايی1 همچون ساير كلمات كليدي تعاريف 
مختلفی ارائه شــده است. زيبايی مقوله ای است كه تمامی مكاتب علمی، فلسفی، هنری 
و دينی به نحوی از آن سخن گفته اند )طهماسب زاده شيخالر، 1393(. در تعريف زيبايی 
شــايد بتوان گفت به تعداد مكاتب و حتی فراتر از آن به تعداد كسانی كه در  اين زمينه 
ســخن گفته اند تعريفی از زيبايی وجود دارد.  اين امر ضمن آنكه از مشكل بودن تعريف 
زيبايی حكايت می كند داللت بر اين دارد كه شايسته تر آن است كه به جای پرداختن به 
تعريف زيبايی )كه انسان به شكل فطری به آن گرايش دارد( به دنبال تبيين مختصات و 

مراتب آن بود )نقی زاده، 1383(.
از بررسی ادبيات پژوهشی در خصوص مفهوم شناسی و تعريف زيبايی و زيبايی شناسی 
به منظور مشــخص كردن حدود و ثغور آن ديدگاه ها، نظرات، رويكردهای مختلف وجود 
دارد. طهماسب زاده شــيخالر )1393( در بررسی ادبيات زيبايی و زيبايی شناسی به  اين 
نتيجه رســيد كه: الف( گروهی از زيبايی شناســان تمايل به نفی وجود زيبايی دارند، 
ب( گروه ديگر آن را ذاتی اشــياي مورد تجربه زيبايی شناســی می دانند. ج( برخی نيز 
توجــه به ويژگی های عينی در تعيين زيبايی دارند و مســئله زيبايی را به ســودمندي 
ربط می دهند. د( عده ای نيز زيبايی را وابسته به عواملی می دانند و معتقدند در ماهيت 
زيبايی عواملی مثل لذت، سودمندی، رضايت، خوش آمدن و پسنديدن، دوست داشتن، 
هميشگی نبودن و ناپايداری، سادگی و تكرار، غيرمنتظره بودن، بزرگ نمايی و چندبعدی 
بودن دخيل و ســهيم هستند. ر( گروهی نيز زيبايی را حاصل توازن، هماهنگی، تعادل 
و انسجام تلقی می كنند. هـ( نظم داشــتن آثار هنری يكی از فاكتورهای زيبايی ازنظر 
هنرمندان و صاحب نظران اســت. اثری كه دارای نظم و چينش منظم می باشــد زيبايی 
 خاصــی می آفريند. و( برخــی ديگر نيز برآنند كه زيبايی داراي وجودي متعالی اســت.

ی( دسته ای ديگر نيز زيبايی و معرفت به آن را لزوماً يک دانش ميان رشته ای می دانند و 
معتقدند می تواند ماهيتی تفسيری، تجويزی، توصيفی يا آميزه ای از  اين ها باشد. 

1. Beauty
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 اين رويكرد ميان رشته ای1 به تربيت زيبايی شناسی  اين اطمينان را می دهد كه هيچ 
مســئوليت منحصر به  فردی برای هيچ كدام از ســرفصل های درسی يا قلمروهای برنامه 
درســی وجود ندارد و تجربه زيبايی شناســی حوزه تخصصی منحصربه فرد هنر نيست و 
می توان آن را در تمامی بخش های تجربه يافت. مطالعات آكادميک، زيبايی شناسی را با 
هنر و انسان گرايی مرتبط می سازد (Gale, 2005). به نظر Gale، زيبايی شناسی می تواند 
يک نقش بسيار مهم و حساس در ســاير رشته ها داشته باشد. برای نمونه، رياضی دانان 
قادر به يافتن زيبايی در اثبات2، اعداد3، معادالت4، هندســه5 هســتند. دانش آموزان در 
مدارس می توانند به آســانی دارای احســاس زيبايی شناســی علمــی از طريق مطالعه 
طبيعت، زمين شناســی، سبک های زندگی، اقيانوس شناسی، اخترشناسی و از  اين قبيل 
باشند. بســياری از فعاليت های فيزيكی تأكيد روی سبک ها به اندازه مهارت ها  )ازجمله 

.(Jacobs, 2009) ژيمناستيک و شنا( دارد
عليرغم اهميت رويكرد زيبايی شناسی در برنامه درسی، تصور می شود كه در ادبيات 
تعليم و تربيت و برنامه درســی، زيبايی شناسی در نتيجه توجه فالسفه و صاحب نظران 
غربي درباره اهميت و نقش هنر و زيبايي در تعليم و تربيت مورد توجه اســت ولی اين 
مفاهيم در تربيت اسالمي همچنان مغفول مانده است: زيبايی شناسی اگرچه از موقعيت 
مهمي در فالسفه و جهان بينی اسالمي برخوردار است اما به داليل مختلف تاريخي، علمي 
و اجتماعي تضعيف شده و در سطح مباحث نظري و ادبي باقی مانده و تقريباً هيچ نقشي 
در علوم اســالمي و انساني به خصوص تربيت اسالمي در عصر ما ايفا نكرده است. )عليق، 
1390(  اين در حالی است ادبيات ملی و اسالمی ما سرشار از تجربه های تربيتی زيبايی 

شناسانه است )طهماسب زاده شيخالر، 1393(.
از بررسی سير تحول برنامه درســی در طول تاريخ می توان استنباط كرد كه برنامه 
درسی از رويكردهای شناختی سنتی كه عامل عواطف را دخالت نمی دهد تأثير پذيرفته و 
از رويكردهای معاصر كه به عواطف و احساسات در شناخت توجه داشته غافل مانده است. 
به عبارتی رويكردهای برنامه درسی از پيشرفت و دستاوردهای علوم شناختی عقب مانده 

1. cross-disciplinary
2. proof
3. numbers
4. equations
5. geometry
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اســت و در حال حاضر از سنت شناخت گرايی تأثير پذيرفته ولی از يافته های جديد آن 
تأثير نمی پذيرد )طهماسب زاده شيخالر، 1393(

درحالی كه بسياری از متخصصان تعليم و تربيت بر اين باورند كه هدف آموزش وپرورش 
تنها انتقال حجم عظيمي از معلومات و دانش به كودكان نيســت و برای آنكه فراگيران 
بتواننــد نقش اجتماعــي پيچيده خود را در جهــان امروز ايفا كننــد، تجهيز آن ها به 
مهارت های شــناختي به تنهايی كفايت نمي كند. از اين زاويه اســت كه رويكرد هنری و 
زيبايی شناختی را مي توان يک ضرورت برای فراگيران به حساب آورد كه دريچه جديدی 
را به روی آن ها می گشــايد و معياری برای فهم، تحليل، ارزيابي و كاربست دانسته ها در 
اختيارشــان مي گذارد )طهماسب زاده شيخالر و علم الهدی، 1398(. در  اين راستا، تربيت 
اســالمي به جای شناخت علمي به شــناخت هنری و زيبايی شناسانه ناظر است )آقايي، 
1392( ازجمله مواردی كه در آن تأكيد زيادی به مقوله زيبايی و زيبايی شناســی شده 
اســت، قرآن كريم است. قرآن كريم يگانه منشــور جاويدان الهی است كه بی نظيرترين 
دســتورات را براي بهبود زندگی بشــري دنيوي و اخروي در بردارد)رشيدي ،  كشاورز، 
بهشــتي و صالحي ،  1396(.  اين كتاب مقدس در ميان تمامی جوامع بشــري و به ويژه 
جهان اسالم، از جايگاه ويژه و ارزشمندي برخوردار است و بی ترديد زيباترين و كامل ترين 
جلوه جمال الهی اســت و ثقل اكبر رســالت و معجزه ابدي نبوت و درمان همه دردهاي 
فكري و روحی و زداينده همه ترديدها و تزلزل های اعتقادي اســت )صادق زاده، 1380، 

يوسف زداه، يوسف زاده، تاشک، 1397(
قرآن كه كتاب تربيت است به زيبايی توجه كرده است.  اين كتاب آسمانی به منزله كتاب 
اصلي تربيت انسان ها برای انتقال پيام های تربيتي خود به شدت از زبان زيبايی شناختی 
بهره برده اســت .)مروتي، حسيني نيا و سيفعلي ئي، 1379(  تفاوت زبان زيبايی شناسی 
و علمی در آن اســت كه زبان علمي بر نقل حقايق به صورت واقعي خود اســتوار است؛ 
درحالی كه زبان هنر به عنصر تخيل تكيه دارد. به عنوان مثال خداوند در قرآن برای بيان 
اهميت انفاق در راه خدا، از چنين تعبيری استفاده نمي كند كه هر كسي برای خوشنودی 
خدا اموال خود را انفاق كند، چند برابر آن پاداش خواهد گرفت. چون اين يک بيان واقعي 
يا علمي است. خداوند در قرآن چنين می فرمايد: »مثل الذين ينفقون اموالهم فی سبيل 
اهلل كمثل حبه«)بقره، 261(. اين تعبير يک بيان هنری اســت و تفاوت تعبير گذشته با 
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اين تعبير، ايجاد يا افزون يک رابطه جديد ميان »انفاق« و »دانه گندم« است )به نقل از 
طهماسب زاده شيخالر و علم الهدی، 1398(.

