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الهی ،از ردمهای اولیه در راستایِ دستیابی به حیا ِ طیته استت .در ایت راستتا،

برای تولید محتوا ،موضوع طتینت و به ویژه نصتر آ ،،کته یتتی از منتت هتای
اصلی تاتر ،رابل فهم و در دسترس برای ه ه انسان ها است ،انتقا ،شد .ستس

چگونگی پرداخت به ایت موضتوع در آیتا مربتو بته آ ،در رترآن کتریم و

تااسیر نور ،نسیم حیا و تسنیم مورد بررسی ررار گرفت .یافتههای پتژوه ،،در

رالب رهن ودهایی برای تولید محتوا بر پایة تصویرها و مااهی ی که رترآن کتریم

در ای آیا به انسان ارائه کترده ،تنیتیم شتدهانتد .در ایت زمینته ،رالتب «بنگتر،

بیاندی ،و زندگی ک » به نوان طرح اصلی درس پیشنهاد شدهاست .بر پایة ایت
رالب تصویری از طتینت توصتی

گرفت از آن میشود .سس

متی شتود ،انستان د تو بته تاتتر و تتر

آموزهها و مااهیم آن با زندگی پیوند میختورد .در

هر یک از تصتاویر بتر پایتة ستتک و ستیان زبتان رترآن کته شتامل پرسشتگری،

تقاطب ،استااده از داستان و ت ثیل ،و واژههای ه نشی است ،متیتتوان ماتاهیم

اساسی مانند توحید و مناد را در محتوا ارائه کرد.

واژههای کلیدی :تولید محتوا ،آموزش زبان انگلیسی ،حیا طیتته ،طتینتت،
آ،

 .1مقدمه :زبان ،أحسن و أقبح ما خلق اهلل
تأثیرگذاری زبان بر افتار و رفتار انسان ،ردرتی بالقوه است که میتواند برای رسیدن به هدفهای

گوناگونی مورد استااده ررار بگیرد .ارت ،واژهها میتوانند در خدمت ردر های گونتاگون رترار
بگیرند و برای و یا در مقابل دیگری بجنگند و در جهت مناف آنها رترار بگیرنتد (

Mohammadi

 .)Doostdar, 2016ای جهتگیریها میتوانند زمینة نیتو شدن و یا ناپسند شتدن زبتان را فتراهم

آورند و واژهها را در سساه زبانِ بیدادگری یا الهی ررار دهند .غیر الهی شدن زبان مسئلهای است که
امروزه در تولید محتوای آموزش زبان انگلیسی بی ،از پی ،پدیدار شدهاست.

با توجه به گرای ،جهانی در یادگیری زبان انگلیسی به نوان زبانی بی ال للتی ،آمتوزش ایت

زبان به ظرفیتی مطلو ،برای تحقق اهداف فرهنگی ،سیاسی و ارتصادی استن ارگران غربی و ناوذ
و سلطة آن ها تتدیل شدهاستت ( .)Bahreini, 2013; Ghahremani & Poursaduqi, 2017ه تی

رابلیتِ زبان ،سیاست داران آمریتا را بر آن داشته تا در سطح وزار خارجته و مقامتا امنیتتی بته
دنتال آموزش زبان انگلیسی ،به نوان «مهمتری اسلحه زرادخانه هتا» ( )Khoshmanesh, 2011در

کشورهای مقتل

دنیا باشند .ه چنی آنها نیروهای نیامی خود را قب کشتیده و منل تان زبتان
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انگلیسی را به جنگی نرم بارستند ( .)Edge, 2003مطالنه و بررسی اسناد دولتی آمریتا گویای ای

وارنیت است که آموزش زبتان انگلیستی در کشتورهای گونتاگون ،پتی ،برنتدة اهتداف سیاستت
مداران آمریتایی برای ا ال ردر نرم و ناوذ در دل ها و افتتار متردم دنیتا و رتوننتدن رهتتری

آمریتا بر جهان است (.)Mohammadi Doostdar, 2016

ای ناوذ در ذه ها ،به وسیلة واژهها که سایران افتار و ا تقادا نگارندان خود هستند ،انجام

میگیرد .واژههتا در شتتتههتای مننتایی در کنتار هتم در ذهت آموزگتاران و دانت،آمتوزان رترار

می گیرند و نیام فتری مورد نیر را به مرور و در کنار دیگر رسانهها –ماهواره ،فیلمهای سین ایی،
بازیهای کامسیوتری ،شتتههای اجت ا ی -شتل میدهند .ای شتتههای ماهومی ،افقی محدود و
بسته پی ِ،روی آموزگاران و دان،آموزان میگشایند .فراگیرندگان را در سق

متور

خاصی از واژگان

میکنند ،اجازة تاتر و رشد به آنها ن یدهند و آنها را در چارچو ،اهتداف ستلطه نگته

میدارند (.)Okhovat Haji Rajabali, & Chitchian., 2015

بسیاری از پژوهشگران (برای ن ونه Abdollahian & Hosseinifar, 2013؛ Bahreini, 2013؛

 )Taki, 2008کتا،های موجود در بازار جهانی در پیوند بتا آمتوزش زبتان انگلیستی را بررستی و

مطالنه کردهاند .آنها به ای نتیجه رسیدهاند که ای کتا،ها با ارائة محتوا در رالتب موضتوعهتایی

ماننتتد ارتتاطتتا انستتانی ،نتتوع مصتترف ،نتتوع مراستتمهتتا و مناستتتتهتتای اجت تتا ی ،بازن تتایی و

دغدغه سازی تناسب اندام ،نوع شغل و استاادة متترر از بتازیگران ستین ا و خواننتدگان در محتتوا
( ، )Gray, 2012ستک زندگی آمریتایی را به نتوان ستتک زنتدگی برتتر و ن تادی از خوشتی و

پیروزی به تصویر کشیده اند .فرهنگی که از ای طریق در مردم جوام نهادینه میشود ،آنها را بته
مسائل مادی و بیاه یت مشغول ساخته و روح حیا را از زبان آنها میزداید .ه چنی  ،مانند غل
و زنجیر بر دست و پای زبان آنها بسته می شود .ه ان گونهکه اخو و ه تتاران (

Okhovat et

 )al., 2015بیان میکنند «...ورودی های ادراکی جامنه را مسدود ساخته و هر گونه واکن ،نستتت
به انذار و ه چنی حرکتت و ریتام را در آن جامنته از بتی متی بترد»

( Okhovat et al., 2015, p.

 .)142در وار  ،واژهها و زبان که مواد اولیتة دانت ،و منرفتت را شتتل متیدهنتد ،اگتر آلتوده بته
اندیشههتای بیدادگرانته باشتند ،بته دانت ،و منرفتتی آلتوده و ناپتای متیانجامنتد ( Ghahremani

 )Ghajar, 2016و در نتیجه به فرهنگ و هویت مردم ناوذ پیدا میکنند.

