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 اوج به هنگامی ادبیات که باشیم قائل اين به و بدانیم انسان هنرپرور و هنرجو فطرت زايیده را ادبیات اگر

 اين به بالتبع باشد، همراه آن آفريننده سوی از درونی تعهد يک با ظاهری هنر اين که رسد می زيبايی و هنر

 در و باشد درونی تعهد اين دهنده انتقال که است ای گونه ادبیات، نوع ترين عالی که رسید یمخواه نتیجه

 لذت، اين همانا که کند ايجاد لغوی و ظاهری های هارمونی از لذت تاثیر از تر ژرف و واالتر تاثیری مخاطب

 .است مخاطب روحی و فکری دگرگونی و تنبه زايیده که است لذتی

 تربیت و تعلیم يعنی متعالی دستاوردهای اين به که است ادبیات هنگامی ادبیات فتگ بايد حقیقت در

 ادبیات ترين غنی از يکی عنوان به نیز ما سرزمین کالسیک ادبیات شک بی و باشد رسیده نسلها و جوامع

 ما یاتادب همه در تربیت و تعلیم روح بنگريم موضوع به تر وسیع اگر و است برخوردار ويژگی اين از ملل

 ما گفته مصداق شناسیم می تعلیمی ادبیات حوزه آن در ما که متونی تنها که نیست اينگونه و شده گسترده

 بر تعلیمی تاثیر نهايت در احساسی و عاشقانه همچون ادبی ژانرهای ديگر در نیز متون ساير بلکه باشد،

 مطرح حماسی شاهکار يک عنوان به که را فردوسی شاهنامه توان می آيا مثال عنوان به. گذارند می مخاطب

 .است منفی پاسخ قطعاً بدانیم؟ تربیتی و تعلیمی ارزشهای فاقد است

تصمیم گرفتم اقدام پژوهی خود را روی اين نکته متمرکز نمايم که ........................... بر اين اساس اينجانب 

سی تجلی يافته اند در فکر و ذهن دانش آموزان چگونه می توانم ارزش های اخالقی را که در ادبیات فار

 بسط و گسترش دهم؟
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 مقدمه

 وماندگار بیدار همیشه زبان وپاسداشت وشرافت حیثیّت از بهانه اين به تا است خوبی در پژوهش ذيل فرصت

 و شده فارسی زبان خصوص به و انسانی علوم به که را هايی لطفی کم نقد، به ودست بگويیم سخن فارســی

 - علمی مختلف های درنشست. گرديم نمی تعصب گرد هرگز و نیست سراغراق بر سخن. برشماريم شود، می

 امتحان بوته در که است رکن نوبت امروز. ايم گزارده را حقشان هم وشايد ايم داده بها را ها برگ و شاخ ادبی،

 هستند چیزهايی اظهارنظرها، و ها چالشها، موفقیت کردارها،. شود بازشناخته ها، ناخالصی و ها خالصی و رود

 از دور به تا، خواهند می فارسی وادب زبان حريم پاسداران و انديشه و قلم صاحبان و سـخن اربابان امروز، که

  .کنند بررسی و بازکاوند ورزی، غرض

 فخر گر بیان که است ما زيستی جغرافیای در اصیل شخصیت نشان و شريف شناسنامه فارسی، مادری زبان

 فراخنای در ما کهن سابقه و تمدن و ادبیان و ادبیات فرهیختگی و پويايی بستگی، دل تجمیع يگانگی، و

 و پیشکسوتان فرسای جان های تالش و مصائب و ها سختی تحمل و ها دل خون با که است، تاريخ

 گران ای وديعه و میراث عنوان به خاقانی و نظامی حافظ، سعدی، موالنا، همچون ادب عرصه پیشقراوالن

 گونه به و اصالت و ماهیت حفظ با را مرواريدگونه امانت اين داريم وظیفه نیز ما که شده سپرده ما به سنگ

 .سازيم آگاه جاودان میراث اين از صیانت و پاسداشت خصوص در را آنان و بسپاريم آيندگان به مطلوب ای
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 و حراست به موظف های دستگاه و متولیان از برخی های توجهی بی و سستی و اهمال جهت به امروزه

 هايی دقت عدم و سو يک از فارسی زبان اصیل حیاتی شريان و جايگاه و مايه بن و ريشه نگهداری و صیانت

 -علمی اصول در احساس و قاعده رعايت بدون که هايی متن و خورد می گوش به برخی بیان در که

 واژه دغدغه بدون و راحت خیلی ها بعضی که است رسیده یجاي به کارش آيد می چشم به زبان کاربردی

 واژه نوشتاری، و آوايی و تصويری های مجموعه در و کنند می جاری ها زبان سر بر نادرست و بیگانه های

 و فاخر کلمات جايگزين را بیگانه ادبیات از ملهم گاهی حتی و قاعده بدون و غیرمعمول و نامأنوس های

 .اند کرده یفارس زبان آهنگ خوش

 بیان مسئله

 امکان انسانیت، بازسازی جهـان، تـوصیف و تبیین ازجمله دارد؛ بسیاری های نقش فارسی ادبیات

 ترين مهم ادبیات، و زبان اما. بخشی لـذت و ها ارزش ترويج و تبلیغ اخالق، تهذيب و پرورش گری، آفرينش

 ای آيینه. است اخالقی و اجتماعی حوادث بزرگ آزمايشگاه ادبیات. هستند تجربه و انديشه انتقال وسیله

 چراغ ادبیات. است نمايان ازآن ها ملت تاريخی و اجتماعی فرهنگی، مدهای و جرز که نمای تمام است

 (3  : 0310 حديدی،. ک.ر. )رود می شمار به ها انسان راهنمای

 .زدايـد می آن از  را ها اجوانمردین و ها نامردمی زنگار و دهد می راجال آينه اين کند؟ می چه ادبیات حال

 يکی ،«اخالقیّات» : اخالق تهذيب و ادبیات.سازند آينه همگی ما عرفانی و اجتماعی اخالقی، ادبیات

 آن به تعلیمی ادب. دارد تعلیمی ادب در ريشه بحث، اين. است فارسـی ادب در گسترده و مهم ازموضوعات

 آثار کنار در هم ما دينی های کتاب. آيند می وجود به تربیت و تعلیم جهت به که شود می اطالق ادبی نوع

 و است سازی انسان کتاب قرآن،. روند می شمار به اخالقیات ارزشمند های گنجینه از يکی عنوان به اخالقی،