در فطرت انســان كه خليفه خداوند در زمين اســت حس زيبايي دوستي و زيبايي 
جويي نهاده شده و انسان به طور فطری به دنبال زيبايي و نيازمند زيبايي است. در اسالم 
زيبايي همگام با عقل و فطرت اســت، زيبايي و زيبايی جويی امر مطلوبي شمرده  شده، 
به آن دعوت  شــده و حتي محروم كردن مردم از آن توبيخ شــده است. ازآنجاكه انسان 
دارای فطرت است و قرآن نيز كتاب تكوين و هدايت به حساب می آيد، پس مي توان گفت 
آيات الهي )قرآن( برای رشــد، هدايت و شكوفايی فطرت انساني نازل شده است. از اين رو 
تربيت و هدايت فطرت، هدف اصلي آفرينش به حســاب می آيد )طهماسب زاده شيخالر و 

علم الهدی، 1398(.
بــا توجه به اهميت بعد تربيت زيبايی شــناختی فراگيران، دميــدن روح به محتوای 
كتاب های درسي و زنده كردن موضوع و محتوايي كه مهم و قابل تعليم تشخيص داده شده، 
با رويكرد زيبايی شناســی ممكن اســت؛ زيرا زيبايي از ديدگاه اسالمي درجه كامل تری از 
حيات و زندگي است و عالئم آن به صورت منظم و معناداری يعني توازن شغلي يا هندسي و 
تعادل و تناسب و... خود را نشان می دهد؛ اما ذات زيبايي در حيات ريشه دارد و معنا را القاء 
مي كند )طهماسب زاده شــيخالر و علم الهدی، 1398(. در  اين راستا، پژوهش ها نشانگر آن 
است كه اصول و ارزش های دينی می تواند از طريق كتب درسی انتقال يابد و زيبايی شناسی 

.(Niemi & Junn, 1993) نيز از  اين قاعده مستثنی نيست
بطور كلی زيبايی در قرآن به دو دسته زيبايی های محسوسات )مادی( و زيبايی های 

معنويات تقسيم می شود: 
الف( زیبایی های مادی )محسوسات(: زيبايي است كه با قواي ظاهري انسان 
درك مي شــود و در جمادات،  حيوانات و نباتات، آســمان، زمين و درياها و غيره 
هويداست و شامل زيبايی انسان، زيبايی آسمان، زيبايي جانداران، زيبايي طبيعت، 

زيبايي رنگ ها، زيبايی مصنوعات هنري و زيباي بشر است.
ب( زیبایي هاي معنوي: زيباي هايی كه با قوة خيال انسان درك مي شوند؛ نظير 
زيبايي فصاحت و بالغت كه در قرآن كريم و سخنان ائمه اطهار عليهم السالم فراوان 
به چشم مي خورد. اين زيبايي با قوة عقل انسان نيز درك مي شود و شامل صبر و 
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استقامت، زيبايي عقل، زيبايي علم، نيت زيبا، زيبايي عفو و اغماض، زيبايی ايمان 
است )عادلی مقدم، 1383؛ خرقانی، 1387؛ خسروی بی تا(.

در اسالم منظور از زيبايی همگامی با عقل و فطرت است كه درجه كامل تری از حيات 
می باشــد و از آنجا كه هدف تربيت احيای فطرت اســت، پس اهميت زيبايی شناسی در 
كتب درسی آشكار می شود، ولی از آن غفلت شده است. رويكرد زيبايی شناسی با تأكيد بر 
زيبايی های قرآن می تواند در حل برخی از معضالت آموزشی مفيد و مناسب باشد. تربيت 
زيبايی شناســی نه تنها به تلطيف عواطف و تعالي بينش و تعادل احساسات آدمي ياري 
می رساند، يک حوزه معرفتی را نيز گسترش می دهد. صرف نظر از وجه شناختي يا عاطفي 
و رفتاري هنر و زيبايی شناســی، عدم توجه به آن در نظريه پردازی تربيتی به ويژه تربيت 
اسالمي و همچنين عدم استفاده از آن در روشهای تربيتي، درواقع بی توجهی به يكي از 
راه های شــناخت انسان از جهان و پديده های آن و نيز محروم ساختن افراد از توانايی ها، 
مهارت ها و تجربه هايی است كه به عنوان دريافت و درك زيبايی شناسی از آن ياد می شود. 
 اين در حالی اســت كه زبان هدايت بشر زبان زيبايی شناختی است و ازآنجاكه هدايت و 
تربيت انسان ها نيز مبتنی بر فطرت پاك انسان است و تأكيد اسالم نيز بر توجه به فطرت 
و ســعی در بيدارسازی آن است؛ پس اگر تربيت انسان بر اساس فطرت باشد هيچ زبانی 
بهتر از زيبايی شناســی و هيچ هدفی بهتر از رسيدن به خداوند كه ذاتش عين زيبايی و 
آفريده هايش نمود زيبايی می باشد نيست. پس هدف از خلقت نيز درك زيبايی های آن و 
استفاده زيباشناسانه از آن است و فلسفه تعليم و تربيت نيز آموزش اين زيبا درك كردن 

و زيبا بهره جستن است )طهماسب زاده شيخالر و علم الهدی، 1398(.
از ســوی ديگــر، كتاب های درســی در نظام های آموزشــی متمركــز )ازجمله نظام 
آموزشــی ايران( اهميت ويژه ای دارد، به طوری كه غالب فعاليت های آموزشی و پرورشی در 
چارچوب كتاب درســی و محتوای آن انجام می شــود )يارمحمديان، 1390(.  اين ابزارهای 
آموزشی در نظام آموزش  وپرورش يكی از عناصر مهم تلقی می شود كه در تحقق اهداف نظام 
آموزشی نقش مهم و اساسی دارند. در كشور  ايران، بيشتر فعاليت های آموزشی در چارچوب 
كتاب های درسی صورت می گيرد و بيشترين فعاليت ها و تجربه های آموزشی دانش آموزان و 
معلمان حول محور آن سازمان دهی می شود.  اين واقعيت باعث شده است كه صاحب نظران 
و پژوهشگران، بررسی محتواي آموزشی دوره های تحصيلی را با توجه به نيازهاي فراگيران 
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مورد بررسی و تحليل قرار دهند )پيروانی نيا و پيروانی نيا، 1388(. كتاب هديه های آسمانی 
به عنوان يكــی از كتب مهم در مقطع ابتدايی كه لزوماً دربرگيرنده مفاهيم قرآنی اســت، 
می تواند نقش مهم و بسزايی در تربيتی زيبايی شناختی و توجه به مؤلفه های زيبايی شناختی 
با رويكرد قرآنی داشــته باشــد. لذا پژوهش حاضر به بررسی و تحليل محتوای كتاب های 
درسی به لحاظ ميزان توجه به ابعاد و مؤلفه های زيبايی شناسی با تأكيد بر زيبايی های قرآنی 
می پردازد و ســؤال اصلی پژوهش اين اســت كه به چه ميزان به  اين مؤلفه ها در  اين كتب 
درسی هديه های آسمانی پرداخته شده است. به عبارتی سؤال های اصلی پژوهش عبارتند از:

توجــه به ابعاد و مؤلفه هــای زيبايی های  مادی با تأكيد بــر زيبايی های قرآنی در 
محتوای كتاب های درسی دوره ابتدائی به چه ميزان است؟

توجــه به ابعاد و مؤلفه های زيبايی های  معنوی با تأكيــد بر زيبايی های قرآنی در 
محتوای كتاب های درسی دوره ابتدائی به چه ميزان است؟

توجه به زيبايی های بالغی قرآنی)تشبيه، استعاره، كنايه، مبالغه، استفهام، حذف، 
تكرار، واج آرايی( در محتوای كتاب های درسی دوره ابتدائی به چه ميزان است؟

روش شناسی پژوهش 
پژوهــش حاضر از نظر هدف، جزء تحقيقات كاربردی، از لحاظ رويكرد پژوهش جزء 
تحقيقات كمی، به لحاظ ماهيت، توصيفی و از لحاظ روش گردآوری داده ها و تحليل آن ها 
از نوع تحليل محتوا اســت. اكثر تحليل هاي محتوا در تعليم و تربيت شامل جمع آوري 
داده ها درباره جنبه های مختلف پيام های رمزگردانی شــده در محصول ارتباطات است. 
تحليل محتوا به عنوان يک روش تحقيق داراي مراحل زير اســت: انتخاب جامعه آماري؛ 
معيــار توصيف؛ انتخاب يک طبقه بندی بر اســاس معيار توصيــف؛ تعيين واحد ثبت؛ 

تشخيص عناصر هر طبقه؛ و پردازش اطالعات و نتيجه گيری )نوريان، 1388(.
در  ايــن پژوهش، محتواي كتب هديه های آســمانی مقطع ابتدايی ســال تحصيلی 
1400-1399 به عنوان جامعه آماري انتخاب شده است و معيار توصيف، توجه به مفاهيم 
زيبايی شناســانه قرآنی  می باشد. نمونه آماری پژوهش شــامل كتب هديه های آسمانی 
مقاطع شش گانه ابتدايی در سال تحصيلی 1400-1399 می  باشد. به دليل محدود بودن 

حجم جامعه، حجم نمونه برابر با حجم جامعه بود.
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جدول 1. مشخصات كتب هدیه های آسمانی مقطع ابتدایی

پایهكتاب ها
دوم

پایه
سوم

پایه
چهارم

پایه
پنجم

پایه
مجموعششم

96128128128112592تعداد صفحه

202019171793تعداد درس

بــا توجه بــه اينكه روش تحقيق حاضــر از نوع تحليل محتواســت، بنابراين جهت 
گردآوري داده ها از تكنيک هاي تحليل محتوا )فهرســت وارســی( اســتفاده شــد. فرم 
اوليه اين چک ليســت، از ادبيات و مبانی نظری پژوهش تهيه شــد. جهت بررسی روايی 
آن، چک ليست تهيه شده در اختيار پنج نفر از صاحب نظران اين حوزه )اساتيد رشته های 
قرآنی، اساتيد زبان و ادبيات عربی، زبان شناسی، برنامه ريزی درسی و هنر( برای تغيير و 
اصالح قرار گرفت كه پس از اعمال نظرات آن ها فهرســت وارسی تحليل محتوای نهايی 
تدوين شد. جهت بررسی پايايی نيز از ضريب توافق الوشه استفاده شد كه ميزان 0/86 
به دست آمد. واحد تحليل و بررسی در  اين پژوهش، متون )كلمات، جمالت و عبارت ها(، 