بنابرای  ،در کشوری مانند ایران که به دنتال دستیابی به اهداف اسممی در آموزش و پرورش

است  ،محتوای مورد استااده نیز بایتد بتر ه تان استاس تولیتد شتود .کتتا،هتای متورد استتااده در
آموزش و پرورش بترای آمتوزش زبتان ا نگلیستی کته مقاطتتان آن نوجوانتان هستتند ،بتا ر ایتت
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محدودیتهای حجا ،اسممی در تصویرها ،اشاره نتردن به فرهنگ غربی و گنجاندن متت هتایی
در مورد اسمم سنی در ارائة محتوایی در چارچو ،ارزش های اسممی داشتند .نتیجة ای ارداما

کتا،های سیاه و سایدی بود .ای کتا،ها ،در کنار وامل دیگری ماننتد محتیآ آموزشتی ،روش
تدری  ،سا ا تدری

هم برای آن ها نداشتند .پ

و موارد مشابه نه تنها پاسقگوی نیاز دان ،آموزان نتودند ،بلته جتذابیتی
از حدود سه دهه استااده از ای کتا،ها ،کتا،های جدیدی با هدف

تقویت هر چهار مهار گاتاری ،شنیداری ،خواندن و نوشت  ،و با تاکید بر آموزش ارتتا محتور

زبان انگلیسی نگارش شدند ( .)Foroozandeh & Forouzani, 2015در ای کتا ،هتا از فرهنتگ
ایرانی ،نامها ،شقصیتها ،و تصاویر ایرانی استااده شدهاست .ه چنی  ،در آغاز هر درس آیهای از
ررآن کریم و یا حتدیثی از منصتومی (ع) آورده شتدهاستت کته نشتانهای از گات تان استممی در

کتا،های آموزش زبان انگلیسی باشد.

در ه ی مسیر کانون زبان ایران نیز ،بر خمف دیگر مؤسسهها ،از کتا،های موجتود در بتازار

استااده نتردهاست .ای مؤسسه ،تمش کردهاست محتوایی بومی ارائه دهد و نیاز دان ،آمتوزان و
دانشجویان ایرانی را متنای کار خود ررار دهد ( .)Research & Planning Department, 2017هر

چند ،کسیبرداری از محتواهای موجود در بازار جهانی و الگو گرفت از کتا،هتا و روشهتای آن
ها ستب شدهاست که تااو چندانی بی ای کتا،ها و مشابه غربی آنها از جنتة ارزشی و تربیتی

مشاهده نشود.

ن ونة دیگری از محتوا با دغدغة تطابق با ارزشهای اسممی مربو به کشور اندونزی است .در

ای کشور ،سیستم آموزشی توان-،محور 1به مدارس و آموزشگاهها بترای انتقتا ،محتتوا آزادی
ل طتق چارچوبی منی دادهاست .ه چنی مدرسههای اسممی که جدا از مدارس من ولی ل

میکنند ،می توانند محتوای مناسب با اهداف خود تولید کنند .برای آموزش زبان انگلیستی ،گتروه

ای .ای .تی .آی .اس ،2مج و ة منت زندگی استممی 3را بتر استاس نیتاز ستنجی دانت،آمتوزان و
منل ان ای مدارس و با ه تاری انگلیسی زبانان بومی و غیر بومی و ه چنتی کارشناستان متذهتی

تولید کردهاند .ای کتا ،شامل مت ها و گاتوگوهایی با موضوعهای گوناگون است که برخی به

ویژه به آدا ،اسممی مثل وضو گرفت و یا ا یاد مستل انان اشتاره متیکننتد .برختی بته طتور غیتر
مستقیم ارزش های دینی مانند یاد از بی ار را مطرح کردهاند (.)Rohmah, 2012

1
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 .2اهمیت و ضرورت این پژوهش
آموزش و پرورش در اسمم به دنتال حرکت در مسیر رسیدن به حیا طیته است .موضو ی که در
سند تحول بنیادی آموزش و پرورش ( )FRDE, 2011, p.10نیز به آن اشاره شدهاستت .ایت مهتم

بدون پرداخت به پرس،های اساسی زندگی که از کجا و برای چه آمدهایم و بته کجتا متیرویتم،

امتانپذیر نیست ( .)Jafari Tabrizi, 2011محتواهای مورد استااده در آموزش زبتان انگلیستی بتا

حذف متدأ و مناد از تصویر زندگی و پرداخت به پائی تری سطح حیا  ،که ه ان حیا زیستی
است ( ،)Bagheri, 2013در ناسازگاری جدی بتا هتدف آمتوزش و پترورش استممی کته در پتی

پیشرفت انسان و رسیدن به ک ال است ،ررار دارند.

روش است که تولید و یا انتقا ،محتوا برای تدری  ،به نوان بقشی از برنامه آموزشی بایتد

بر اساس اهداف کلی نیام آموزشی باشد .آموزش زبان انگلیسی نیز در ای مورد استثنا نیست .اگر

به دنتال نیام آموزشی اسممی هستیم ،باید در نیر داشته باشتیم کته ه ته اجتزای آن بایتد استممی

باشند .در وار  ،ن یتوان نیامی را که آموزش دینی و ارزشی را به صور سرفصل هایی جداگانه

از درسهای دیگر ارئه میدهد اسممی نامید .بلته ارزشها باید در ض

محتتوای آموزشتی و بته

صور تلایقی گنجانده شوند .نیامی که ارزش و دان ،را از هم جدا میکند و ارائه می دهد خود
نشان دهندة تاتری ستتونر استت ( .)Mousavi Nasab, Razaghi, & Khatibi, 2012التتته ایت

مسئله به ای مننا نیست که در درسی مانند آموزش زبان انگلیستی ،آمتوزش فقته بته نتوان محتتوا
انجام شود ،بلته طراحی درس و نگاه به زبان و ستک زندگی باید مطابق با متانی اسممی و اهداف

یک نیام آموزشی اسممی باشد.

به ه ی منیور در پژوه ،حاضر ،برای رسیدن به حیا طیته ،به نوان هتدف نهتایی تنلتیم و

تربیت در اسمم ( ،)Moraveji, 2012تمش شدهاست تا رهن ودهایی برای تولید محتوای آموزشی

ارائه شود .ای رهن ودها ،بر اساس آیا و موضو ا ررآن کریم بوده که منت اصلی حیا طیتته

هستند .واژههای ررآن با ررار گترفت در کنتار هتم ،تصتویری بستیار یتق از ماتاهی ی کته بترای
زندگی دنیوی و اخروی انسان حیاتی است ،به ن ای ،می گذارند .زبان ررآن به دنتال انسان سازی

و ارائة الگوی ستک زندگی برای ه ة انسان ها است و میتوان گات که محتوای ایت کتتا ،بته

مننای وارنی کل ه ،جهانی است (.)Javadi Amoli, 2014

یتی از ابناد حیا که در ررآن کریم بسیار مورد استااده ررار گرفتتهاستت و ماتاهیم یتق و

بسیاری در پیوند با آن به انسان یادآوری شدهاند ،طتینت و پدیده های الم هستی است .با توجه به

اینته آموزش زبان انگلیسی مقاطب ه گانی دارد و بهتر است از موضو ا فراگیر و مورد توجه

و تجربة ه گان در تولید محتوا برای آن استااده شود ،طتینت متیتوانتد موضتو ی بستیار مناستب

 / 210رویکرد قرآنی به تولید محتوا برای آموزش زبان انگلیسی :آب در کتاب الهی

باشد .هلیدی ( )Holliday, 2018بر ای

قیده است که در آموزش زبان انگلیسی به دلیتل ماهیتت

بی فرهنگی آن باید به دنتال رشته هایی بود که فرهنگهتا و تجربیتا انستانهتا را در کشتورهای

گوناگون دنیا به هم پیوند زند .طتینت و پدیدههای آن به ستب محسوس و ینی بودن و سر و کار
داشت ه یشگی انسان با آنها ،تجربهای مشتری است که مانند نخ تستیح انسانها را به هتم پیونتد

میزند .از سویی ،مشتم طتینی مانند سیل ،زلزله ،گرم شدن کرة زمتی  ،خشتکستالی ،گترد و

غتار بیابانها و بسیاری مسائل دیگر ،آشتنایی زبتانآمتوزان بتا طتینتت و آگتاه بتودن از جنتتههتای

شقصی ،اجت ا ی ،سیاسی ،و زیست محیطی ای پدیدهها را به امری ضروری در آموزش تومی

تتدیل کردهاست .بر ه ی اساس طتینت و به طور ویژه نصر آ ،،با توجه به خشتسالیهای اخیر

و پی،بینیها در مورد جنگ بر سر آ ،اه یت بسیاری دارد .ای موضوع ،در پتژوه ،حاضتر بته
نوان موضو ی مناسب برای تولید محتوا برای نوجوانان در سطوح ابتدایی آموزش زبان انگلیستی

مورد توجه ررار گرفتهاست.