 حضرت اسالم، مکتب گذار پايه و ما دينی بزرگان قصار کلمات. است اجتماعی و اخالقی اندرزهای و سراسرپند
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 ها روشنايی اين همـه. اند حقیقت و صداقت راهبر و هدايت چراغ  همگی ،(ع)علی موال البالغه نهج و رسول

: خـوانیم می «صبر» درباره قرآن در: شود می اکتفا نمونه يک به. است نهفته هم ما ادبیات عمق در جاودان،

 در را مضمون همین مولوی  (45 آيه ره،بق سوره)« .الخاشعین االعلی لکبیره انها و الصلوه و بالصبر استعینوا»

 :که کند می معرفی کیمیايی صورت به روان و نرم زبانی با مثنوی

     نديد آدم همچوصبر، کیمیايی              آفريد حق کیمیا هزاران صد         

 (0151 بیت دوم، دفتر ،0319 مولوی،)

 و اعتباری بی»باره در فراوان موال، البالغه نهج و درقرآن. کند می فرق زبان. است يکی دو هر رسالت پس

 لعب الدنیا الحیوه انمـا اعلموا»: درقرآن ازجمله. است رفته سخن «بوقلمون وعالم دون دنیای اين بودن پست

 آيه حديد، سورة)« .الغرور متاع اال الدنیا الحیوه وما...  واالوالد االموال فی تکاثر و بینکم تفاخر و لهووزينه و

 بالفناء تحفز فهی حذّآء، ادبرت و وتنکرمعروفها بانقضاء، وآذنت قدتصرمت الدنیا»: البالغه نهج در و( 11

  (51 خطبه البالغه، نهج) «…صفوا ماکان منها وکدر حلوا، ماکان امرّمنها وقد جیرانها، بالموت وتحدو سکّانها

 :است کرده بیان گونه اين را،حافظ مضمون همین

 بندی؟ می چه همت او در پرسی؟ می چه او زمهر         نیست جبلّت در ترحم را نارع پیر جهان    

 فکندی اهل نا بر که همت سايه آن دريغ     ؟ تاکی استخوان قدر،حرص عالی تو چون همايی

 (حافظ)

 مهه توجه نامند می «عجم قرآن» دلیل سه به را شاهنامه. دارد تفاوت زبان تنها. است يکی محتوا و مضمون

 آسمانی کتاب درقرآن،  (011: 0311 صفا،. )جويی وآرمان گرايی آرمان و آن وبالغت فصاحت  آن، به ايرانیان

 به ورود و شايسته کردار و اخالق پاکی و نفس تزکیه های راه ترين راست. شود می ديده اصل سه اين نیز ما
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 سالم جامعه آری،. مدعاست براين دلیل حجرات سوره. است شده نمايان خوبی به کريم درقرآن فاضله مدينه

 قرآن. ديگر زشت صفات از بسیاری و دروغ کبر، حسد، بخل، جهل، از دور: دارد پاکیـزه و سالم اخالق به نیاز

 کتاب در خداوند. است «ناکـــجاآباد» همان دنبال به هم فارسی ادبیات. گويند می را ها همین البالغه ونهج

: کند می ياد بدی به ها زشتی اين به گروندگان از و است داشته برحذر صفات اين از را آدمی همواره خود،

 توانای گويندگان و شاعران(. 13 آيه نحل سوره) «المستکبرين اليحب انه يعلنون ما و مايسرون يعلم اهلل ان»

 انسان و ریساال شايسته بــه را خود خوانندگان پیوسته اهلل، رسول سنت و کريم قرآن از تاسّی با مـا

 داريم سراغ «تعلیمی ادب» عنوان تحت را بیشماری اجتماعی و اخالقی مضامین و اند کرده دعوت مـداری

 حضرت قصار کلمات و  الهـی آيات زيبايی به ابیات اين آيا. است زيباتر و گیراتر يکی ازآن يکی اين که

 ابیات اين گذارند، می مقدس های ابکت آن که تأثیری همان آيا نیست؟ موال البالغه نهج و( ص)رسول

  بگذارد؟ تواند نمی

 :اهمیت موضوع 

 آثاری البالغه، نهج و قرآن کنار در هايمان، بزرگ پدر و گذشتگان های کتاب همانطور که می دانیم درگنجینه

. نیمک مـی مشاهده را غیره و دمنه و کلیله بــوستان، و گلستان شاهنامه، سعدی، کلیات حافظ، ديوان چون

 .است نبوده البالغه نهج و قرآن کمتراز سنگ، گران آثار اين به آنان های بستگی دل

 شاعر مصدق حمید. است واقف مضامینی چنین به نیز امروز نسل. نیست ديروز به مربوط مباحث اين

 شده انانس ذلت و خواری باعث چگونه ماديات که بیند می. است درد با. است نسل همین به مربوط امروزين،

 :زند می فرياد جهت اين از. است
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 ويران آبادی در که/ نکرد فکر کس هیچ/ است پوشانده کین هرزه علف/ را دلها مزرعه همه که دريغا  ای... »

 چرا که/ نکرد فکر کسی و/ نیست سیمان چرا که/ اند برداشته بانگ/ شهر مردم همه و/ نیست ديگرنان شده

 (.101 : 0314 مصدق،) «نیست ارزان چیز هیچ/ غیرازانسان به که/ است شده زمانی و/ نیست ايمان

 حقیقت آن وشیفتگان عاشقان زبان بر باری حضرت صفت و اسم يک و هزار ،«کبیر جوشن» شريف دعای در

 . گردد می جاری مطلق

 امشر و روح آرامــش مايه همگی  وبوم، مرز اين گويندگان از بسیاری و حافظ سعدی، مولوی، های غزل

. متخیّل و عاطفــی واال، اسلوب دارای زيبا، است هنری. است «هنرکالمی» ادبیات که است آمده. است جـان

 عنوان به که رسد، می خود اوج به زيبايی اين زمانی. است کرده جمع خود دور به را زيبايی زيباست، چـون

 و مـولوی و سعدی های غزل جاودانی و مانايی رمز مگر. گردد جمع رسا صدای و موسیقی با غزل يک مثال

 جز چیزی روح آيا. است شاداب و تازه و تر هنوز ها قرن گذشت از بعد هست؟ ديگری چیز اين جز حافظ

 برای بیکاری، ساعت يا و هنگام شب کند، می طبابت شب تا صبح از که ام ديده را پزشک خواهد؟ می ايـن