تصاوير، پرسش ها و فعاليت های كتب هديه های آسمانی مقطع ابتدايی بود.
براي تجزيه وتحليل داده هــا عمدتاً از آمار توصيفي فراواني و درصد فراواني و نمودار 
استفاده شد؛ اما براي آزمودن ســؤاالت تحقيق از آمار استنباطي آنتروپی شانون جهت 

بررسی درجه اهميت هريک از ابعاد و مؤلفه ها استفاده شد.
روش آنتروپی شانون برگرفته از تئوری سيستم ها است و در بحث تحليل محتوا، نگاه 
جديدی به پردازش داده هاست. براساس اين روش تحليل داده ها بسيار قوی تر و معتبرتر 
می شود. در نظريه اطالعات، آنتروپی شاخصی برای اندازه گيری عدم اطمينان است كه با 

يک توزيع احتمال بيان می شود) شانون، 1984: 109؛ به نقل آذر، 1380(. 

جهت انجام آنتروپی شانون در تحليل محتوا:
 ابتــدا فراوانــی هريک از مقوله های شناســايی شــده بر اســاس تحليل محتوا، 
مشــخص شــد و ماتريس فراوانی های مورد نظر به هنجار شد. برای  اين منظور از 

روش نرمال سازی خطی با فرمول زير استفاده شد:
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 در مرحله ی دوم بار اطالعاتی هر مقوله محاسبه شد: 
          و  تعداد گزينه ها = 

 در مرحله ی ســوم ضريب اهميت هر مقوله محاســبه شد. هر مقوله كه دارای بار 
اطالعاتی بيشتری باشد، از درجه اهميت بيشتری برخوردار است: 

= هنجار شده ی ماتريس فراوانی
j

j

j
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w

Ln
w

Ε

= بار اطالعاتی   j

j

j
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j
w
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w

Ε
 = تعداد پاسخگو

j

j
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= شماره ی پاسخگو  

j

j
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= شماره ی مؤلفه

j

j
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= تعداد مؤلفه    

j

j
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= لگاريتم

j

j
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= ضريب اهميت هر مقوله 

j

j
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 )

j
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 هر مقوله ای كه دارای بار اطالعاتی بيشــتری باشــد بايد از درجه ی اهميت )
بيشتری برخوردار باشد. )آذر، 1380(.

یافته های پژوهش 
در بررســی ادبيات و مبانی نظری موضوع پژوهش، دوازده مؤلفه زيبايی شناســی با 

تأكيد بر زييايی های قرآن شناسايی شد.

جدول 2. جدول  ابعاد و مؤلفه های زیبایی شناسی با تأكيد بر زیبایی های قرآنی

مصنوعات هنری بشررنگ هاطبيعتجاندارانآسمانانسانزیبایی مادی

ايمانعفو اغماضنّيت زيباعلمعقلصبر و استقامتزیبایی معنوی

واج آرايیاستفهامتشخيصكنايهاستعارهتشبيهزیبایی بالغی

از مجموع 96 صفحه بررسی شده در متن كتاب هديه های آسمان پايه دوم، 48 واحد 
تحليل شناســايی و فراوانی هر مؤلفه  و كليد واژه  مربوطه در جدول زير نشان داده شده 
است. در جدول 2-4 فراوانی مؤلفه ها و كليد واژه های مؤلفه ها با ذكر مثال برای هر كدام 

برای پايه  دوم آورده شده است.
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ë  سال ششم
ë  شمارة  2

ë  شمارة پیاپی 19
ë  تابستان 1400

تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی به لحاظ میزان 
توجه به ابعاد زیبایی شناسی با تأکید بر زیبایی های قرآنی

55 - 86داودطهماسبزادهشیخالرآزادهصاحبیعلمداریمحسندیباییصابر

 جدول 3. جدول فراوانی مؤلفه ها و كليد واژه های زیبایی شناسی
 با تأكيد بر زیبایی های قرآنی در پایه دوم

مثال)صفحه( فراوانی مؤلفه  زیبایی شناسی پایه

........... 0 انسان

مادی وم
د

é همان خدايي كه ما را خيلي دوست دارد و نعمت هاي زيادي 
به ما داده است، مانند خورشيد، باران، ميوه ها و... )11( 

é خداوند زمين و آسماني تو هم بخشنده اي، هم مهرباني. 
 )13(

از  مهتاب  آسمان،  ستاره،  توست  از  آب  و  آفتاب  خدايا!   é
توست. )13( 

é خدايا بندگان تو و زمين هاي تشنه منتظر باران هستند. 
بارانت را براي ما بفرست... )67(

4 آسمان

é به گنجشكان پَِر پرواز دادي به مرغان جوجه هاي ناز دادي. 
 )13(

é جيک جيک گنجشک شنيدنی بود پر زدن او چه ديدنی 
بود. )17( 

é جيک جيک چند جوجه به گوشم رسيد. صدا را دنبال كردم 
تا به النه گنجشک كه رسيدم. چه جوجه هاي زيبايي! )22( 

   تصوير )23( 
é به نام خدای بزرگ كه پروانه را آفريد به روی دو تا بال او 

خط و خال زيبا كشيد. )25(

5 جانداران

برای  و  كن  پيدا  اين عكس  در  را  زيباي خدا  هديه هاي   é
دوستانت بگو. )12( 

é خداي غنچه هاي رنگ رنگي خداي شاپرك هاي قشنگي تو 
دشت بي كران را آفريدي در آن نّقاشي دريا كشيدي. )13( 
é خداي باغ و باران و بهاري خداي سبزه زار و جويباري. )13( 

é... از ميان درختان سرسبز مي گذشتم. )22( 
é در دفتر نّقاشي خود دو گل زيبا بكش. )24( 

é بوي گل در حياط پيچيده است. )40( 
é طبيعت نعمت خداست. ما نبايد آن را كثيف كنيم. پاكيزگي 

از نشانه هاي دين ماست. )77( 
آن صحبت  زيبايي هاي  و  مورد طبيعت  در  مينا  و  امين   é

مي كنند. )78( 
é از باالي تّپه، همه جا سرسبز و زيبا ديده مي شود. )92( 

   تصوير)93(

10 طبيعت

2 رنگ ها
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مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال ششم
 ë 2 شمارة
ë 19 شمارة پیاپی
ë 1400 تابستان

مثال)صفحه( فراوانی مؤلفه  زیبایی شناسی پایه

é اكنون كه به كالس دوم آمده ای، برايت هديه ای دارم! يک 
كتاب زيبا، هديه های آسمان. )7( 

ببينيم و  را  بتوانيم همه جا  تا  به ما چشم داده  خداوند   é
نّقاشي هاي زيبا بكشيم. )11( 

 مصنوعات 
هنری بشر

معنوی وم
د

é حّتي يک لحظه هم از جوجه هايش جدا نمي شود! )22( 
0   تصوير)24( صبر و استقامت

..... 0 عقل

..... 0 علم

é من هديه گرفتن را خيلي دوست دارم! )11(
é اّول براي ديگران دعا مي كنيم و بعد براي خود! )18(

é امين: خدايا به من و دوستانم كمک كن. )20(
   تصوير )37( 

é امام آرد و گوشت را به مادر داد تا براي بّچه ها غذا بپزد. )58(
   تصوير )59(

7 نّيت زیبا

é امام از اسب پياده شد، حرف هاي او را شنيد و با مهرباني 
گفت: مثل اين كه در شهر ما كسي را نمي شناسي. )63( 1 عفو و اغماض

é خانم معلّم سخنش را با نام خدا آغاز كرد و گفت. )10( 
é از خدايی كه اين همه نعمت و هديه به من داده است، تشّكر 

كنم و بگويم. )13( 
é فكر مي كنم آنها با اين كار از خدا تشّكر مي كنند. )14( 

هم  من  مي زنند.  خدا  به  خوبي  حرف هاي  چه  پرندگان   é
مي خواهم با خدا حرف بزنم و از او تشّكر كنم. )14( 

é گنجشک زيبا با خنده گفتا من می گزارم شكر خدا را آواز 
گنجشک عبادت اوست پرواز گنجشک اطاعت اوست. )17( 
é مادر دست به سوی آسمان بلند كرده بود و زير نور ماه دعا 

مي كرد. )18( 
é پسر دعاهاي مادر را مي شنيد و آهسته آمين مي گفت. )18( 
مادربزرگ  كنار  دارند  آنها دوست  است.  مينا  برادر  امين   é

بنشينند و دعا كنند. )20( 
é خدايا! به ما كمک كن كارهای خوب انجام دهيم تا امام 
زمان از ما راضی باشد و به رهبر عزيز ما سالمتی بده. )20( 

   تصوير )21( 
é خداوند از اين مادر مهربان تر است. او بنده هايش را خيلي 

دوست دارد. )22( 
é مي خواهم با خداي مهربان حرف بزنم. بايد خود را آماده 

كنم. )26( 
é پسر دعاهاي مادر را مي شنيد و آهسته آمين مي گفت. )18( 
مادربزرگ  كنار  دارند  آنها دوست  است.  مينا  برادر  امين   é