 .3پیشینة پژوهش
هر جزء هستی مانند واژهای که از خود حقیقتی بروز میدهد ،در ترکیب با واژههای دیگتر کتتا،
آفرین ،را میسازند و هر سطر ای کتا ،گواه نویسندهای دانا و فرزانه است (.)Motahari, 2006

خواندن ای کتا ،می تواند انسان را به مسیر درست زندگی رهن ون سازد و بتا ختالق متنتال آشتنا

سازد .مطهری (ه ان) در کتا« ،انسان و ای ان»  ،با اشاره به ای که اسمم به دنتال منتاب ستودمند و
شایسته برای تاتر است ،سه منت اصلی تاتر را طتینت ،تاریخ ،و ض یر انسان منرفی متیکنتد کته

ررآن کریم از آنها بهره گرفتهاست( ،ه ان) .آیههای بسیاری در ررآن کریم (بی ،از  750آیه) به

زمی  ،ماه ،خورشید ،ستارگان ،آ ،،باران ،دریاها ،درختان ،کوه ها و بستیاری دیگتر از مقلورتا

طتینی اشاره کردهاند و انسان به تاتر در ای امتور فراخوانتده شتدهاستت ( .)Rostami, 2006ایت

آیهها با اشاره به پدیده های طتینی که برای ه ه رابتل مشتاهده بتوده و تادی انگاشتته شتدهاستت،
انسانها را به اندیشیدن و خردورزی فرا میخواند و آن ها را به توحید و پرستت ،پروردگتار یتتتا

رهن ون میسازند .ه ان گونه که مطهری ( )Motahari, 2006اشاره میکنتد «هتر ل تی از لتوم

طتینت در ی این تته از یتک نیتر طتینتت شناستی استت ،از دیتدگاهی دیگتر و بتا نیتری یتق

ترخداشناسی است» (.)Motahari, 2006, p. 26

پیوند نزدیک انسان و طتینت در زندگی ماشینی و شتهری امتروزه بستیار محتدود و کتمرنتگ

شدهاست .از سوی دیگر دور شدن از مننویا  ،نگاه مردم به طتینت را تحت تاثیر ررار دادهاست و
رفتار انسان با طتینت را بر پایة سودجویی و برآوردن نیازهای خود شتل دادهاست .بر ه ی اساس
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نیاز به آموزش مردم در برخورد با طتینت ،مورد توجته پژوهشتگران بستیاری رترار گرفتته استت و

برنامهریزان آموزشی را به گنجاندن آموزشهتای زیستتمحیطتی در آمتوزش و پترورش گترای،

دادهاست (.)Salehi et al., 2014

به نیر میرسد که تااو مه ی میانِ گرای ،محتواهای موجود در مورد طتینت بتا آنچته در

ررآن کریم از طتینت میبینیم ،وجود دارد .کتا،های کانون زبان ایتران در دورة بزرگستانن ،کته

مربو به سنی بتانی  14ستال استت و بستیاری از مقاطتتان آن نوجوانتان دانت،آمتوز و جوانتان

دانشجو هستند ،درسها در بق،هایی جداگانه به مهار های گاتاری ،شنیداری و خوانتدن ،و در
دو بق ،به ساختار و واژهها می پردازند که لزوماً از جنتة موضو ی به یکدیگر مربو نیستند .در

کتا ،ال نتری سه ،1در متنی  200کل های ،در مورد موهتتِ چشم و شتگاتیهتای آن ستق گاتته
شدهاست .ساختار چشم ،پلک ها ،ابروها و کارکرد آن ها در موار گوناگون و ه چنی نتاتی در
مورد ای که چگونه باید از چشم های خود در مقابل آسیبها مرارتت کنیم بیان شده است .آنچه

به نوان بقشندة ای موهتتها منرفی میشود «مادر پیر طتینت» 2است ،که ریشه در اساطیر یونتان

دارد و به الهة طتینت که ردر آفرین ،و چیرگی پدیدههای طتینی داشتهاستت ،اشتاره متیکنتد.

جلینستی ( )Jelinski, 2005بر ای باور است که استااده از چنی استنارههایی ستتب شتتلگیتری

مااهیم و ادرایهای اشتتاهی در مورد طتینت میشوند .ای موارد ،در کتن ،انستانهتا و واکتن،
آن ها به طتینت موثر است و مقال
ل ی و مت های مطتو اتی است.

به کار بردن ای اصتطمحهتای غیتر وارنتی در گتزارشهتای
3

در ن ونه ای دیگر ،درس نقست کتا ،ویژن یک  ،که بترای پایتة اول متوستطه دوم طراحتی

شدهاست ،آیة  30سورة انتیا که به آفرین ،ه ة موجتودا زنتده از آ ،اشتاره متیکنتد ،استتااده
شدهاست .ای درس ،مانند دیگر بق،های کتا ،،بر اساس چهتار مهتار زبتان ،دستتور و تلات

گروهبندی شدهاست .ه چنی محتوای آن به موضوع حیوانا  ،بتا وحت ،،ستار بته منطقتههتای

گوناگون و پاسداری از محیآ زیست پرداختهاست .برای مهار خوانتدن ،در متنتی  156بتا واژه،

موضوع حیواناتی که در خطر نابودی هستند ،از ج له چیتا در ایران ،و نق ،انسان در ایجاد و حتل

ای مسئله مطرح شدهاست .ای کتا ،ها در مقایسه با کتا،های پیشی  ،روند ایرانی-اسممی تتری

را پشت سر گذاشتهاست .هر چند ،ه چنان اهداف آموزش و پترورش استممی در ایت کتتا،هتا

محوری و اساسی نیستند و بر خمف پیوند آیهها و حدیثها با موضوع درس ،محتوای درس مسیر
1

Elementary 3
Old Mother Nature
3
Vision1
2
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دیگری را پشت سر نهادهاست .ای در حالی است که اشارههای زبان ررآن به طتینت به توصی

و

نام بردن نن تها بسنده نتردهاست و در پی تتیی مااهی ی یق مانند مناد ،منرفی ختالق متنتال و
نشان دادن راه درست زندگی به انسانها هستند .بنابرای بترای رترار گترفت در مستیر حیتا طیتته

آیههای مربو به آ ،که نصری حیا بق ،و منت اصلی رزن و روزی انسان است ،از دیدگاه

زبان ررآن بررسی شد .بر ای متنا ،پژوهشگران بر آن بوده اند تا برای رسیدن به رهن ودهایی بترای
تولید محتوای ررآنی در مورد طتینت به ای پرس،ها پاسخ دهند :نقست اینته ،با توجه بته آیتا