 همین به.کند می در به مثنوی با را اش خستگی کند، می قضاوت وکیل. شود می حافظ مـأنوس خستگی، رفع

 .شود می ديده نیز بزرگان اين ديوان ها، رشته همه تخصصی های کتاب کنار در جهت

 عبداهلل خواحه را نظريـه همین. است آمده البالغه نهج و قرآن در فراوان ،«القلوب تطــمئن ذکراهلل به اال »

 او پیغام و است روح راحت او نام که خدای آن نام به»: است کرده بیان هگون اين خود مناجات در انصـاری

 او مهر و است مجروح دل مرهم او ذکر و است صبوح را مومنان صباح، وقت در او سالم و است فتوح مفتاح

 (15 : 0371 شريعت،) «است نوح کشتی را بالنشینان

 قصیده يک يا و دمنه و کلیله گلستان، از بند يک يا و غزل، يک شنیدن از چگونه که ام شنیده بارها، و بارها

 پس مهندسی و فنی رشته دانشجوی که زمانی. درخشد می دانشجويان چشمان در شادی برق سعدی، از
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 ماللت و خستگی که است وقت آن آيد، می فارسی درس پای به خود، فنی و خشک دروس در ازخستگی

 .کند می فراموش را خود

 :پیشینه تحقیق 

 نخست ی هزاره به کم دست زبان اين تاريخ. است جهان زنده های زبان دارترين پیشینه از يکی فارسی زبان

 ششم سده به مربوط باستان پارسیِ زبان از آمده دست به های کتیبه نخستین و گردد می باز میالد از پیش

 پويای حرکت به همواره رسی،فا زبان تاکنون، هنگام آن از(  Skjaervo 1111:03 . )است میالد از پیش

 که است هايی زبان معدود از فارسی زبان. است کرده گذر سالمت به مختلف رخدادهای از و داده ادامه خود

 گذشت از بعد امروز مثال، عنوان به که روست اين از. گذرد می هزاره يک از بیش آن رسیدن تکامل به از

 درک و بخوانند را او اشعار توانند می زبانان فارسی اغلب ،( ق.ه319 م)  رودکی درگذشت از سال صد و هزار

 ساير متخصصان، جز به که اند شده دگرگونی دچار چنان آن مدت اين در ها زبان اغلب که صورتی در. کنند

 ادبیات و زبان حقیقت در(  113: 0371 کزازی،. ) عاجزند قديمی متون درک و خواندن از ها آن گويشوران

 از فرهنگی، میراث مظاهر ساير مانند بايد که است ايرانیان فرهنگی های میراث ترين بها گران زا يکی فارسی

 ايران در اسالم ظهور از پس شود، می خوانده«  دری فارسی»  که امروزی، فارسیِ زبان. شود محافظت آن

 به توجه. است بوده گردي نسل به نسلی از اسالمی تمدن و فرهنگ انتقال بستر ابتدا از و کرده، پیدا شکل

 .نمايد تقويت شدن جهانی فرايند سیر در را ما موضع تواند می جهانی تعامالت عرصه در زبان، پیشینه

 غنا

 ادبیات که نحوی به است؛ دارا جهان زنده های زبان بین در را ها ادبیات ترين غنی از يکی فارسی زبان

 لحاظ از هم غنا اين(  Arberry,0953:111. ) اند واندهخ بشريّت های ادبیات ترين عظیم از يکی را فارسی

 فارسی، زبان به شده تولید ادبی متون حجم کمّی نظر از. است توجه قابل بسیار کیفی لحاظ از هم و کمّی

 سلسله آغاز تا هجری سوم قرن در فارسی شعر آغاز از که نحوی به. باالست بسیار آن، گويشوران نسبت به
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 محمود سلطان دربار در که شده گفته و رسیده ما دست به زيادی بسیار شاعران آثار(  ق.ه917)  صفويّه

 Rypka et ) ،( Bosworth,0991: 004. ) است داشته وجود شاعر چهارصد از بیش تنهايی به غزنوی

al.0911  .)تنها مردم، عموم میان آن يابی راه و صفوی، دوره در دربار، از ادبیات و شعر شدن خارج از پس 

 ها تذکره در توانیم می را زبان فارسی شاعر هزار از بیش نشان و نام(  ق.ه0035 -917)  صفويه دوره در

 کمّی لحاظ از فارسی ادبیات غنای(.  0310 نصرآبادی،. ) است رسیده ما دست به آثارشان که کنیم مشاهده

 مجموع بیت، هزار شصت به نزديک خود فردوسی ی شاهنامه بگیريم نظر در که شود می آشکار بیشتر وقتی

. است بیت هزار شصت از بیش مجموعاً موالنا غزلیّات و معنوی مثنوی و بیت هزار صد از بیش عطار اشعار

 که شاعری هزار میان از بدانیم است کافی و کند می صدق نیز متأخر شاعران درباره ادبیات عظیم حجم اين

 بیت هزار بیست و صد از بیش تنهايی، به تبريزی، صائب ديوان ،است باقی ها آن نشان و نام صفوی عصر در

 آثار امروزه. است توجه قابل بسیار نیز کیفی لحاظ از فارسی ادبیات و زبان غنای(  0331 صفا،. ) دارد

 از بسیاری ادبیات بر و هستند برخوردار جهانی محبوبیتی و شهرت از حافظ و موالنا سعدی، خیّام، فردوسی،

 ادبی غنای اين که است بديهی. شد خواهد اشاره بیشتر جنبه اين به ادامه در که اند؛ بوده تأثیرگذار کشورها

 .است برخوردار فرهنگی تبادالت عرصه در بااليی بسیار اهمیت از

 :توصیف وضع موجود 

سال سابقه خدمت در  …بنده حدود. هستم …شهرستان  …دوره  .…آموزشگاه  ..…دبیر  .…اينجانب 

پس از گذشت چند   .مشغول تدريس هستم..............موزش و پرورش دارم و هم اکنون در اين آموزشگاه آ

ادبیات در مورد  اندر باره ی نظرش آنهااز وقتی در يکی از کالس های پايه اول جلسه از آغاز سال تحصیلی 

ارسی همانند يک درس حفظی ف ادبیاتنه گفتند به دلیل اينکه همواره روی درس امتاسفپرسیدم؛  فارسی

 کسب درس عنوان به که فارسی درس .قضاوت می کرده اند تاکنون موفق به فهم دقیق اين درس نشده اند