بنشينند و دعا كنند. )20( 

17 ایمان

جدول 3.  )ادامه(
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ë  سال ششم
ë  شمارة  2

ë  شمارة پیاپی 19
ë  تابستان 1400

تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی به لحاظ میزان 
توجه به ابعاد زیبایی شناسی با تأکید بر زیبایی های قرآنی

55 - 86داودطهماسبزادهشیخالرآزادهصاحبیعلمداریمحسندیباییصابر

مثال)صفحه( فراوانی مؤلفه  زیبایی شناسی پایه

é خدايا! به ما كمک كن كارهای خوب انجام دهيم تا امام 
زمان از ما راضی باشد و به رهبر عزيز ما سالمتی بده. )20( 

   تصوير )21( 
é خداوند از اين مادر مهربان تر است. او بنده هايش را خيلي 

دوست دارد. )22( 
é مي خواهم با خداي مهربان حرف بزنم. بايد خود را آماده 

كنم. )26( 
é پيامبران آمدند تا حرف هاي خدا را به گوش مردم برسانند 

و آنها را به خوبي ها دعوت كنند. )35( 
é مسجد خيلي زيباتر شده است! )40( 

é امام جماعت داستان های زيبايی از زندگی پيامبر تعريف 
كرد و بّچه هاي مسجد سرود زيبايي خواندند. )42( 

مهربان،  خداي  با  زدن  حرف  راه  بهترين  دخترم!  آفرين   é
خواندن نماز است. )55( 

é نماز خواندن چه خوب و زيباست ياد خداوند فروغ دل ها.

17 ایمان معنوی وم
د

- 0 تشبيه

بالغی وم
د

- 1 استعاره

é امام حسن )عليه الّسالم( مثل آن مرد تندی نكرده. )65( 0 كنایه

é گنجشنگ زيبا، با خنده گفتا، من می گزارم شكر خدا را. )17( 6 تشخيص

é پدر و مادر را چه كسي به شما هديه داده است؟ )11(
é چه كسي بيشترين هديه را به شما داده است؟ )11(

é آنها به خدا چه مي گويند؟ )14(
é تصاوير حويانات چه حرفايی می زندد؟ )24(

é پيامبران مردم را به چه كارهايي دعوت مي كنند؟ )35(
é اگر تو به جای آن بّچه ها بودی و می خواستی با چند جمله 

از حضرت علی )عليه الّسالم(.
é و خانواده اش تشّكر كنی، چه می نوشتی؟ )51(

استفهام

واج آرایی
 

مطابق اطالعات جدول 3 مؤلفه ی  ايمــان با فراوانی 17 و 82% از مجموع 48 واحد 
تحليل شده بيشترين و مؤلفه های صبر و استقامت و مصنوعات هنری بشر با فراوانی 2، 
كمترين تكرار را دارند و به مؤلفه های انســان، رنگ ها، عقل و علم، در كتاب هديه های 
آسمان پايه دوم توجه نشده است. در زيبايی های بالغی، استفهام با فراوانی 6 و كنايه با 

فراوانی 1 و بقيه موارد بدون فراوانی می باشند.

جدول 3.  )ادامه(
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مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال ششم
 ë 2 شمارة
ë 19 شمارة پیاپی
ë 1400 تابستان

از مجموع 128 صفحه بررسی شده در متن كتاب هديه های آسمان پايه سوم، 18 واحد تحليل 
شناســايی و فراوانی هر مؤلفه  و كليدواژه ی مربوطه در جدول زير نشان داده شده است. در جدول 

4 فراوانی مؤلفه ها و كليدواژه های مؤلفه ها با ذكر مثال برای هر كدام در پايه  ســوم آورده 

شده است.

 جدول 4. جدول فراوانی مؤلفه ها و كليد واژه های زیبایی شناسی 
با تأكيد بر زیبایی های قرآنی در پایه سوم

مثال)صفحه( فراوانی مؤلفه  زیبایی شناسی پایه

........... 0 انسان

مادی وم
س

é يكی از بهترين وقت ها برای دعا كردن، هنگام بارش باران 
است. )14(  1 آسمان

........... 0 جانداران

........... 0 طبيعت

........... 2 رنگ ها

........... 0  مصنوعات 
هنری بشر

é او در كربال و حادثه های بعد از آن، سختی های زيادی را 
تحّمل كرد و به همين دليل،  ايشان به صبر و شجاعت و 

فداكاری معروف شده است. )42( 
é صبور باشيد، كه خدا با صابران است. )44( 

2 صبر و استقامت

معنوی وم
س

0 عقل

   تصوير )102( 
 é ای مردم، تاكنون كسی را دانشمندتر از  اين مرد نديده ام.

تا او در ميان شمـاست، بـه سـراغ من نيايـيد و هر سؤالی 
داريد، از او بپرسيد )105( 

é من هم به عنوان يک مسلمان، علم و دانش زيادی داشته 
باشم. )106( 

é اگر چيزی را نمی دانيد، از آگاهان بپرسيد.. )107( 
تشويق  علم آموزی  به  را  مردم  همة  پدرش،  مانند  نيز  او   é
می كرد و خود، شاگردان زيادی را تربيت كرد كه بعضی از 

آنان، دانشمندان بزرگ زمان خود شدند.  )110(

5 علم

é به برگزاری مراسم عزاداری در مدرسه يا مسجد محلّه كمک 
كنم. )34( نّيت زیبا
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ë  سال ششم
ë  شمارة  2

ë  شمارة پیاپی 19
ë  تابستان 1400

تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی به لحاظ میزان 
توجه به ابعاد زیبایی شناسی با تأکید بر زیبایی های قرآنی

55 - 86داودطهماسبزادهشیخالرآزادهصاحبیعلمداریمحسندیباییصابر

مثال)صفحه( فراوانی مؤلفه  زیبایی شناسی پایه

é »من خودم تصميـم گرفتم با شمـا كه مرا نمی شناسيد، 
همسفر شوم؛ چون كسـانی كـه مـرا می شنـاسند، اجازه 
نمی دهند برايشان خدمتی انجام دهم، برای همين خود را 

معّرفی نكردم تا بتوانم به همه كمک كنم. )98( 
é اشتباه ديگران را ببخشيد و از خطای آنها بگذريد. )112(

2 عفو و اغماض

وم
س

é تنها كسی را بپرستيد كه آفريدگار شما و آفريدگار زمين 
و آسمان است، آفريدگار خورشيد و ماه و ستارگان است. 

كسی كه تنها خداِی مهربان مردم  جهان است. )26( 
é دوست داشتنی كارها نزد خداوند، نماز اّول وقت است. )63( 
é در  اين ماه، مردم بيشتر از ماه های ديگر عبادت می كنند، 
در مسجد جمع می شوند و با خواندن نماز و قرآن با خدا  

سخن می گويند؛ درست مثل يک مهمانی بزرگ. )67( 
é اين روز را خدا برای شما عيد قرار داده است. در  اين روز 

بسيار دعا كنيد. )75( 
انجام  ايمان می آورند و كارهای نيک  كسانی كه به خدا    é

می دهند، بهترين آفريده های خدا هستند. )78( 
من خوب می دانم كه قرآن از هديه های آسمان است هر حرف 

زيبايی كه دارد حرف خدای مهربان است. )83( 
é بهشت هديه ای از سوی خدا به همة كسانی است كه  ايمان 

می آورند و كارهای خوب انجام می دهند. )121(

7 ایمان

معنوی

- 0 تشبيه

بالغی وم
س

- 0 استعاره

é امام حسن )عليه الّسالم( مثل آن مرد تندی نكرده. )65( 0 كنایه

é گنجشنگ زيبا، با خنده گفتا، من می گزارم شكر خدا را. )17( 0 تشخيص

é اگر من جای او بودم، چه می كردم؟ )9(
é به نظر شما مهم ترين عضو بدن كدام است؟ )10(

é آيا ما به انسان، دو چشم و زبان و دو لب نداديم؟ )11(
é به نظر شما چرا خدا اين هديه های زيبا را در طبيعت قرار 

داده است؟ )12(
é ما با انجام دادن چه كارهايی می توانيم پيرو امام حسين 

عليه الّسالم باشيم؟ )38(
é روز تولّد  اين بـانـوی بـزرگ را »روز پـرستار « ناميـده اند. 

می دانيد چرا؟ )42(
é اگر من به جای اويس بودم، چه می كردم؟ )48(

é بهتر است كمک كردن به ديگران چگونه باشد؟ )99(
é به نظر شما چه شباهتی ميان كارهای ما در  اين دنيا و كار 

يک كشاورز در مزرعه وجود دارد؟ )122(

7 استفهام

é ياد تو را چون گل هر صبح می بويم حرف دلم را جز با تو 
نمی گويم. )18( 1 واج آرایی

جدول 4.  )ادامه(



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

70

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال ششم
 ë 2 شمارة
ë 19 شمارة پیاپی
ë 1400 تابستان

 مطابق اطالعات جدول 4 مؤلفه ی ايمان با فراوانی 7 از مجموع 18 واحد تحليل شده 
بيشــترين و مؤلفه های آسمان و نّيت زيبای بشــر با فراوانی 1، كمترين تكرار را دارند و 
به مؤلفه های انســان، جانداران، طبيعت، رنگ ها، مصنوعات هنری بشر و عقل در كتاب 
هديه های آسمان پايه سوم توجه نشده است. در زيبايی های بالغی، استفهام با فراوانی 9 

و واج آرايی با فراوانی 1 و بقيه موارد بدون فراوانی می باشند.
از مجموع 128 صفحه بررسی شده در متن كتاب هديه های آسمان پايه چهارم، 11 
واحد تحليل شناســايی و فراوانی هر مؤلفه  و كليدواژه  مربوطه در جدول زير نشان داده 
شده است. در جدول 5 فراوانی مؤلفه ها و كليدواژه های مؤلفه ها با ذكر مثال برای هر كدام 

در پايه  چهارم آورده شده  است.