ررآن کریم در مورد آ ،،چه مااهیم و موضو اتی میتوانند در محتتوای آمتوزش زبتان انگلیستی

گنجانده شوند؟ .دوم آنته ،ررآن کریم چگونه و با چته روشهتایی ایت ماتاهیم و موضتو ا را

مطرح کردهاست؟

 .4روش پژوهش
در ای پژوه ،کیای ،ابتدا با مراجنه به فرهنگ ررآن ( ،)Hashemi Rafsanjani, 2010که دایتره

ال نارفی  33جلدی در مورد موضو ا و مااهیم ررآن کریم است ،آیتههتای مربتو بته موضتوع
آ ،استقراج شدند .به ای منیور ،آیههای متدخلهتای «آ« ،»،بتاران»« ،دریتا»« ،چشت ه» و «نهتر»

مورد بررسی ررار گرفتند .بتی ،از  70آیته ،پت

از استتقراج از رترآن کتریم ،بتا ترج ته و شترح

واژگان از ابوالاضل بهرام پور ( ،)Bahrampour, 2012برای دستته بنتدی و تحلیتل در فتی،هتای

اطم اتی ثتت شدند .در مرحلة پسی پژوه ،،ای آیههتا در تاستیرهای نتور (،)Gharaati, 2009

نسیم حیا ( )Bahrampour, 2013و تسنیم ( )Javadi Amoli, 2012مورد بررستی رترار گرفتنتد.

دادههای استقراج شده با تحلیل محتوا مورد مطالنه و بررسی ررار گرفت.
با بررسی مت

ربی و تاسیرهای مربوطه ،آیهها به چهار تصویر پر تترار دستهبنتدی شتدند .در

هر گروه با کنار هم ررار دادن ترج ه پارهگاتهها و ج لههای آیتا  ،توصتیای از آن تصتویر تهیته

شد .پ

از بررسی دریق آیهها و تاستیرها ،بتا در نیتر گترفت واژههتای کلیتدی کته در آیتههتای

گوناگون برای هر ماهوم آورده شده بود ،هدفها و روشهای ررآن کریم در استتااده از طتینتت

مورد بررسی ررار گرفتند.

 .5یافتههای پژوهش
منادل واژة آ ،در زبتان ربتی «متاء» استت کته در رترآن کتریم در بتی ،از  60آیته در منناهتای

گوناگونی به کار رفتهاست که از آن ج له میتوان به آ ،باران ،چش ه و چتاه ،آ ،در آختر و
نطاه اشاره کرد .ه چنی  ،آیههایی که به وسیلة ض یرهایی که بته آ ،اشتاره داشتتند و آیتههتای
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مدخلهای دیگرکه به باران ،رود ،چش ه و دریا اشاره داشتند ،مورد بررستی رترار گرفتنتد .از ایت

میان ،به منیور ارائة طرحی برای تولید محتوا ،آیههایی که به آ ،به نوان نصری حیا بقت ،و

منشأ روزی انسان ،اشاره داشتند انتقا ،شدند و در تاسیرها بررسی شدند .آن چه در ای پتژوه،

به آن دست یافتهایم را میتوان در سه بق ،تصویرها ،مااهیم و روشها ارائه کرد .هر چند ای سه

مقوله ،کاممً به هم پیوستهاند و جدا ناشدنی هستند و باید در یک تصویر کلی به آن ها نگاه کرد تا
به ظرافت زبان ررآن در پرداخت به مسائل پی برد .سس

با توجه به آنچته یافتتهایتم ،رهن ودهتا و

پیشنهادهایی در رالب طرح درس برای آموزش زبان انگلیسی ارائه میشود.

 .1 .5تصاویر
ررآن کریم برای منرفی و تتیی یک ماهوم ،به مصدانها و ن ونههتای آن متیپتردازد .ایت کتتا،
آس انی ،پ

از بیان ن ونهها که زمینه را برای فهم فراهم میکنند ،به ارائة ماتاهیم متی پتردازد .در

برخی موارد ،ابتدا ماهوم بیان میشود و در ادامه به ن ونهها و مصدانهای گویای آن پرداختته متی

شود .در وار  ،گاهی حرکت از جزء به کل و گاهی از کل به جزء است .جتوادی آملتی (
 )Amoli, 2017در تاسیر تسنیم از آن با نام حرکت از کثر به وحد و بتر ت

Javadi

از وحتد بته

کثر نام بردهاست .پدیدههای طتینی نیز ن ونهها و مصدانهایی هستند کته خداونتد متنتال بترای
ساده کردن مااهیم از آنها استااده کردهاست.

در ای پژوه ،،مصدانهای ررآن از طتینت در رالب چهار تصویر کلی دستهبندی شدهاند که

هر کدام زمینة مناستی برای آموزشهای زبانی و تربیتی فراهم میکنند .نقستی تصویر با نتام «آ،

حیا بق »،بر اساس آیههای موجود در سورههای بقره(آیة  ،)164روم (آیة  ،)24روم (آیههتای

 48تا  ،)50فصلت (آیة  ،)39حج (آیة  ،)63فاطر (آیة  ،)9نتتو (آیتة  ،)63زخترف (آیتة ،)11
نحل (آیة  ،)63جاثیه (آیة  ،)5شوری (آیههای  28تا  ،)29ی

(آیتة  ،)33فررتان (آیتههتای  48تتا

 ،)49ا راف (آیة  ،)57ن (آیههای  9تا  )11است .ای آیهها اشتاره بته فرستتادن آبتی از آست ان و
زنده کردن زمی بند از مرگ آن دارند .برای ن ونه میتوان به آیة  9سورة فاطر اشتاره کترد؛ « َو ُ
ا�
ََ
ََ
اَ
َ َ
ََ َ َ اَ َ َ
َ َ َ َ
ُ
َ
ذتُ ي ُُسحذ ُذب َلذ َذُ َتنت ي ُإذذى َب ُتَ لذذت َنَذ يذْ َي احذ يذِ يْل ََ َح ََ َبذذت نذذْ اَ َس َ َن َ ذذْ َي َ َ ذذت كذذيل َ االب ُو ذ ُس :و
الذذيأ رسلذذل الَ َذ
خداست که بادها را روانه کرد که ابری را برمتی انگیزنتد ،و (متا) آن را بته ستوی سترزمیی مترده
راندیم ،و آن زمی را پ

از مرگ ،بدان زنده کردیم .برخاستت (از رترهتا) نیتز چنتی استت ».در

تصویری دیگر« ،خلقتی از آ ،»،آیههایی ررار گرفته اند کته بته آفترین ،ه تة موجتودا از آ،
اشاره میکنند .در وار  ،به ای حقیقت اشاره می شود که خداوند از منشتاء یتستان و مشتابه ،انتواع
گوناگونی از حیوانا و گیاهان و فرآوردههتایی از رنتگهتا و متزههتای گونتاگون آفریتدهاستت
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( )Bahrampour, 2013و شامل سورههای ر د (آیههای  3و  ،)4فاطر (آیتههتای  27و  ،)28هتود