 نگارشی، زياد محتوای و مطالب دارای است، شده گنجانده آموزان دانش درسی برنامه در زبانی های مهارت
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که مهمترين آن عدم پرداختن به  دارد هايی رسايینا يکسری من نظر از که است....  و آموزشی و دستوری

 باشد، می کتاب خود مطالب به مربوط که ها اين بر عالوه .هدف غايی و نهايی اين درس مهم می باشد 

 کتاب بودن نارسا به که ندارند را پیشرفته صورت به آموزش با کامل آشنايی و الزم تحصیالت دبیران بیشتر

 مغايرت از يکی اين و نیستند کاربردی روزمره زندگی در کتاب های آموزش تربیش چنین هم و افزايد می

 وجود با حال. است شده اشاره آن به اصلی متن در چنانکه است، پرورش و آموزش اهداف با کتاب کلی های

 و رسمی زبان فارسی، زبان که آنجايی از. کوشید زندگی در آن کردن تر کاربردی چه هر در بايد اينها همه

 گذار تاثیر کشور در آن ترويج در تواند می ديگر نهاد هر از بیش که هايی نهاد از يکی و ماست کشور ملی

بنده با توجه به نقش ادبیات فارسی در بحث اخالقیات و اصول . و اخالق را در دانش آموزان بسط دهد باشد،

موضوع عالقه مند نموده و اخالقیات  اخالقی تصمیم گرفتم دانش آموزان اين کالس را هر چه بیشتر به اين

 .و اصول اخالقی را در اين مبحث بسط دهم

 : 1شواهد   گرد آوریِ اطالعات ؛ 

 زانهنگامی که به طور قطع و يقین مشکل را احساس کردم پرسش و پاسخهايی در کالس با دانش آمو 

برای  آنها نظراتو شد  تی پرسیدهسواالبرای تهیه وتکمیل اسناد و شواهد خود از دانش آموزان .انجام دادم

متاسفانه دانش آموزان درباره نقش ادبیات . نمونه درجدول فراوانی مربوط به توزيع نمرات تنظیم گرديد

فارسی در بسط و گسترش اخالق چیزی نمی دانستند و فقط درس ادبیات فارسی را به عنوان يک درس 

 . حفظی می شناختند

 

 ش های آنهاگرد آوریِ اطالعات و رو   
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، در درس را با جمعی از همکاران با سابقه در میان گذاشته و با هم به دانش آموزان  عدم آگاهیمسئله ی 

همه ی همکاران با عالقه ی بسیار در بحث شرکت کردند و نظرات مفیدی ارايه .بحث و گفتگو پرداختیم 

ا مراجعه به مقاالت، کتاب ها و نشريات ب..مصاحبه ای نیز با دبیران ادبیات ساير مدارس داشتم .نمودند

گوناگون هم به مطالب جالب و قابل توجه در اين زمینه دست يافتم پس از گفتگو های بسیار در زمینه ی 

. مطالب جمع آوری شده مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت   ،در فهم هدف غايی ادبیاتعلل مشکالت 

کم بودن   ،تفاوت های فردی دانش آموزان ، دبیروش تدريس مشکالتی که در اين باره وجود داشت ،نظیر ر

مورد   تحقیقات و مقاالتی که در اين زمینه. فهرست گرديد ... ساعت درسی دستور نسبت به حجم کتاب و 

 :عبارتند از   بررسی قرار گرفت

ستور از طرق کتاب دستور زبان فارسی حسن انوری و احمدی گیوی مورد مطالعه قرار گرفت تا آموزش د -0

 .مختلف انجام گیرد

حنا فريس ، منوچهر   برای ياد آوری مراحل اقدام پژوهی و اجرای آن به مقاالت متعددی از قاسمی پويا، -1

 .همايون فر و صفورا يزد چی مراجعه شد

 مشاهده

 . آن مطالعه گرديد فهم هدف غايی ادبیاتاز اينترنت نیز مقاالت مختلفی در مورد  -3

 وتحلیل وتفسیر داده هاتجزيه  

می باشد که ازعلل اصلی آن می توان به نکات در اخالق فارسی  فهم کاربرد ادبیاتمشکل اصلی، ضعف در 

 . زير اشاه نمود 

 آسان قبول شدن دانش آموزان* 
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 امر آموزشهمکاری کمتر اولیا در * 

 کم بودن ساعت درسی نسبت به حجم دروس* 

 فارسی اهمیتان به اهمیت ندادن بعضی از همکار* 

 متوسطه دوممستقل نبودن اين درس در دوره ی * 

ودانش آموزان به طور مستمر ادامه  دبیراگرتالش وکوشـش .اگر سعی شود اين مشکالت برداشته می شود 

ولی    با استفاده از شیوه های جديد ، حل اين مشکل اگرچه کامال و صد در صد برطرف نشود دبیريابدو 

 .درصد بیشتری از اين مشکل حل می شود انشاء اهلل 

 راه حل های پیشنهادی 

 .اهمیت دادن به اين درس * 

 .تشويق وترغیب* 

  دانش آموزاندادن مسؤولیت به * 

 دبیراستفاده از شیوه های متعدد توسط * 

  دانش آموزان دادن پژوهش بهبیشترکار کردن درکالس درس به خصوص * 

 زان نسبت به فهم درس ادبیاتتغییر دادن نگرش دانش آمو* 

 اجرای طرح

 اسکینر در کتاب نظريه های يادگیری معتقد است يادگیری در صورتی به بهترين وجه انجام می گیردکه 
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 .اطالعاتی که قرار است آموخته شوند در گام های کوچک ارائه گردد( الف  

يعنی بالفاصله پس از يک تجربه . دبه يادگیرندگان درباره ی يادگیريشان بازخورد فوری داده شو( ب .