 جدول 5. جدول فراوانی مؤلفه ها و كليد واژه های زیبایی شناسی 
با تأكيد بر زیبایی های قرآنی در پایه چهارم

مثال)صفحه( فراوانی مؤلفه  زیبایی شناسی پایه

........... 0 انسان

مادی رم
ها

چ
........... 0 آسمان

........... 0 جانداران

   تصوير)9( 
é امروز صبح وقتی وارد حياط شدم، ديدم تعدادی از گل ها 
شكفته شده اند. از ديدن آنها خيلی خوشحال شدم. )122( 

é چقدر گندم زار زيبا و تماشايی است. )123( 

3 طبيعت

........... 0 رنگ ها

........... 0  مصنوعات 
هنری بشر

2 صبر و استقامت

معنوی

رم
ها

چ

0 عقل

é خداوند بر هر چيز تواناست و علم او به همه چيز احاطه 
دارد. )13( 

é بزرگ ترين دانشمندان از آن همه علم و دانش امام شگفت 
زده شده بودند. )66( 

é خدا پيامبری از خودشان برانگيخت تا آنها را تربيت كند و 
به آنها قرآن و دانش بياموزد. )113(

3 علم



71

ë  سال ششم
ë  شمارة  2

ë  شمارة پیاپی 19
ë  تابستان 1400

تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی به لحاظ میزان 
توجه به ابعاد زیبایی شناسی با تأکید بر زیبایی های قرآنی

55 - 86داودطهماسبزادهشیخالرآزادهصاحبیعلمداریمحسندیباییصابر

مثال)صفحه( فراوانی مؤلفه  زیبایی شناسی پایه

é فرشتگانی بر شمـا قـرار داده كه اعمـالتان را می نويسند و 
می دانند شما چه می كنيد. )118( 3 نّيت زیبا

رم
ها

چ

é نيكوكاران كسـانی هستنـد كـه خشم خود را فرو می برند و 
خطاهای ديگران را می بخشند. )47( 

é تو هم قول بده اين ! مـاجـرا را بـرای كـسی تعريف نكنی و 
آبروی دوست خود را نگه داری. )49( 

1 عفو و اغماض

é آسيه را تهديد كرد تا از ايمانش دست بردارد اّما آسيه در 
 ايمان خود استوار باقی ماند. )18( 

تصوير)24( 
é لحظه ی زيبايی بود. بوی عطر و صدای صلوات همه جا 

پيچيده بود. )4( 

2 ایمان

é دوربين های دقيق تر و حّساس تر. )119( 1 تشبيه

بالغی رم
ها

چ

- 1 استعاره

é مرواريد مّكه. )73( 0 كنایه

é ريشه لبخند زد و گفت. )8( 1 تشخيص

é خداونـد نيـازهای نوزاد را به  اين چهـار گروه مواّد غذايی 
چگونه برطرف می كند؟ )12(

é با انجام دادن چه كارهايی می تـوانيم بـه سـخن پيـامبر  
صلّی اهلّل عليه و آله عمل كنيم؟ )41(

é بّچه ها به چه چيزهايی فكر می كنند؟ )42(
é چرا  اين درس روشن ترين شب نام گرفته است؟ )71(

4 استفهام

0 واج آرایی
 

مطابق اطالعات جدول 5 مؤلفه  های طبيعت، علم و  ايمان با فراوانی 3 از مجموع 11 
واحد تحليل شــده بيشترين و مؤلفه های نّيت زيبا با فراوانی 1، كمترين تكرار را دارند و 
به مؤلفه های انســان، آسمان، جانداران، رنگ ها، مصنوعات هنری بشر، صبر و استقامت 
و عقل در كتاب هديه های آســمان پايه چهارم توجه نشده است. در زيبايی های بالغی، 
اســتفهام با فراوانی 4 و تشبيه، اســتعاره و كنايه با فراوانی 1 و بقية موارد بدون فراوانی 

می باشند.
از مجموع 128 صفحه بررسی شده در متن كتاب هديه های آسمان پايه پنجم، 29 
واحد تحليل شناسايی و فراوانی هر مؤلفه  و كليدواژه  مربوطه در جدول 6 نشان داده شده 

جدول 5.  )ادامه(



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

72

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال ششم
 ë 2 شمارة
ë 19 شمارة پیاپی
ë 1400 تابستان

است. در جدول6 فراوانی مؤلفه ها و كليد واژه های مؤلفه ها با ذكر مثال برای هر كدام در  
پايه  پنجم آورده شده  است.

 جدول 6. جدول فراوانی مؤلفه ها و كليد واژه های زیبایی شناسی با تأكيد
 بر زیبایی های قرآنی در پایه پنجم

مثال)صفحه( فراوانی مؤلفه  زیبایی شناسی پایه

   تصوير)16( 
é نشانه های خدا در زمين... و در خودتان وجود دارد ؛ آيا در 

آنها دّقت نمی كنيد؟ )17( 
2 انسان

مادی جم
پن

بود،  از اهلل خداهای ديگری  اگر در آسمان و زمين، غير   é
آسمان و زمين به هم می ريخت. )15(  1 آسمان

é مورچه ها قوی ترين حيوانات خشكی هستند. )19( 
é وقتی نوبت به حضرت عيسی عليه الّسالم رسيد، گفت: »چه 

دندان های سفيد و زيبايی دارد. )31( 
é اجازه نمی داد برای سرگرمی و نشاط، حيوانات را به جان 
يكديگر بيندازند يا برای تمرين تيراندازی، حيوانی را هدف 

قرار دهند. )37( 
é هنگام دوشيدن شير، ناخ نهايتان را بگيريد تا حيوان اذيت 
نشود. تمام شير را نيز ندوشيد و مقداری هم برای بّچه اش 

بگذاريد. )37( 
é اگر كسی حيوانی را برای مّدتی طوالنی با بارش رها م يكرد 
تا  پايين بگذار  بار آن را  او می فرمود: »اگر كار داری،  به 

حيوان استراحت كند. )37( 

5 جانداران

é همة نيازهای دانه برای رشد از پيش انديشيده، و در طبيعت 
آفريده شده است. )14(

é دربارة هريک از پديده های  اين جهان كه فكر كنيد، همين 
هماهنگی و نظم را خواهيد ديد. )15( 

    تصوير )16( 
é برای محافظت از طبيعت. )40( 

4 طبيعت

........... 0 رنگ ها

........... 0  مصنوعات 
هنری بشر

........... 0 صبر و استقامت
معنوی جم

پن

........... 0 عقل



73

ë  سال ششم
ë  شمارة  2

ë  شمارة پیاپی 19
ë  تابستان 1400

تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی به لحاظ میزان 
توجه به ابعاد زیبایی شناسی با تأکید بر زیبایی های قرآنی

55 - 86داودطهماسبزادهشیخالرآزادهصاحبیعلمداریمحسندیباییصابر

مثال)صفحه( فراوانی مؤلفه  زیبایی شناسی پایه

é همة نيازهای دانه برای رشد از پيش انديشيده، و در طبيعت 
آفريده شده است. )14(

é دربارة هريک از پديده های  اين جهان كه فكر كنيد، همين 
هماهنگی و نظم را خواهيد ديد. )15( 

   تصوير )16( 
é برای محافظت از طبيعت. )40( 

5 علم

مادی جم
پن

é انديشة نيک )11(  1 نّيت زیبا

é نيكوكاران كسانی هستند كه خشم خود را فرو می برند و 
خطاهای ديگران را می بخشند و خدا آنها را دوست دارد.

 )12(
é با كسی قهر نمی كرد. )36( 

é وقتی دوستم با من قهر كرد. )40( 
é نيكوكاران كسانی هستند )كه خشم خود را فرو می برند و 

خطاهای ديگران را می بخشند. )60( 

4 عفو و اغماض

الَئ لِِذكری )10(  é  َو اَِقمِ الصَّ
é با اشتياق تمـام، چـشم انـتظار رسيـدن وقـت نماز بـود و 

می فرمود: »نماز، نور چشم من است«. )33( 
é خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود می  فرستند.  ای مؤمنان، بر 

او درود فرستيد و تسليم فرمان او باشيد. )35(
é خدای مهربان در يكی از سوره های قرآن كه اتّفاقاً به نام تو 
نيز هست، مؤمنان را به »نماز جمعه « دعوت می كند. چه 

اجتماع با شكوهی. )50( 
é ای كسانی كه ايمان آورد ه ايد، هنگامی كه نماز جمعه برگزار 

می شود به سوی آن بشتابيد. )54( 
é به هر اندازه كه می توانيد قرآن بخوانيد. )105( 

é ای خدای مهربان هرگاه به آسمان و زمين ،  به صخره ها و 
كوه های سنگين يا به درختان و گل های رنگين می نگرم تو 

را سپاس می گويم. )128( 

7 ایمان

é بهمن هميشه بهار )108( 1 تشبيه

بالغی جم
پن

é خورشيد پشت ابر )85(
é بزرگ مرد تاريخ )99( 2 استعاره

é مرواريد مّكه )73( 0 كنایه

é ريشه لبخند زد و گفت. )8( 0 تشخيص

é اين نظم و هماهنگی نشانة چيست؟ )15(
é چه هماهنگی های ديگری در طبيعت سراغ داريد؟ )16(