(آیة  ،)7اننام (آیة  ،)99نور (آیة  ،)45لق ان (آیة  ،)10انتیا (آیة  )30میشود .برای ن ونته آیتة 27
َ ََ
َ
ََ َ
ا� َر َْ ََ ََ ي ََ اَ
سورة فاطر میفرماید « َ َل َْ َ َب َر اَ َّ َ
الإ ََتِ َي َتِ يْلْ َب َْ َبت نْ َ ََ َب ياٍ ُي َْ ًََُت رل َ ُاْ َ ت :...آیتا ندیتدی
که خداوند از آس ان آبی فرستاد و بدان فرآورده های رنگارنگ پدید آوردیم؟.»...
«رزری از آس ان» تصویر سوم است که پ

از اشاره به شتلگیری باران از ابرهای انتوه در آیة

 43سورة نور ،به آ ،به نوان منشأ روزی برای انسان میپردازد و شامل دو تصویر استت« ،آنچته
میخوریم» در آیههای سورههای بقره (آیة  ،)22ی

(آیههای  33تا  ،)35نوح (آیههای  10تا ،)13

ن (آیههای  9تا  ،)11غافر (آیة  ،)13نتا (آیههای  14تا  ،)16طه (آیههای  53و  ،)54ذاریا (آیتة
 ،)22ت

(آیههای  24تا  ،)27ناز ا (آیههای  31تا  ،)33ستجده (آیتة  ،)27شتنرا (آیتة ،)134

مومنون (آیههای  19و  ،)20ابراهیم (آیة  ،)32یون (آیة  ،)31ا راف (آیتة  ،)57ن تل (آیتة ،)60
ٌ َ ََ
َ ُ َ
َ
َ ُُ َ
َ َ
مانند « َو َآَة ل ُ ُْ اَ َس ُ ال ََ َح َُة ر ََ َح ََ َب َتهت َورْ َب َْ َبت ي َب َ ت ََ اَبت يَ َب ُْ ََذْل كَ  َّ :و زمتی مترده برایشتان نشتانهای
است که آن را زنده کردیم و دانه از آن برآوردیم که از آن میخورنتد» (ستورة یت  ،آیتة  )33و

«آبی که مینوشیم» در آیههای مرسم (آیة  ،)27نحل (آیة  ،)10وارنه (آیههای  68تا  ،)70فرران
(آیههای  48و  ،)49مومنون (آیة  ،)18حجر (آیة  ،)22ملک (آیة  ،)30برای ن ونته « َو َر َس َل َذَ َبت االَ ََ َ
ذتُ
َ َ
ََ َ ُ
َل َ اق َح َي َْل َْ ََ َل َبت ي ََ اَ
الإ ََتِ َي َتِ يْل َلذى َح َبت ك َُ َُ َو َيذت ر َْ ُذُ َْ ل ُذْ ن َْذتنْ َحَ :و بادهتا را بتارور کننتده فرستتادیم و از
آس ان آبی نازل کردم و ش ا را بدان سیرا ،ن ودیم ،در حالیکه شت ا ذخیترهکننتده آن نتودیتد».

(سورة حجر ،آیة  .)22خداوند متنال در آیههای بسیاری فرمودهاست که طتینت و آنچته آفریتده

شدهاست ،مسقر انسان است تا از آن بهره گیرد و آن چه مورد نیاز خود و دامهای ،استت فتراهم
آورد.

در تصویر چهارم« ،زندگی کوتاه» ،که در آیاتی از پنج سوره ،حدیتد (آیتة  ،)20یتون

 ،)24حج (آیة  ،)5شنرا (آیههای  145تا  ،)151که

(آیة  ،)45زمر (آیة  ،)21که

(آیتة

(آیههای 32

تا  ،)34به آن اشاره شدهاست .با کنار هم گذاشت صحنههای آفریدهشده توسآ آ ،،از بارانی که
زمی مرده را زنده میکند و زمی ستز و پر نن ت میشود تا آن جا که دوباره ه ته چیتز در متدتی

کوتاه خشک و مرده میشود ،به زوال پذیری دنیا و نن تهتای آن متیپتردازد .در آیتة  45ستورة
َ ُ ََ
َ
َ َ َ
کهت متتیفرمایتتدَ « :و َ
اضذذب َ َل ُ ذ َذْ َي َ ذ َذل َال َُ َحذذتن الذ اُذْ َْ َحت َك ََذ يذتِ ر َْ ََ َل َبذ ُذتَ يذ َذَ َا
الإذ َذَتِ يذذتْ ََُ َر نذذْ ْ َبذ
ذتٍ اَ َس
َ
ََ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ اَ ُ ََ َ ُ َ ُا َ
ا� َعَت كل ش َي يِ ُيى َُْ َسا :و برایشان زندگی دنیا را مثل بزن که ماننتد
يْلصبح هوحَت يس وَ الَ َتُ وكت َّ
آبی است که آن را از آس ان فرستادیم ،پ

گاه زمی بتا آن در آمیقتت (و ستتز شتد) و آن گتاه

خشتید که بادها آن را به هر سو میپراکند ،و خدا بر هر چیزی رادر است».
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 .2 .5مفاهیم
در ای تصاویر ،مااهی ی یق که فمساه و متاتتران را بته ختود مشتغول داشتتهانتد ،بتا واژههتای

طتینت برای ه گان مطرح شدهاند .در ه ة آیههایی که به طتینت اشاره متیکننتد ،ماهتوم توحیتد
وجود دارد و خداوند خالق ،فا ل و ادارهکنندة ه ة امور طتینت منرفی شدهاست و انستان د تو

به شترگزاری و یتتاپرستی شدهاست .زبان ررآن ،در کنار یادآوری مسائل خداشناسی به انسان ،او
را به ل صالح رهن ون میسازد و فقآ به بیان مسائل ا تقادی بستنده ن تیکنتد .در کنتار ماهتوم
توحید ،در برخی موارد در یک آیه و یا در آیههای کنتار هتم ،زنتدگی پت

از مترگ و منتاد بته

تصویر کشیده شدهاست ،که برای انسان مسئولیتآور استت و انستان را بته تاتتر و تل ترغیتب

میکند ( .)Javadi Amoli, 2017انسانها هنگامی که در نن ت زندگی متیکننتد ،بتر ایت تصتور

هستند که ای وضنیت را پایانی نیست و از ارتت اندیشی دور میشوند؛ بر ه ی اساس یاد مرگ

و زوالپذیری نن تهای دنیا و کنار هم ررار دادن تصویرهای نن ت و نق ت به انسانهایی که اهل
فتر و اندیشه هستند ،تلنگری برای تنییم خواست ها و دوست داشت هایشان متیزننتد (

Gharaati,

 .)Bahrampour, 2013 ،2009bبرای ن ونه ،در آیة  57سورة ا راف ،پیوسته اشتاره متیشتود کته

اوست که بادها را میفرستد ،باران نازل میکند ،ث راتی از زمی بیرون میآورد و هتم اوستت کته

مردگان را زنده میکند.

توحید و مناد به نوان پایه و اساس ت ام مااهیم ا تقادی و اخمری به ه ة ابناد زندگی مربو

میشوند .ه چنی توحید و مناد تااو بی ستتک زنتدگی ستتونر ،کته در دیتدگاه ررآنتی جتز
مردگی نیست و ستک زندگی اسممی که ه ان حیا طیته است ( ،)Khatibi & Sajedi, 2013را
نشان می دهند .آمتوزش ایت ماتاهیم بته زبتانآمتوزان نوجتوانی کته در سرشتت ختود ختداجو و

حقیقتطلب هستند ،باید در ه ة اجزای تنلیم و تربیت وجود داشته باشد و هر زبانی کته بته آنهتا
آموزش داده میشود مسیری توحیدی پی ،روی آنها ررار دهد.