 .يادگیری به آنان گفته شود که اطالعات مورد نظر را درست يادگرفته اند يا از آن لحاظ اشکاالتی دارند

 .يادگیرندگان بتوانند با سرعت متناسب خود ياد بگیرند( ج

در مرحله ی اول از اولیای دانش آموز . کمک کنم  دانش آموزانمن نیز سعی نمودم باصبر و حوصله به 

با آنها به گفت و گو نشستم و از آنها خواستم تا حد امکان مرا در اخالق در ادبیات دعوت کردم و در مورد 

اين مورد ياری نمايند ودر منزل نیز به درس فرزندخود اهمیت بیشتری دهند ؛ چون اکثر اولیا درسهايی 

 .مهم می دانند  متوسطه دومرا در دوره ی ... بان انگلیسی ومانند درس رياضی و ز

من نیز متذکر . استفاده از تشويق های بجا ، يکی از کارساز ترين عوامل پیشرفت دانش آموزان می باشد

 .شدم در صورت پیشرفت ، جوايزی هرچند کوچک اهدا خواهم کرد 

تهیه نموده و آن را در اختیار دانش آموزان قرار  پژوهش ها و برو شور هايی را در زمینه اخالق در ادبیات

 .همین طور دانش آموزانم نیز در اين زمینه پژوهش ها و بروشور هايی را تهیه می نمودند. دادم

 2گرد آوری اطالعات ،شواهد  

 ادبیات و شعر به نسبتپس از اجرای راه حل های مختلف و ارائه راهکار ها و روش ها بر روی دانش آموزان 

 به توان می را  ( ملی هنر عنوان به  ) ادبیات به نسبت آنها را  بستگی دل. پیدا نمودند  خاص دلبستگی

 همواره شعرخوانی که است حدی تا فکر و ذهن دانش آموزان  در رسوخ اين. کرد مشاهده کالس  در وضوح

 تمدن و فرهنگ با فارسی ادبیات زياد بسیار آمیختگی به توجه باو. .از کالس درس شد جدانشدنی جزء

آنها .است شده نهادينه و کرده نفوذ ذهن دانش آموزان  عمق در معارف اين عمالً گفت توان می اسالمی
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عالقه زيادی به مباحث ادبیات تعلیمی و اخالقی پیدا کردند و همواره در زندگی خويش از آن بهره می 

 .گرفتند

  گیرینتیجه  

. است ساده فارسی ادبیات و زبان رشته ها، خیلی زعم به: شود می وبمحس علم يک فارسی وادبیات زبان

 و فنی بسیار خود، نوع در و است علم يک فارسی، ادبیات و زبان رشته که ام گفته سرکالس در همیشه

 اعداد بايد. شود می مرموز و پیچیده بسیار گیرد، می قـرار اعداد بین وقتی رياضی معادله يک. است پیچیده

 يک شعر برداشت از صحیح درک. است چنین نیز فارسی ادبیات و زبان. رسید نتیجه به تا سرگذراند راپشت

 . پذيرنیست امکان سادگی به ناشر، يک نوشته يا شاعر

 در اما. عملی ها، گرايش بعضی در و هستند اثباتی معموالً مباحث تجربی، رياضی مهندسی، های رشته در

 بسیاری ترکیبات و لغات هم باز دارد، دهخدا نامه لغت که عظیمی حجم با. نیست چنین فارسی، ادبیات

 فعل: شود می ذکـر نمونه چند. است نشده درج ديگر های فرهنگ حتی و نامه لغت اين در که دارد وجود

 به (. 011:  0377 سعدی،) «بپوشیدمی فرزين به بخواندی که هرشاه» گلستان عبارت ايـن در «خواندن»

 و درايت به جز برداشتی چنین. است نیامده ها فرهنگ در که است «شطرنج بازی در دادن کش» معنای

 سطر نه فاصله به «دام پای»: يا و. نیست میسر ها، عبارت کردن پیش و پس و متن به کامل تسلط و فراست

 و( شود ستهب بدان حیوان پای و دسـت و سازند ريسمان از که دامی) حقیقی معنای دو به دمنه و کلیله در

 با فعل يک: يا(. 015 – 011  : 0371 منشی، اهلل نصر) است رفته کار به( حیله و مکر) مجازی معنای در

 منطق از بیت اين در «خنديدن کسی در» و خنديدن برکسی»: دهد می متقضاد معنای دو اضافه، دوحرف

 :الطیر

 دار شرم تو، در نه خندد می برتو                 نوبهار هر گل که گل از درگذر
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 (53:  0314 نیشابوری، عطار)

 تاريخ جلد سه تصحیح برای را خود برکت با عمر از سال وپنج بیست قزوينی، محمد عالمه مرحوم

 دريا آن که شود می پیدا ولغاتی ها عبارت باز اش، علمی وسواس و وقّاد ذهن آن با. گذاشت جوينی جهانگشای

 و راز که باشد قرار اگر. دهند می شرح و دريافته آنها سنجان، سخن و نقادان مروزها و کرده عبور آنها از ديده،

 اخالقی، اجتماعی، ابعاد همه فراگیر و درست درک گرو در گشايش، اين شود، گشوده حافظ شعرهای رمز

 .اوست زمان جغرافیايی وحتی تاريخی

 رفتگـی فرو آن، میان در برداشتن گام و داستناپی آن انتهای که بیکران، است دريايی فارسی، وادبیات زبان

 طلبد می آن ژرفای میان در بیشتری

 : تدريس در گذار تاثیر و قوت نقاط    

 هر  اصلی ارکان از يکی اخالقی متانت و علمی ی پشتوانه با همراه دبیر استوار و محکم شخصیت وجود

 : بیندازيم نظری موفق ردبی يک های ويژگی  به است شايسته.آيد می شمار به يادگیری

  روانی و جسمانی سالمت از برخورداری

 تدريس مختلف های موقعیت در آنان گیری کار به و تدريس  نوين های شیوه با آشنايی

 . تدريس  مورد مطالب به علمی کامل ی احاطه

 . بودن پذير انعطاف و باری برد

 .. آموزان دانش روحی و جسمی ، فرهنگی ، اقتصادی های ويژگی با آشنايی

 .تشويق ابزار از مستمر ی استفاده
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 .رنگی يک و آموزان دانش بین نشدن قائل تبعیض -

 .والدين با صمیمانه روابط ايجاد توانايی

 . روانشناسی علم به نسبی آگاهی وداشتن آموزان دانش شخصیت تکريم

 کالس در منطقی انضباط و نظم برقراری

 .آنان به ندادن ابالق و آموزان دانش سخنان شنیدن

 . آنان با دوستانه و منطقی ی رابطه يک ايجاد و  آموزان دانش شخصی حريم به نشدن وارد

 . مناسب زمان در ها ارزشیابی انواع از استفاده

 دبیر يک پاسخ بهترين( دانم نمی) اوقات بعضی. پاسخهاست همه دانستن معنی به بودن دبیر ، برخی نظر از

 رابطه يک اساس اعتماد اين و نمايد می جلب را آموزان دانش اعتماد دبیر اعتبار، دادن تدس از جای به. است

 هستید يادگیری حال در هنوز شما که دهد می نشان دانید نمی که چیزهايی پذيرفتن. است مولد