é شما چه هماهنگی های ديگری در بدن خود می شناسيد؟ 
)17(

3 استفهام

0 واج آرایی

جدول 6.  )ادامه(



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

74

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال ششم
 ë 2 شمارة
ë 19 شمارة پیاپی
ë 1400 تابستان

       مطابق اطالعات جدول 6 مؤلفه  ايمان با فراوانی 7 از مجموع 29 واحد تحليل شــده 
بيشــترين و مؤلفه های آسمان و نّيت زيبای بشــر با فراوانی 1، كمترين تكرار را دارند و 
به مؤلفه های رنگ ها، مصنوعات هنری بشر، صبر و استقامت و عقل در كتاب هديه های 
آسمان پايه پنجم توجه نشده است. در زيبايی های بالغی، استفهام با فراوانی 3 و استعاره 

با فراوانی 2، تشبيه با فراوانی 1 و بقيه موارد بدون فراوانی می باشند.
از مجموع 112 صفحه بررسی شده در متن كتاب هديه های آسمان پايه ششم، 14 
واحد تحليل شناســايی و فراوانی هر مؤلفه  و كليدواژه  مربوطه در جدول زير نشان داده 
شده است. در جدول 7 فراوانی مؤلفه ها و كليدواژه های مؤلفه ها با ذكر مثال برای هر كدام 

در پاية  ششم آورده شده است.

 جدول 7. جدول فراوانی مؤلفه ها و كليد واژه های زیبایی شناسی
با تأكيد  بر زیبایی های قرآنی در پایه ششم

مثال)صفحه( فراوانی مؤلفه  زیبایی شناسی پایه

........... 0 انسان مادی
شم

ش

........... 0 آسمان

........... 0 جانداران

é صـخره های ِسُترگ، كـوه هـای بـزرگ، رودهـای جـاری و 
درياهای پهناور، نشان دانايی و توانايی  است. )8( 

é و از دل سنگ های سخت، آب های گوارا روان كردی و از 
ابرها، آبی فراوان فرو فرستادی و خورشيد و ماه را چراغ 

درخشان قرار دادی. )13( 
    تصوير)57( ،  تصوير)71( 

4 طبيعت

........... 0 رنگ ها

........... 0  مصنوعات 
هنری بشر

........... 0 صبر و استقامت

معنوی شم
...........ش 0 عقل

é به جای تماشای تلويزيون درس می خواند؛ حّتی هنگام زنگ 
تفريح هم مشغول كتاب خواندن است. )107( 

é پرسش، كليد گنجينة دانش است. )111( 
4 علم



75

ë  سال ششم
ë  شمارة  2

ë  شمارة پیاپی 19
ë  تابستان 1400

تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی به لحاظ میزان 
توجه به ابعاد زیبایی شناسی با تأکید بر زیبایی های قرآنی

55 - 86داودطهماسبزادهشیخالرآزادهصاحبیعلمداریمحسندیباییصابر

مثال)صفحه( فراوانی مؤلفه  زیبایی شناسی پایه

é حّق كسی كه به تو علم می آموزد،  اين است كه احترامش را 
نگه داری، در حضور او با ديگران سخن نگويی و به سخنانش 

گوش فرا دهی. )11( 
é اميدوارم خـداوند به شمـا عزيزان كـه كـودكانی با محّبت 
هستيد، توفيق در تحصيل علم و اخالق مرحمت فرمايد. 

 )111(

4 علم

شم
ش

é فرشتگانی بر شما قرار داده كه اعمالتان را می نويسند و 
می دانند شما چه می كنيد. )118( 3 نّيت زیبا

é كسی شما را مسـخره می كـند يا به شما ناسزا می گويد. 
شما از دست او خيلی ناراحت و عصبانی هستيد و تصميم 

می گيريد... )41( 
é يكی از صميمی ترين دوستانتان در حضور شما از ديگران 

بدگويی می كند؛ شما ... . )41( 

2 عفو و اغماض

é هرگاه به آسمان و زمين، به صخره ها و كوه های سنگين يا 
به درختان و گل های رنگين می نگرم، تو را سپاس می گويم.

ای خداِی مهرباِن من. )8( 
é افراد با ايمان، نبايد كافران را به دوستی خود انتخاب كنند.

 )35(
é اگر خدا را دوست داريد، از من پيروی كنيد. )35( 

é تصـّور كنيـد در كنـار حرم حضرت معصومه يا شاه چراغ 
هستيد. در  اين مكان های شريف چه دعاهايی می كنيد؟ 

 )105(

4 ایمان

é سيمای خوبان )37(
é باران اشک امانم نمی دهد. )47(

é جهان ديگر )54(
é حماسه آفرينان جاودان )90(

4 تشبيه

بالغی شم
ش

é سرور آزادگان )20( 1 استعاره

0 كنایه

0 تشخيص

é برای  اينكه يک كشتی بتواند از جان انسان ها در درياهای 
طوفانی محافظت كند و آنها را به مقصد برساند، چه ويژگ 

يهايی بايد داشته باشد؟ )25(
é چه كسانی می توانند سرنشينان اين كشتی باشند؟ )26(

é تشويق كردن ديگران به كارهای خوب چه اثری دارد؟ )30(
é آيا آفرينش دوبارة شما )در قيامت( دشوارتر است يا آفريدن 

آسمان كه خدا آن را  ايجاد كرده است؟ )56(

4 استفهام

0 واج آرایی

جدول 7.  )ادامه(



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

76

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال ششم
 ë 2 شمارة
ë 19 شمارة پیاپی
ë 1400 تابستان

مطابق اطالعات جدول 7 مؤلفه  های طبيعت، علم و ايمان با فراوانی 4 از مجموع 14 واحد 
تحليل شده بيشــترين و مؤلفه های عفو و اغماض با فراوانی 2 كمترين تكرار را دارند و به 
بقيه مؤلفه ها در كتاب هديه های آسمان پايه ششم توجه نشده است. در زيبايی های بالغی، 

استفهام و تشبيه با فراوانی 4 و استعاره با فراوانی 1و بقيه موارد بدون فراوانی می باشند.

جدول 8. داده های به هنجار شده شاخص های مربوط به ابعاد و مؤلفه های 
زیبایی شناسی مادی، معنوی و بالغی در قرآن

ابعاد و نوع زیبایی
مؤلفه ها

 پایه
 اول

 پایه 
دوم

 پایه 
چهارم

 پایه 
پنجم

 پایه 
پيش بينیششم

 زیبایی 
مادی

2%4/54%4%3/7%1/89%6/67%انسان

2%2/27%12%6/6700%آسمان

4%2/27%7/40%1/89%6/67%جانداران

4%80%7/4%3/77%3.33%طبيعت

4%40%7/4%5/66%6/67%رنگ ها

مصنوعات 
2%40%7/4%5/66%6/67%هنری بشر

 زیبایی
 معنوی

صبر و 
4%2/27%7/40%3/77%3/33%استقامت

6%2/27%4%1/890%0عقل

2%6/82%3/70%5/66%0علم

6%6/82%8%7/4%3/330%نّيت زیبا
عفو و 
2%4/54%4%3/770%3/33%اغماض

6%4/54%4%3/770%6/67%ایمان

 زیبایی
 بالغی

4%6/82%8%3/770%6/67%تشبيه

2%4/54%4%3/7%3/77%3/33%استعاره

4%4/54%4%3/7%5/66%6/67%كنایه

4%4/54%3/70%5/66%6/67%تشخيص

4%4/54%4%3/7%3/77%6/67%استفهام

6%2/27%8%3/7%3/330%واج آرایی
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تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی به لحاظ میزان 
توجه به ابعاد زیبایی شناسی با تأکید بر زیبایی های قرآنی

55 - 86داودطهماسبزادهشیخالرآزادهصاحبیعلمداریمحسندیباییصابر

به منظور پاسخگويی به  اين سؤال كه توجه به ابعاد و مؤلفه های زيبايی های  مادی با 
تأكيد بر زيبايی های قرآنی در محتوای كتاب های درسی به چه ميزان است؟ ابتدا فراوانی 
خرده شاخص ها و شاخص اصلی يا مؤلفة هر كتاب، مشخص و سپس بار اطالعاتی داده ها 
به دست آمد و در نهايت، ضريب اهميت آنها تعيين شد تا بدين طريق مشخص شود كه 

بيشترين ميزان توجه و اهميت به كدام مؤلفه تعلق دارد.