 .3 .5روشها
ررآن کریم ،برای انتقال ای مااهیم از طریق تصاویری در طتینت از روشهای گونتاگونی استتااده

کردهاست که میتوانند در تولید محتوای آموزشی مورد توجه ررار گیرند .یتی از ابزارهای ادبتی
زبان ررآن تشتیه و ت ثیل است که برای انتقال مااهیم به انسانها از آن چه در دنیای اطرافشتان متی

بینند و برایشان مل وس است استااده میکند .تشتیه و ت ثیل ،مااهیم را با مثالی ساده میکنتد ،چترا

که ررآن فقآ برای ال ان و متاتران نوشته نشدهاست و ه ة انسانها نیز باید از آن بهره بترنتد .در

مج و ه آیههایی که در ای پژوه ،مورد بررسی ررار گرفت ،برای ن ونه ،تشتیه میتتوان بته آیتة
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َ َ
َ ُ اَ
َ
 20سورة حدید اشاره کرد که زندگی دنیا را به باران تشتیه میکند «ك ََ َ ل غ َح يث ر َع َج َب الكً َتس َْ َبت ُ ُذْ:

(مانند آن ها) مثل بارانی است که گیاهان آن کشاورزان را به شگات آورد» که ابتتدا سرستتزی بته

ارمغان میآورد و سس

زرد شده و به گیاهی خشک تتدیل میشود.

یتتی دیگتتر از روش هتتای زبتتان رتترآن بتترای تربیتت انستتان استتتااده از داستتتان استتت؛ تاتتاو

داستانهای ررآن با دیگر مناب ای است که فقآ به مستائلی پرداختته متیشتود کته ارزش هتدایتی

دارند .ه چنی  ،به جزئیاتی مانند اینته داستان کی و کجا رخ داده و اسم اشقاص چه بود اشارهای

ن یشود ( .)Javadi Amoli, 2016برای ن ونه ،میتوان به داستانی که در آیههای  33تتا  43ستوره

که

نقل شدهاست ،اشاره کرد .ای داستان ،به گاتوگو و سرنوشت مردی میپردازد که به یتی

از آنها دو با انگور و درختان خرما داده شده بود که از میان آنها نهری میگذشت .ناسساستی و
غرور آن مرد در برابر پرودگار ست ب نابودی بتا او و تتتدیل نن تت ،بته نق تت متیشتود .در ایت

داستان که میتواند محتوای مناستی برای تصویر چهارم« ،زندگی کوتاه» ،باشتد ،ماتاهیم توحیتد و

مناد و وظیاة انسان در برابر نن تهایی کته خداونتد بقشتیدهاستت در کنتار هتم رترار گرفتتهانتد.

ه چنی  ،توصیههایی اخمری برای صاحتان نن ت در برخورد با فرودستان و پندهایی برای مردم در

دیدن نن تهای متنن ان در بردارد.

هنگامیکه انسان آیا ررآن را تمو میکند و داستانها و ت ثیلهای ،را میخواند ،به حتال

خود رها ن یشود؛ بلته با پرسشگری و تقاطب در صحنهها و حرکتهای آیا درگیر میشود و

مشارکت داده میشود .خداوند متنال در ررآن برای ایجتاد حت

نزدیتتی و مستئولیت پتذیری در

انسان او را مورد خطا ،ررار میدهد ( )Javadi Amoli, 2012و بترای ن ونته در ستورة شتنرا از او
پرسیده میشتود تتا غالتت را از روح او بزدایتد و فطتر ختداجوی ،را بیتدار کنتد (
َ
َُ ُ َ
َ ُ
تٍ َو ُع ُحذ ي َّ ﴿ :﴾147آیا ش ا را در ای نن تهایی
« :)2009bر َت َبك  َّ يي َيت هته َبت آيب َحَ ﴿ ﴾146يي َْ اب ي
Gharaati,

که ای جا است آسوده رها میکنند؟ در ای با ها و چش هساران؟»

در ه ة مواردی که به نوان ستک زبان ررآن در تربیت انسان اشاره شد ،واژهها نقت ،اساستی

دارند .واژهها در کنار هم مج و های منسجم را تشتیل میدهند که نیتام فتتری ررآنتی را شتتل

میدهنتد .در آیتههتای متورد بررستیِ پتژوه ،حاضتر متی تتوان دیتد کته واژههتای رترآن کتریم
ه نشی های متااوتی نستت به مت ها و مورنیتهای دیگر دارند .بترای ن ونته ،آ ،بتاران در کنتار
ََ
َ
َ
فنل زنده کردن و زمی با صات مرده آمدهاستَ « :و َُ َب اَ َُ ي ََ اَ
الإ ََتِ َي َتِ ي ُح َُحي نْ اَ َس َ َن َ ْ َي َ َ ت :و
از آس ان باران میفرستد و زمی را بند از مرگ ،بدان زنتده متیکنتد» (ستورة روم ،آیتة  .)24در

آیههای دیگر ،باد ،بشار دهنده و باران ،رح ت الهی منرفی شدهاست که برای انستانهتا پت

از
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َ
نومیدیشان فرستاده میشودَ « :و ُه َ اَاليأ َر َس َل َل االَ ََ َ
تُ ُن َو َبا َب ََ ََ ََْ َأ َس ََ ََُذْ :و اوست آن ک

که بادها

را پی ،از باران رح ت ،بشار دهنده فرستاد» (سورة فرران ،آیة  .)48ای ه نشینیها ،ذه انسان
را به ماهومی که ای تصاویر انتقال میدهند ،نزدیک میکند .ای واژهها ،در صور فتراهم بتودن
بستر هدایت و پذیرش حقیقت ،با تترار و یادآوری در راموس واژههای شقص ررار می گیرنتد و

جزئی از کمم ،افتار و رفتار او میشوند.

زبان ررآن ویژگی دیگری دارد که اه یت بسیاری در تتیی مسئلة توحید در محتوای آموزشی

دارد .مت های ل ی بر پایة دیدگاه پوزیتیویستی به طتینت نگارش شده و از افنال مجهول استتااده

کرده و یا طتینت را بقشایندة موهتتها دانستهاند .ای در حالی است که زبتان رترآن در ستق از
طتینت ،پدیدهها را به فا ل نزدیک کته ه تان لتل طتینتی هستتند ،نستتت متیدهتد .ستس

کتل

مج و ه را تحت اراده و ردر خداوند منرفی میکند و در برخی موارد کن ،مستقی اً به خداوند

متنال نستت داده میشود( . )Javadi Amoli, 2012به ای منیور ،در برخی آیا از پارهگاتههایی

ه چون «اهلل الذی« ،»...الم تر ان اهلل« ،»...هو الذی »...و ه چنی افنال غایب و متتل ی مانند «انزل»،

«یرسل»« ،انزلنا»« ،احیینا» و «انتتنا» برای نستت دادن پدیتدههتای طتینتی بته خداونتد متنتال استتااده
شدهاست (.)Gharaati, 2009a

 .4 .5درسی از طبیعت :تذکره و متاعا للموقوین
برای ررار دادن آموزش زبان انگلیسی در مسیر رسیدن به حیا طیته باید در انتقتا ،موضتو ا ،
واژهها و اسلو ،زبانی درت ویژه داشت .ه ان گونه که اشاره شد ،زبان رترآن ماتاهیم را در کنتار
مصادیق ،و ای ان را در کنار ل ارائه میدهد .زبان ررآن ،با انتقا ،دریق واژهها ،آهنتگ فطتر