 .کند نمی استفاده افراد تمامی برای يکسان و مشابه روشهای از

اين  از نتواند یدبیر اگر. اند کرده تعريف خود اهداف به رسیدن برای فرد ره محرک را، انگیزه:  انگیزه ايجاد

 از قبل  بايد رو اين از. است داده دست از را قوی بسیار ابزار يک. کند استفاده تدريس شدن بهتر برای عامل

 و گیردر درس موضوع با تا. دهیم افزايش جديد درس يادگیری برای را آموزان دانش ی انگیزه هرتدريس،

 . شود معطوف فراگیرند بايد آنچه به شان توجه
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 ی احاطه هم و باشد داشته عالقه هم تدريس قابل موضوع به بايستی دبیر: موضوع به ياددهنده مندی عالقه

 علمی

 که  کنیم مشخص يعنی.   کنیم بیان روشنی به فراگیرندگان برای را درس اهداف بايد: درس اهداف بیان

 دبیر که زمانی.  کنند می پیدا دست  هايی توانمندی يا و دانش چه به درس پايان از پس آموزان دانش

 .گیرند می فرا بهتر آنها بگیرند ياد بايستی را چیزهايی چه آموزان دانش کند مشخص

 

 : تدريس نوين های روش با آشنايی

 های شیوه از استفاده  يعنی ضرورت اين يابد می تغییر ها کتاب  محتواهای و  مطالب ساله هر که جا آن از

  جهت  ای زمینه  تواند می تدريس  مختلف های روش  با  شنايی آ.  شود می احساس بسیار کارا و نوجديد

 تفکر همواره که طوری به  کند مهیا صحیح ارتباطی مجرای يک از آموزان دانش با منطقی و  خوردمتقابل بر

 به همیاری طريق از و  گروهی صورت به تا  دهند فرصت موزانآ دانش به بايد اندبیر. داشته باشد منطقی

 کنند اقدام يادگیری

 ناهمگن آموزی دانش های گروه آن در که است آموزشی چهارچوب يا قالب يک همیاری طريق از يادگیری

 . پردازند می فعالیت به و شوند می داده شکل دبیرسوی  از

 به را کالس بهتر مديريت گرده جلوگیری وقت اتالف از سکال در ريزی برنامه داشتن:  درس طرح داشتن

 . گردد می تر بیش بازدهی سبب و همراه دارد

 شود، بحث درگیر کالس تا  کنیم استفاده هايی روش از  بايستی:   بحث در آموزان دانش دادن مشارکت

 استفاده سواالتی از يستدر حین در مثال، برای. بدانند سهیم يادگیری در را خود آموزان که دانش طوری
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 غیر يا و کالمی های تشويق از منطقی پاسخ هر از پس و شوند مشارکت به مجبور آموزان نیز دانش تا  کنیم

 . شوند برخوردار کالمی

 و اساليد و دی سی و فیلم قبیل از آموزشی کمک وسايل از استفاده -:  اموزشی کمک وسايل انواع از استفاده

 . است مؤثر بسیار... .. کتاب و نوارکاست

 به سپس  کنیم ارائه آموزان دانش برای را ساده مباحث ابتدا  بکوشیم:  مشکل به ساده از تکلیف ارائه

 انگیزه بخود خود شود تشويق و دهد پاسخ درست را سوال دو يکی آموز دانش اگر. برسیم مباحث پیچیده

 .  مشکل به آسان از حرکت روند و ابتدا در تر ساده سواالت ارائه با مگر شود اين نمی و کند می پیدا

 تر بیش  چه هر تفهیم و  تبیین برای  تدريس، سر سرتا در:  دلنشین و آشنا ساده، های مثال از استفاده

 شود، می آموزان دانش  يادگیری  انگیزه  افزايش  موجب که  دلچسب و  آشنا  ساده، های از مثال درس،

 کنیم  استفاده

را  نظر مورد موضوع تا نمود تشويق را آموزان دانش  فارسی کتاب دروس از برخی در توان می: نقش اجرای

 . باشد می مؤثر و مفید بسیار اخالقی و تربیتی مسائل تفهیم در نمايش اجرای. درآورند نمايش صورت به

 زانآمو دانش خواهیم می که را موضوعی يا مطلب:  جالب های پرسش صورت به درسی مطالب طرح

 به نیاز احساس آموزان دانش در تا  کنیم مطرح جالب و روشن هايی پرسش يا پرسش صورت به بگیرد، ياد

 . نمايد ترغیب پويندگی و ذهنی فعالیت به را آنها و  وجودآمده

برای  را آنان آزمون و نمره تذکر با  توانیم می آموزان، دانش بیشتر کردن درگیر برای:  آزمون و نمره تذکر

 اين از زياد احتمال به:  کنیم استفاده عبارت اين از مثال برای  کنیم ترغیب درس بیشتر چه هر ادگیریي

 . بگیريد ياد خوب را آن تا کنید دقت پس.  آمد خواهد امتحان در نمره يکی دو درس،
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 :کارش در پیشرفت میزان از آموز دانش  کردن آگاه

 به تا شود می باعث و نموده آگاه خود عملکرد از را آموز دانش ش،آموز از مرحله هر در کار نتیجه از آگاهی

 . بپردازد خود  منفی و ضعف  نقاط اصالح و مثبت تقويت نقاط

 تکرار بار يک از بیش را آن باشند، داشته خاطر به همیشه را اساسی مطلب يک آموزان دانش خواهید می اگر

 مطلب تکرار، دوم بار شود می شنیده تنها مطلب آن نمايید یم ذکر بار اولین برای  را مطلبی وقتی. نمايید

 خستگی سبب که باشد ای شیوه به بايد موضوع تکرار اما.  شود می آموخته مطلب سوم بار و شود می شناخته 

 هر اما نمايد می تکرار بار چندين که حال عین در را مهم مطلب يک ، باتجربه دبیر يک و نشود آموزان  دانش

 باشد جذاب شنونده برای که کند می بیان را مطلب ای  شیوه به بار

 تجلی اخالق در ادبیات فارسی

 حتی و گفتار،شنیدار نظیر درونی های توانايی از استفاده چگونگی و خو و خلق معنی لغت،به اخالق،در

 .است فیزيکی های توانايی از استفاده چگونگی

 شده ياد آن از بسیار نیز کريم قرآن در و بوده توجه مورد دور بسیار های گذشته از کوچک نسبتاً واژه اين

 و الهی پیامبران زندگی مطالعه با.اند شده سفارش يکديگر با رفتاری خوش و نیکوکاری به مردم و است