 جدول 9: مقدار  بار اطالعاتی و ضریب اهميت مؤلفه  زیبایی شناسی مادی
  به تفکيک پایه ها
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1000000216.6002.382.2711. زيبايی انسان

2419.0411000018.3006.675.1424. زيبايی آسمان

3523.80000541.6410014.567.1893. زيبايی جانداران

41047.6003100433.30017.713.1255. زيبايی طبيعت

500000000000106. زيبايی رنگ ها

6. مصنوعات هنری 
29.5000000002.382.2712بشر

211001100310012100410041جمع
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اطالعات جدول 9 نشان می دهد كه در كتاب هديه های آسمان پايه دوم، 21 مورد به 
زيبايی های مادی اشاره كرده كه بيشترين فراوانی مربوط به زيبايی طبيعت با فراوانی 10 
مورد و كمترين فراوانی مربوط به زيبايی مصنوعات هنری بشر با فراوانی 2 مورد می باشد. 
همچنين به زيبايی جانداران 5 مورد و زيبايی آسمان 4 مورد اشاره شده است و به زيبايی 
انسان و رنگ ها در  اين كتاب پرداخته نشده است. در كتاب هديه های آسمان پايه سوم، 
1 مورد به زيبايی های مادی آن هم به زيبايی آســمان اشــاره شده و به ساير زيبايی ها 
در  اين كتاب پرداخته نشــده اســت. در كتاب هديه های آسمان پايه چهارم، 3 مورد به 
زيبايی های مادی اشــاره شده كه زيبايی طبيعت بوده و به ساير زيبايی ها در  اين كتاب 
پرداخته نشده است. در كتاب هديه های آسمان پايه پنجم، 12 مورد به زيبايی های مادی 
اشــاره شده كه بيشترين فراوانی مربوط به زيبايی جانداران با فراوانی 5 مورد و كمترين 
فراوانی مربوط به زيبايی آسمان با فراوانی 1 مورد می باشد. همچنين زيبايی طبيعت 4 
مورد و زيبايی انســان 2 مورد اشاره بوده اســت و به زيبايی رنگ ها و مصنوعات هنری 
بشردر  اين كتاب پرداخته نشده است. در كتاب هديه های آسمان پايه ششم، 4 مورد به 
زيبايی های مادی اشاره شده كه آن هم زيبايی جانداران بوده و به ساير زيبايی ها در  اين 
كتاب پرداخته نشــده است. مقدار بار اطالعاتی )Ej( برای زيبايی انسان، 382. ؛ زيبايی 
آسمان 675. ؛ زيبايی جانداران 567. ؛ زيبايی طبيعت 713. ؛ زيبايی رنگ ها 1 و زيبايی 
مصنوعات هنری بشــر 382.  می باشد. ضريب اهميت )Wj( برای زيبايی انسان، 271. ؛ 
زيبايی آســمان 142. ؛ زيبايی جانداران 189. ؛ زيبايی طبيعت 125. ؛ زيبايی رنگ ها 0 
و زيبايی مصنوعات هنری بشر 271.  می باشد. رتبه بر اساس ضريب اهميت داده شده به 
هر يک از زيبايی ها به شرح زير است كه: زيبايی انسان رتبه 1؛ زيبايی مصنوعات هنری 
بشــر رتبه 2؛ زيبايی جانداران رتبه 3؛ زيبايی آســمان رتبه 4؛ زيبای طبيعت رتبه 5 و 

زيبايی رنگ ها رتبه 6 می باشند.
برای پاسخ به  اين سؤال كه توجه به ابعاد و مؤلفه های زيبايی های  معنوی با تأكيد بر 
زيبايی های قرآنی در محتوای كتاب های درســی به چه ميزان است؟ ابتدا فراوانی خرده 
شــاخص ها و شاخص اصلی يا مؤلفة هر كتاب، مشخص و سپس بار اطالعاتی داده ها به 
دســت آمد و در نهايت، ضريب اهميت آنها تعيين شد تا بدين طريق مشخص شود كه 

بيشترين ميزان توجه و اهميت به كدام مؤلفه تعلق دارد.
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 جدول 10. مقدار  بار اطالعاتی و ضریب اهميت مؤلفه  زیبایی شناسی معنوی
به تفکيک پایه ها
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127.4211.70000004.638.3311. صبر و استقامت

200000000000106. زيبايی عقل

300529.4333.3529.444017.800.1823. زيبايی علم

4725.915.8111.1133.35.8010.678.2942. زيبايی طبيعت

5. زيبايی عفو و 
13.7211.7222.2423.522011.9180745اغماض

61762.9741.1333.3741.144038.874.1154. زيبايی ايمان

27100171009100171001010080جمع

اطالعات جدول10 نشان می دهد كه در كتاب هديه های آسمان پايه دوم، 27 مورد 
به زيبايی های معنوی اشــاره شده است كه بيشــترين فراوانی مربوط به زيبايی ايمان با 
فراوانــی 17 مورد و كمترين فراوانی مربوط بــه زيبايی عفو و اغماض با فراوانی 1 مورد 
می باشــد. همچنين به زيبايی نّيت زيبا 7 مورد و زيبايی صبر و استقامت 2 مورد اشاره 
شده و به زيبايی عقل و علم در  اين كتاب پرداخته نشده است. در كتاب هديه های آسمان 
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پايه سوم، 17 مورد به زيبايی های معنوی اشاره شده كه بيشترين فراوانی مربوط به زيبايی 
 ايمــان با فراوانی 7 مــورد و كمترين فراوانی مربوط به زيبايی نّيت زيبا با فراوانی 1 مورد 
می باشــد. همچنين به زيبايی علم 5 مورد و زيبايی صبر و اســتقامت و عفو و اغماض 2 
مورد اشــاره شده و به زيبايی عقل در  اين كتاب پرداخته نشده است. در كتاب هديه های 
آسمان پايه چهارم، 9 مورد به زيبايی های معنوی اشاره شده كه بيشترين فراوانی مربوط به 
زيبايی ايمان و علم با فراوانی 3 مورد و كمترين فراوانی مربوط به زيبايی نّيت زيبا با فراوانی 
1 مورد می باشد. همچنين به زيبايی عفو و اغماض 2 مورد اشاره شده و به زيبايی صبر و 
استقامت و عقل در  اين كتاب پرداخته نشده است. در كتاب هديه های آسمان پايه پنجم، 
17 مورد به زيبايی های معنوی اشاره شده كه بيشترين فراوانی مربوط به زيبايی ايمان با 
فراوانی 7 مورد و كمترين فراوانی مربوط به زيبايی نّيت زيبا با فراوانی 1 مورد می باشــد. 
همچنين به زيبايی علم 5 مورد و زيبايی عفو و اغماض 4 مورد اشــاره شــده و به زيبايی 
صبر و استقامت و عقل در  اين كتاب پرداخته نشده است. در كتاب هديه های آسمان پايه 
ششــم، 10 مورد به زيبايی های معنوی اشاره شده كه بيشترين فراوانی مربوط به زيبايی 
علم و ايمان با فراوانی 4 مورد و كمترين فراوانی مربوط به زيبايی عفو و اغماض با فراوانی 
2 مورد می باشــد؛ در صورتی كه به زيبايی صبر و اســتقامت، عقــل و  نّيت زيبا در  اين 
 كتاب پرداخته نشده است. مقدار بار اطالعاتی )Ej( برای زيبايی صبرو استقامت، 638. ؛

زيبايی عقل 1؛ زيبايی علــم 800. ؛ زيبايی نّيت زيبا 678. ؛ زيبايی عفو اغماض 918. و 
زيبايی ايمان 874.  می باشــد. ضريب اهميت )Wj( برای زيبايی صبرو استقامت، 331. ؛ 
زيبايــی عقل 0 ؛ زيبايی علم 182. ؛ زيبايی نّيت زيبا 294. ؛ زيبايی عفو اغماض 074. و 
زيبايی ايمان 115.  می باشد. رتبه بر اساس ضريب اهميت داده شده به هر يک از زيبايی ها 
به شرح زير است كه: زيبايی صبر و استقامت رتبه 1؛ زيبايی نّيت زيبا رتبه 2؛ زيبايی علم 

رتبه 3؛ زيبايی ايمان رتبه 4؛ زيبايی عفو اغماض رتبه 5 و زيبايی عقل رتبه 6 می باشند.
برای پاسخ به  اين سؤال كه توجه به زيبايی های بالغی قرآنی )تشبيه، استعاره، كنايه، 
تشــخيص، اســتفهام، واج آرايی( در محتوای كتاب های درسی به چه ميزان است؟ ابتدا 
فراوانی خرده شاخص ها و شاخص اصلی يا مؤلفة هر كتاب، مشخص و سپس بار اطالعاتی 
داده ها به دســت آمد و در نهايت، ضريب اهميت آنها تعيين شد تا بدين طريق مشخص 

شود كه بيشترين ميزان توجه و اهميت به  كدام مؤلفه تعلق دارد.
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 جدول 11. مقدار  بار اطالعاتی و ضریب اهميت مؤلفه  زیبایی شناسی مادی
به تفکيک پایه ها
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10000114.2116.6444.46.878.4031. تشبيه

20000014.2233.4111.24.946.1782. استعاره

1.969.1004..3014.2000000. كنايه

1.969.1004..40000114.200. تشخيص

5685.8990457.1350444.426.965.1153. استفهام
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اطالعات جدول 11 نشان می دهد كه در كتاب هديه های آسمان پايه دوم، 7 مورد به 
زيبايی های بالغی قرآنی اشاره شده كه بيشترين فراوانی مربوط به استفهام با فراوانی 6 
مورد و كمترين فراوانی مربوط به كنايه با فراوانی 1 مورد می باشد. در صورتی كه به بقيه 
زيبايی های بالغی قرآنی در  اين كتاب پرداخته نشــده است. در كتاب هديه های آسمان 
پايه سوم، 10 مورد به زيبايی های بالغی قرآنی اشاره شده كه بيشترين فراوانی مربوط به 
استفهام با فراوانی 9 مورد و كمترين فراوانی مربوط به واج آرايی با فراوانی 1 مورد می باشد 
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و به بقيه زيبايی های بالغی قرآنی در  اين كتاب پرداخته نشــده است. در كتاب هديه های 
آسمان پايه چهارم، 7 مورد به زيبايی های بالغی قرآنی اشاره شده كه بيشترين فراوانی مربوط 
به استفهام با فراوانی 4 مورد و كمترين فراوانی مربوط به تشبيه، استعاره و تشخيص با فراوانی 
1 مورد می باشــد و به بقيه زيبايی های بالغی قرآنی در  اين كتاب پرداخته نشده است. در 
كتاب هديه های آسمان پايه پنجم، 6 مورد به زيبايی های بالغی قرآنی اشاره شده كه بيشترين 
فراوانی مربوط به استفهام با فراوانی 3 مورد و كمترين فراوانی مربوط به تشبيه با فراوانی 1 و 
استعاره با فراوانی 2 مورد می باشد و به بقيه زيبايی های بالغی قرآنی در  اين كتاب پرداخته 
نشده است. در كتاب هديه های آسمان پايه ششم، 9 مورد به زيبايی های بالغی قرآنی اشاره 
شده كه بيشترين فراوانی مربوط به استفهام با فراوانی 4 و تشبيه با 4 فراوانی 4 مورد و كمترين 
فراوانی مربوط به استعاره با فراوانی 1 مورد می باشد و به بقيه زيبايی های بالغی قرآنی در  اين 
كتاب پرداخته نشده است. مقدار بار اطالعاتی )Ej( برای تشبيه، 878. ؛ استعاره 946. ؛ كنايه 
969. ؛ تشخيص 969. ؛ استفهام 965. و واج آرايی 969.  می باشد. ضريب اهميت )Wj( برای 
تشبيه، 403. ؛ استعاره 178.؛ كنايه 100. ؛ تشخيص 100. ؛ استفهام 115. و واج آرايی 100. 
 می باشد. رتبه بر اساس ضريب اهميت داده شده به هر يک از زيبايی های بالغی به شرح زير 