را در گوش انسان مینوازد و با فراخواندن او به دیتدن و فتتر کتردن تتمش متیکنتد کته او را از

خوا ،نادانی بیدار کند .ای کتا ،زندگی ،وانتری الگو برای ستک زندگی ه ة انسانها است و

می تواند انسان را متاتر و منتقد تربیت کند .تولید محتوای آموزشی با الگتوبرداری از زبتان رترآن
در موضوع طتینت با اصول تولید محتوا و نیریههای آموزشی امتانپتذیر نیستت .پیچیتدگیهتای

زبان و آمیقته بودن آن با افتار و ا ال انسان و خلقیا و روحیا او ،در زندگی زبانآموزان در

کمس درس چارچو،ها و نیریهها را زیر ستوال متیبترد .ایت متوارد ،تاملینستون (

Tomlinson,

 )2013را در دوران تدری

در جوانی بر آن میدارد که به ه راه دان،آموزان خود کتا،ها را از

زبانآموزان استااده کند .پ

از سالها پژوه ،در مورد تولید محتوا و نیریهپردازی در ای زمینه،

پنجتتره بیتترون انتتدازد و در کنتتار آنهتتا و بتتا ه تتتاری خودشتتان از محتتتوایی منطتتتق بتتر روحیتتا

تاملینسون کتا ،های موجود در بازار جهانی را برای مترتتآ نتتودن بتا زنتدگی متنل تی و ستطحی
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بودن نقد میکند .وی بر ای باور است که به جای ساختارها و واژههتای طتقتهبنتدی شتده بایتد از

ایدهها برای تولید محتوا شروع کرد.

بنابرای در ای پژوه ،،متنای کار را زبان ررآن ررار دادیم و برای مااهیم ،محتوا و روشها از

آیهها و تاسیرهای آنها الگو گرفتیم .بر ای اساس طرح اولیهای با نام «بنگتر ،بیانتدی ،و زنتدگی

ک » برای محتوای آموزش زبان انگلیسی پیشنهاد میشود .بر پایة ای طرح ،تصویری از طتینت در

ررآن ارائه میشود و زبانآموزان در آن موضوع به تاتر میپردازند تا با مااهیم ررآنی آشنا شتوند
و در نهایت در ل و زندگی خود به کار بندند .در وار  ،ای ه ان حرکت از مصادیق به ماتاهیم
و سس

از مااهیم به مصادیق است .ابتدا مصادیقی از طتینت به زبانآموزان ارائه میشوند که اشاره

به مااهیم

یق ررآنی دارند .سس

و رسیدن به مصدانهای

آنها با تاتر ،نوشت و یا گاتوگو در مسیر دری آن مااهیم

لی در زندگی گام بر میدارند .ایجاد پیوند میانِ مااهیم و مصدانها از

اه یت بانیی در فهم دریق آیا و مااهیم ررآن و ه چنتی یتافت راه درستت زنتدگی برختوردار

است .اخو (« )Okhovat, 2014, p.80سرِ تولید لم ررآنتی» را در ه تی ارتتتا بتی ماتاهیم و

مصادیق میداند.

بر اساس آنچه از ستک آیهها دریافتیم و پی،تر نیز به آن اشاره شتد ،محتتوای درس بایتد بته

صور توصیای از طتینت باشد .ای محتوا میتواند در رالب های گوناگونی مانند داستان ،گاتگو
و یا توصی

ل ی ،خطا ،به خواننده و یا از زبان سوم شقص باشد ،ارائته شتود .پت

از ن تای،

تصویر ،زبانآموزان باید در آن اندیشه کنند و از خود تصویر فراتر رفته و به آن به نتوان نشتانهای
الهی بنگرند و به ناگاتهها پی بترند ( .)Bahrampour, 2013فراخواندن به اندیشتیدن در محتتوا بته

روشهای گوناگونی میتواند انجام شود .با توجه به زبان ررآن میتوان از پرس،هایی که خطتا،
به خواننده ارائه میشوند ،استااده کرد .ه چنی میتوان خواننده را در مستیر تتور از محسوستا

به منقون و رسیدن به مااهیم کلی و ه یشتگی از ن ونتههتا رهن تون ستاخت (

Javadi Amoli,

 .)2016طرح پرس ،می تواند در رالب یک ت ری نوشتاری یا گاتاری ،بتا توجته بته ستطح و ست

زبانآموزان ،مااهیم ررآن را به زندگی پیوند بزند .ه چنی میتواند زبانآمتوزان را در جستتجوی
جایگاه طتینت و آموزههای ررآن در زندگی ررار دهد.

برای روش تر شدن بحث ،ن ونهای کوتاه از محتوای یک درس برای تصتویر نقستت« ،بتاران

زندگی بق ،»،ارائه و بررسی میشود .برای تولید ایت محتتوا ،آیتههتای مربتو بته آن تصتویر و
تاسیرهای آنها مورد بررسی ررار گرفتند .در ای آیهها ،یک گتزاره مشتتری و کلیتدی متنتی بتر
اینته «خداوند از آس ان آبی فرستاد تا زمی مرده را با آن زنده کنتد» تتترار شتدهاستت .جزئیتا
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دیگر آیهها نیز در کنار ای گزاره ررار گرفتند تا توصی

تصویر کامتل شتود .در ه تی راستتا ،بتا

مقایسة سه ترج ه انگلیسی ررآن کریم ،شتاکر ،سترور و یوست

لتی ( ،)ParsQuran, 2018ایت

تصویر در رالب متنی  118واژهای ،برای راهن ایی برای تدوی مت درس ،به زبان انگلیسی نگاشتته

شدهاست.

The land is still and barren and there are people who have no hope.
Then, Allah sends the winds to carry heavy clouds and give the good
news of Allah’s mercy to the hopeless people. He leads the winds to
dead lands to send down water from the sky on the dry and dead earth
to bring it back to life. Then the earth rises and gets prepared to be
clothed in green. These are signs for people who listen, remember, and
understand. Allah, the One who gives life to dead lands, will likewise
raise the dead and bring them back to life. He has power over
everything and He is the One who is aware of everything.

هدف ای تصویر ،آشنایی ذه زبانآموزان با مااهیم توحید و مناد با ن ونههایی ینتی و رابتلِ

فهم است .در ای آیا پروردگاری و آفرینندگی خداوند در فرستادن بادها ،ابرها و باران به سوی

سرزمی های مرده مطرح شدهاست .به دنتال آن انسان توصیه بته شتترگزاری و ستساس از خداونتد
متنال در مقابل ای نن تها شدهاست .ه چنی با اشاره به ن ونههتای مترگ و زنتدگی در طتینتت
مانند زنده شدن زمی توسآ باران ذه ها به س ت مناد و زنده شتدن مردگتان در ریامتت کشتانده

میشوند .بر ه ی اساس ،محتوای درس نیز به دنتال منرفی ای مااهیم با توجه بته آیتههتای رترآن
کریم است .محتوای ارائه شده ،که توسآ نگارندگان به نوان ن ونه تهیه شدهاست ،برای نوجوانان

در سطحهای ابتدایی در نیر گرفته شدهاست .به ه ی ستب از ج لههای پیچیده استااده نشدهاست
و فنلها در زمانهای حال ساده ،است راری و گذشته ستاده بته کتار رفتتهانتد .بترای ایجتاد ارتتتا

زبانآموزان با مت  ،توصیای ساده ،در  257واژه در پنج بق ،،از زبان یتک کتودی سیستتانی در
روستای رلنه نو ،از وضنیت زندگیاش ارائه شدهاست .رلنته نتو دارای من تاری ستنتی استت .ایت

روستا ،از جنتة چگونگی چین ،خانهها ،به گونهای که پشت بام یک خانه حیا دیگری است ،بته
روستتتای ماستتوله در ش ت ال ایتتران شتتتاهت دارد .برختتی آن را «ماستتولة سیستتتان» نیتتز نامیتتده انتتد.