 ترين اساسی از و آنها زندگی بعد ترين مهم اخالقی خوش که رسیم می نتیجه اين به نیز( ع)معصوم امامان

 .است بوده نیکو اخالق کردند، می سفارش آن به را مردم يگانه خدای ستايش از عدب که عواملی

 چقدر اينکه و ها انسان دوستی همنوع مقدار با ای گونه يکديگر،به با مردم برخورد چگونگی و خوب اخالق

 در ـ وستید نوع يعنی ـ موضوع خوشبختانه،اين. شود می قائلند،مربوط احترام او وجودی ارزش و انسان برای

 بعد هابه جامعه از بسیاری چه اگر که گفت يقین با توان می و دارد ای ويژه جايگاه ما عزيز هموطنان میان

 ساير از را آنها که دارد ای ويژه بوی و رنگ و اخالق،مفهوم ايرانیان میان در دهند،اما می اهمیت اخالق
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 و شاعر برای مسايل ترين مهم همیشه ختلفم های ملت در که دانیم می خوبی به.کند می جدا جهانیان

 .شود می مطرح قوم آن ادبیات در ملت و نويسنده

 ايرانیان ادبیات مختلف های بخش تمامی در را خود جای که است مهم بسیار مسايل از يکی هم اخالقی بعد

 در را اخالقی انیمع از هايی توان،رگه می نمونه عنوان به.است کرده باز زبان فارسی خارجیان برخی حتی و

 مسئله اين به ايرانیان توجه خود،بیانگر اين که ديد …و حماسی فلسفی، تاريخی، داستانی، دينی، ادبیات

 .است مهم

 مشخص و زمین ايران بزرگ شاعران و نويسندگان آثار از هايی نمونه بررسی موضوع،به شدن تر روشن برای

 .پردازيم می آنها ارزنده آثار در اخالقی معانی برخی کردن

 آوران نام از يکی و( فرس لغت)فارسی نامه لغت نخستین گردآورنده که توسی گرانقدر،اسدی شاعر

 ترجیح ديگری بر را خود دارند سعی و شمرند برمی را خود سخن،امتیازات طرف دو آن در که شعری)مناظره

 که نامه گرشاسب کتاب در که است،چنان داشته ای ويژه توجه اخالق به اشعارش باشد،در می( دهند

 .کرد پیدا اخالق مورد در را بسیاری اشعار توان بوده،می وی اثر مشهورترين

 است آبستـن پرخـاش به ستیـزه است اهـريـمن کار آوری ستیز

 فـراز شـو بهـتـری در سـوی تـو بـاز هست بد و نیک در همیشه

 هنرمندی با فردوسی که است اين ران،فردوسیاي حماسه خداوندگار شاهنامه،اثر ادبی شاخصه از همچنین

 اثری و آمیزد در اخالقی مفاهیم با را پهلوانی باورهای و قرآنی و اسالمی های است،آموزه توانسته تمام

 .بیافريند نو و شگرفت

 بريم نیکی دست همه کوشش به نسپـريـم بـد به را جهان تا بیـا
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 …يادگـار بود نیکی که بـه همان پايـدار بد و نیک همـه نبـاشد

 را ويژگی اين تمام مهارت با خداداد فرامرزبن و است ايرانیان اخالقی های ويژگی از پیشگی عیار و جوانمردی

 .است کرده بیان «عیار سمک» پرفضیلت کتاب جای جای در

 و نی؟نک غمز که گويند را مرد من چون.ام زاده تو از و است نام ورد سرخ مادر،مرا ای گفت جوان آن …»

 زينهار.کنم وی باشم،بندگی زنده تا ببینم را سمک اگر که کردگار دادار يزدان به فرمايیم؟ کار خیانت و غمز

 وجود در حرامزاده و ای کرده خیانت من پدر با که است چنان اگر!خطاست من حق در ظن اين مادر، ای

 گواهی و کند پیدا را خود فعل ارناچ.نیايد غمازی و مفسدی جز حرامزاده از که باشد باشم،روا آمده

 «…نکند غمازی و نیايد بد کار حاللزاده از که ام،بدان حاللزاده نه اگر و بدهد خود در حرامزادگی

 . است اخالقی کلی های موضوع حکمت و عبرت و پند از سرشار که است داستانی آثار ديگر دمنه،از و کلیله

. بود بزرگی شاعر توان می هم دربار به داشتن راه بدون که ددا نشان االسرار مخزن مثنوی در بزرگ نامی

 شاعر که کرد ثابت روشنی به و گذاشت فارسی شعر بر ناپذيری انکار اثرهای اخالقی، مضامین به توجه با وی

 .کند مطرح شعرش در را توصیف و مدح جز به ديگری چیزهای تواند می

 کـردگـار شـود شنـودخـ تـو ز تـا گـذار دلهـا خـشنـودی به مـهـر

 فـرمـانـدهی بـه رسـانـنـد تـات درمـانـدهی و کـن دردسـتـانی

 باش جوانمرد خـورشید و مه چون باش سرد کین مهروز از شو گرم

 کرد بــاز بــدو روی او نیــکی کرد آغـاز عمل نیکی به کـه هـر

 .ديد روشنی به را اخالقی ینمضام اش عارفانه آثار در توان می که است شاعرانی ديگر از سنايی
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 مضمون.است داشته ای ويژه توجه اخالق بعد به که دارد قرار کسانی شمار نثر،در و نظم عرصه در سعدی

 و تربیت و است،اخالق فارسی شعر رقیب بی شاهکارهای جزو و وی مدون اثر اولین که سعدی بوستان

 يک و مختلف باب 1 گرچه نیز گلستان.است شده گردآوری باب 01 آن در که است اجتماعیات و سیاست

 نصیحه» همچون سعدی آثار ديگر در.بس و است اخالق آن های باب تمام اصلی مضمون دارد،اما مقدمه

 .کرد حس را اخالق بوی و رنگ توان می نیز …و «فارسی قصايد» و «پنجگانه مجلس» ،«الملوک

 :قصايد از

 دار نیـک همیشـه ار دسـتـان زير آسمان بخشید دستیت زبر چون

 و عبرت از سرشار و دمنه و کلیله شیوه به کتاب اصل که است نامه مرزبان ايرانی، ادبی نثرهای از ديگر يکی

 .است اخالقی ومسايل حکمت و اندرز

 را خواننده ذهن که است خردمندانه سخنان و عبرت و اندرز از پر بیهقی ابوالفضل ارجمند اثر بیهقی تاريخ