 است كه: تشبيه رتبه 1؛ استعاره رتبه 2؛ استفهام رتبه 3 و كنايه، تشخيص و واج آرايی رتبه 4
می باشند.

بحث و   نتیجه گیری .....................................................................................................
پژوهش حاضر با هدف تحليل محتوای كتاب های درسی به لحاظ ميزان توجه به ابعاد و 
مؤلفه های زيبايی شناسی با تأكيد بر زيبايی های قرآنی انجام يافته است. نتايج پژوهش نشان 
داد كه در كتب هديه های آسمان مقطع ابتدايی در مؤلفه زيبايی های مادی به ترتيب، زيبايی 
انســان؛ زيبايی مصنوعات هنری بشر؛ زيبايی جانداران؛ زيبايی آسمان؛ زيبايی طبيعت و 
زيبايی رنگ ها مورد توجه قرار گرفتند. نتايج  اين پژوهش تا حدی با نتايج پژوهش محمودی 

)1397( در بعد توجه به زيبايی طبيعت و جانداران همسويی دارد.
در تبيين اين يافته می توان گفت كه زيبايی های جهان آفرينش در بعد مادی وديعه ای 
نهاده از خالق زيبايی هاست. انسان ها، آسمان، طبيعت و چمن زارهای وسيع، درختان انبوه، 
رودهای خروشان، آواز بلبالن بيشه زار، رقص آشفته ماهيان در آب، نسيم معطری كه از پس 
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تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی به لحاظ میزان 
توجه به ابعاد زیبایی شناسی با تأکید بر زیبایی های قرآنی

55 - 86داودطهماسبزادهشیخالرآزادهصاحبیعلمداریمحسندیباییصابر

نيزار می وزد، آشكارا فرياد می زند كه هنوز خداوند به انسان اميد دارد و پيوسته نشانه های 
خود را برای هدايت به ســوی او می فرســتد. زيبايی های اين جهان انعكاسی از زيبايی های 
ذات پاك الهی است كه با شناخت درست آن می توان بينش و جهان بينی خود را به سمت 
مفاهيم و آموزه های ناب الهی تغيير داد. از  اين رو، كتاب هديه های آســمان دوره ابتدائی 
به عنوان يكی از كتاب های اصلی در انتقال مفاهيم دينی و قرآنی، نقش به ســزايی دارد و 
مفاهيم زيبايی قرآنی بايد در متن و محتوای اين كتاب به صورت مشــهودی نمايان شود تا 

زمينه را برای آشنايی دانش آموزان با  اين مفاهيم زيبا فراهم سازد.
نتايج پژوهش نشان داد كه در كتب هديه های آسمان مقطع ابتدايی در مؤلفه زيبايی های 
معنوی به ترتيب، زيبايی صبر و اســتقامت؛ زيبايی نّيــت زيبا؛ زيبايی علم؛ زيبايی ايمان؛ 
زيبايی عفو اغماض و زيبايی عقل مورد توجه قرار گرفته اند. نتايج  اين پژوهش تا حدی با 

نتايج پژوهش محمودی و عسگری )1398( در بعد توجه به زيبايی ايمان همسويی دارد.
در تبيين  اين يافته می توان گفت كه بی ترديد يكی از اهداف رسالت، سوق دادن انسان 
به سوی اين زيبايی های معنوی می باشد. پيامبر اعظم )صلی اهلل عليه و اله و سلم  می فرمايند: 
َ اليَنُظُر إلی  ُصَورُِكم و ال إلی  أموالُِكم و لِكن يَنُظُر إلی  ُقلوبُِكم و أعمالُِكم1«  »يا أباَذر! إَنّ اهلَلّ
)األمالی، طوسی: 536(. همچنين پيامبر اكرم حضرت محمد )صلی اهلل عليه و آله( در جواب 
 اين سؤال كه خداوند متعال چرا و به چه هدفی او را به پيامبری مبعوث نموده، فرمود: »انّی 
بُعثت ألتّمم مكارم االخالق2« )المحجئ البيضأج(. در خصوص زيبايی هايی كه در عالم هستی 
وجود دارد، هر چند زيبايی های مادی در اسالم دارای ارزش و جايگاه بااليی می باشند، ولی 
در نهايت  اين زيبايی های معنوی هســتند كه انسان را به مقامات اعلی و انسانی رهنمود 
می كند. در واقع انســان هر چند از زيبايی های ظاهری و مادی برخوردار است ولی اگر در 
خصوص زيبايی های معنوی غفلت و كوتاهی كند، از سعادت و خوشبختی واقعی دور خواهد 
ماند. »صبر جميل« به معنی شكيبايی زيبا و قابل توجه است، و آن صبر و استقامتی است 
كه تداوم داشته باشد، يأس و نوميدی به آن راه نيابد، و توأم با بی تابی و جزع و شكوه و آه 
و ناله نگردد، و در غير  اين صورت جميل نيست. صبر، گذشت، كناره گرفتن و جدا شدن 
نمونه هايی از افعال انسان است كه گونه ای زيبا و گونه ای نازيبا دارد و قرآن كريم به نوع 

1.»ای اباذر! خداوند به ظاهر و دارايی شما نمی نگرد، بلكه به دل ها و كردارتان می نگرد«.
2. همانا من مبعوث شدم تا مكارم اخالق را كامل كنم.
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زيبای آن ســفارش می كند. از  اين رو، مفاهيم معنوی زيبای قرآنی نشانگر اهميت قائل 
شــدن خداوند به مقوله زيبايی شناسی است و بايد اين مفاهيم قرآنی در كتب هديه های 
آســمان ابتدايی در قالب های مختلف از جمله تصاوير و.. كه برای دانش آموزان ابتدايی 

تأثير زيادی دارند، گنجانده شوند.
نتايج پژوهش نشان داد كه در كتب هديه های آسمان مقطع ابتدايی توجه به زيبايی های 
بالغی به شرح زير است كه: استفهام رتبه 1؛ استعاره رتبه 2؛ تشبيه رتبه 3 و كنايه، تشخيص 
و واج آرايی رتبه 4 را دارا می باشند. در تبيين  اين يافته می توان گفت با توجه به  اينكه استفاده 
از زيبايی های بالغی در متن كتب بر دشواری درك متون می افزايد و از آنجايی كه در دوره 
ابتدايی استفاده از متون ســخت و دشوار كاربرد كمتری دارد، لذا در متن كتب هديه های 
آسمانی كمتر به  اين زيبايی ها توجه شده است و از بين زيبايی هايی بالغی بيشترين فراوانی 
مربوط به استفهام است كه در قرآن نيز كاربرد بيشتری دارد و در متن كتب مورد بررسی نيز 

استفاده از استفهام در قالب استفاده از مفاهيم و آيات قرآنی به چشم می خورد.
براساس يافته ها با توجه به نتيجه سؤال اول، پيشنهاد می شود در متن كتب هديه های 
آسمان دوره ابتدايی، به زيبايی رنگ ها، زيبايی طبيعت، زيبايی آسمان و زيبايی جانداران 
بيشتر پرداخته شود و در خالل مباحث دينی اين مؤلفه ها نيز مد نظر قرار گيرد. با توجه 
به نتيجه ســؤال دوم، پيشنهاد می شــود در متن كتب هديه های آسمان دوره ابتدايی، 
بــه زيبايی معنوی ازجمله زيبايی عقل، زيبايی عفو اغماض، زيبايی ايمان، زيبايی علم و 
زيبايی نّيت زيبا بيشــتر پرداخته شود و محتواهايی در متن كتب گنجانده شود كه اين 
مفاهيم در داخل اين محتواها به صورت آشكار يا پنهان آورده شده باشند. با توجه به نتيجه 
سؤال سوم، پيشنهاد می شــود در محتوای كتب هديه های آسمان از زيبايی های بالغی 

قرآنی استفاده بيشتری برده شود.

تشّکر و قدردانی
از كلية صاحب نظران ، كارشناسانی كه در اجراي مطالعه مشاركت داشتند و 

داوراني كه در تدوين و افزودن كيفيت مقاله به اظهار نظر پرداخته اند تشّكر و قدرداني 
به عمل مي آيد.
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و تربيت اسالمي ،  2)2(:143-170.
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