 .برگزيند را يکی بد و نیک میان از تا اندازد می کار به اخالقی نتايج تدرياف برای

 احوال اوست، حقیقتِ به دوستِ که خرد آن با و داد عطا روشن خردی را او عزوجل خدای که بنده هر و…»

 بتواند کند، نگاه خويش زمانه کار و بخواند را گذشتگان اخبار و شود يار دانش خرد آن با و کند عرضه

 «…چیست نیکوکاری که انستد

 آموزشی متون تاثیر و رود می شمار به ايرانیان اخالقی های کتاب مهمترين جمله از نامه قابوس کتاب اين

 .شود می ديده آن در نیز اسالم از پس

 و جوانمردی فرق چیست؟ جوانمردی:پرسید و شد وارد بودند،مردی نشسته هم گرد جايی در عیاران روزی»

 مشیر با ديگری زمانی،مرد از پس و بگذرد براو مردی و باشد نشسته عیاری اگر و است؟ کدام ردیناجوانم يا
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 اگر و است نگذشت،دروغ بگويد اگر دهد؟ پاسخ چه عیار گذشت؟ اينجا از کس فالن:بپرسد و او دنبال به

 چه هر که تاس آن جوانمردی اصل.دهم  می جواب من:داد پاسخ مردی!است کرده چینی گذشت،سخن بگويد

 بود،برخیزد نشسته که آنجا از که بود آن عیار جواب و است صبر ناجوانمردی و جوانمردی میان.بگويی،بکنی

 گفته راست است،تا نگذشته اينجا از کسی ام نشسته اينجا من وقتی تا:بگويد و بنشیند تر طرف آن قدم يک و

 «…باشد

 در و اجتماعی و اخالقی فکر خدمت کلی،در طور به را رشع که است ای گوينده قباديانی،نخستین خسرو ناصر

 و مدح و معشوق وصف در هم بیت يک حتی او ديوان تاسر سر در.است داده قرار مکتبی انديشه مسیر

 .شود می خالصه اعتقاد و علم انسانی، جويی،کمال حقیقت در شعرهايش تمام و ندارد وجود توصیف

 نظامی از تقلید به که برد نام را دهلوی خسرو امیر توان می نیز زبان فارسی خارجی شاعران از پايان در و

 فرهنگ گسترش در او.دارد اخالقی بوی و رنگ نیز وی شعرهای از برخی و گذاشته جای بر خود از را آثاری

 .است کرده ايفا را مهمی نقش نیز ايران از خارج در ايرانی

 از که کرد برداشت چنین توان می فارسی، ادب نامدار های ابکت در تحقیقات ديگر و باال موارد به توجه با

 مختلف های رشته محوری های موضوع از و داشته ما ادبیات در اساسی نقشی اخالق تاکنون، ديرين روزگاران

 . است بوده شعر و داستان همچون ادبیات

 نتیجه گیری

 در فارسی ادبیات و زبان های قوت نقطه اغلب که دريافت توان می شده مطرح مطالب به بار ديگر نگاهی با

»  و«  تنوع»  ،« غنا»  ،« پیشینه»  مانند شدن، جهانی فرايند طیّ اسالمی تمدن و فرهنگ گسترش جهت

 کپی قابل ها فرهنگ جهانیِ رقابت ی عرصه در رو اين از. هستند جوهری و ذاتی«  موسیقايی زيبايی

 مجموع، در و دائمی و پايدار ديگر سوی از ها ويژگی اين. تندنیس ها فرهنگ ساير توسط تقلید يا برداری
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 فارسی ادبیات برای«  مؤثر رقابتی های مزيت»  را قوت نقاط اين توان می رو اين از. هستند فرد به منحصر

 همخوانی»  مانند مواردی لذا. است جهانی سطح در بیشتر شدن طرح نیازمند قوت نقاط از برخی. دانست

 زبان اين باالی ظرفیت»  و«  بشر امروز شده پذيرفته های ارزش با فارسی ادبیات و زبان در موجود معارف

 در گسترده طور به گروهی های رسانه قدرت از استفاده با بايد«  عرفانی و فلسفی فکری، مفاهیم انتقال در

 با بايد«  ايرانی ی جامعه در فارسی ادبیات رسوخ»  همچون مواردی ديگر سوی از. شود مطرح جهان سطح

 .گردد تعمیق و تقويت گوناگون های روش

 عرضه برای متنوع ابزارهای از غنی ای مجموعه وجود شود می آشکار قوت نقاط اين در بیشتر تعمق از آنچه

 با تواند می فارسی ادبیات دهد، می نشان وضوح به که است؛ جهانیان به اسالمی و ايرانی تمدن و فرهنگ

 و شکل زيباترين با را اخالقی و معنوی های آموزه ارزشمندترين از ای گستره خود نظیر کم غنای و پیشینه

 .نمايد عرضه جهانیان به متنوع هايی قالب در

 و مدت کوتاه در رفع و بهبود قابل ها آن اغلب که شود می مشاهده محیطی، ضعف نقاط خصوص در اما

 ضعیف گیری بهره»  و«  المللی بین های زبان به کافی تسلط عدم»  مانند ضعفی نقاط. هستند مدت میان

 يک در مسئول، نهادهای سوی از جانبه همه و هماهنگ اقدامی صورت در«  اطالعات فناوری ابزارهای از

 ،« فرهنگی محصوالت تولید کمبود»  مانند عواملی همچنین. شوند می رفع سهولت به مدت میان ی برنامه

 در تواند می الزم های گذاری سیاست تحقق با نیز«  يکپارچه مديريت فقدان»  و«  کم خارجی گردشگر» 

 .کند پیدا بهبود کوتاه نسبتاً زمانی بازه يک

 جمله از را«  بزرگ نويسندگان و شاعران کمبود»  و«  خودباوری ضعف»  بتوان شايد تنها میان اين در

 فرهنگی ی جانبه همه اقدامات و بلندمدت یها ريزی برنامه به نیاز ها آن رفع برای که دانست مواردی

 حل غیرقابل و ماهیتی و ذاتی هیچکدام شده مطرح ضعف نقاط که است مشخص کل، در. دارد وجود

 جهانی ی عرصه در قدرتمندتر هرچه حضور برای مربوط، مسئولین توجه و تالش با است الزم لذا. نیستند
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 تأکید قوت نقاط بر فارسی شیرين ادبیات و زبان طريق زا خود اخالقی و دينی واالی معارف عرضه و شدن
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