آ،وهوای گرم و خشک و موه بر آن خشکسالی چند سال اخیر زندگی متردم را تحتت تتأثیر

ررار دادهاست و ستب مهاجر برخی از آنها به شهرها شتدهاستت .بتا توجته بته ایت ویژگتیهتا،
توصی

ای کودی از روستا و خانوادة خود و ه ی طور مقایستةآن بتا روستتای سرستتز ماستوله

ظرفیتی مناسب برای بیان مااهیم آیا مربو به ای تصویر است.
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1. My name is Hamoon. I was born in Ghale No, a village in the north
of Sistan. The weather is often hot and dry here. Our village is very
!beautiful with old houses. Some people call it Masouleh of Sistan
Let’s do a research
?Can you find Ghale No and Masouleh on the map
?Are these two villages similar
?How are they different

در ای بقت ،،بتا انجتام پژوهشتی در موردرلنته نتو و ماستوله ،زبتانآمتوزان بتا آ،وهواهتای

گوناگون و تااو زندگی در آنها آشنایی کوتاهی پیدا میکنند .منلم میتواند در ایت بقت ،از

آن ها بقواهد که با تهیه تصاویری از شهر خودشان و نوشت متنی مشابه ،از سرزمی زادگاه خود و

جایگاه آن روی نقشه با دیگر زبانآموزان گاتوگو کنند .ای بق ،که به نوان مقدمه ،با مقایسة

سرستزی ماسوله و خشتی رلنه نو ذه ها را برای مطالب بندی آماده میکند ،بته زنتدگی وارنتی

زبانآموزان مربو میشود و توجه آنها را به محیآ اطرافشان میکشاند.

2. My dad is a farmer. We have a purple grapes garden, but it is
getting smaller and smaller because we have only a little water. My
dad is always sad. He says we should leave here soon. He has no
hope. The land is dead and dry. There is no water and there is no life.
Look around. Try to find signs and examples of death and life.
…What has life? Flowers,
…What has no life? Dry leaves,

خشکسالی و کم آبی و تاثیر آن بر زندگی مردم در ایت بقت ،بتا احستاس ناامیتدی و یتأس

ه راه شده است و زمینه را برای د ا و درخواست بتاران فتراهم متیکنتد .ه چنتی  ،واژههتای ایت

بق ،،ارتتاطی بی مااهیم مرگ و زندگی و طتینت اطراف ایجاد میکند .زبانآموزان ،تجربتهای
جدید از ه نیشنی ای دو ماهوم با تجربیاتشان از زندگی وارنی خواهند داشت .پیشنهاد میشود که

منلم ای بق ،را به صور کار گروهی در کمس انجام دهد و تتادل نیتر و تجربته در پیونتد بتا

ن ونه های مرگ و زندگی را میان زبانآموزان هدایت کند و با آن ها ه راه شود .نتتة رابل توجته

در ای بق ،ای است که آنها ن ونههای مرگ و زندگی را در طتینت بتینند و ایت واژههتا را بتا
تجربیاتشان ه نشی کنند.

3. My Grandma helped us pick the grapes. She died two years ago.
She said we should ask God for what we need because He has power
to do anything and is also kind. She always talked to Him early in the
morning and asked Him for life to return to the land, the animals, and
the people.
WHO do you ask for WHAT? WHY?! Dad, Mom, Teacher, God
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در ادامه ،در بق ،3 ،به شقصتیت متادربزرگ ،کته در زنتده نیستت ،اشتاره شتدهاستت .ایت

شقصیت از دو جنته در مت اه یت مییابد؛ از سویی ارتتا

اطای بتا متادربزرگ ،کته در بیشتتر

خانواده ها وجود دارد میتواند زمینة نزم برای پذیرش و انتقال ارزشهایی مانند د ا و مناجا بتا
پروردگار را فراهم کند .از سوی دیگر ه نشینی واژههایی مانند زمی خشتک و مردگتی ،بتاران و

زندگی بقشی در کنار مسئلة مرگ مادربزرگ ،ذه را از ن ونههای کوچک مرگ و زنتدگی در

طتینت به س ت اندیشیدن در مورد مناد و زنده شدن مردگان میبرد .برای طرح پرس ،ای بق،

که از چه کسی چه چیزی درخواست میکنید و چرا؟ منلم متیتوانتد از زبتانآمتوزان بقواهتد تتا

درخواست هایشان از هر یک از افراد مهم زنتدگی ماننتد پتدر و متادر را در ن توداری خورشتیدی
بنویسند .ه چنی در مورد آن در کتمس درس بتا یتکدیگتر گاتتوگتو کننتد و موضتوع را بته
درخواست هایشان از پروردگار الم گسترش دهند.

4. I can hear the wind out there! Winds are signs of good news. God
sends them to carry heavy clouds, full of water, to dead lands. He
knows people are sad and is kind to us. He sends pure water down on
the soil and gives it life. Then the land comes alive and hope returns to
hearts.
Let’s think
?What words/deeds are like rain and can bring life

در بق ،4 ،توصی

کوتاهی از بارش باران آمدهاست که نستت دادن ای پدیدههتای طتینتی

به خداوند متنال در کمم میتواند زبانآموزان را متوجه منشأ اصتلی پدیتدههتای طتینتی ستازد .از

سوی دیگر ،در دورانی که رسانهها به دنتال تزریق ناامیدی در زمینههای گوناگون به متردم کشتور
ایران هستند ،امید میتوانتد در بتافتی جدیتد و بتا منشتأیی متاتاو ن ایتان شتود .واژههتایی ماننتد

دریچههایی ن اهای جدیدی را به روی ذه باز میکنند .بر ه تی استاس ،هتدف پرست ،در ایت
بق ،ایجتاد پیونتد میتان ماتاهیم مردگتی و زنتدگی و ا تال و گاتتار انستان استت .ایت ارتتتا

زبانآموزان را نستت به خودشان و اطرافیانشان حستاستتر و دریتقتتر متیکنتد .بترای ایت هتدف،
پیشنهاد ای است که منلم استااده از واژههای مربو به مردگی و زندگی را در پاستخ و بحتث در

مورد ای پرس ،و نیز دیگر بق،ها تأکید و تشویق کند.

5. It is raining and everyone is soaking wet! Dad is smiling and
thanking God for the beautiful rain. He gave life to our village again.
Ghale No can wear its green clothes now! I miss grandma. Will I ever
?see her again one day
?’Remember ‘who do you ask for what
?How do you thank for what you get
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در پایان ،بق ،پنج به دنتال به تصویر کشیدن زندگی و شادی پ

از بارش باران است .سس

به شترگزاری و سساس برای ای نن ت بزرگ اشاره میکند که در پرس ،پت

از آن نیتز متورد

توجه ررار گرفتهاست .منلم میتواند با به کار گرفت خورشیدهای زبتانآمتوزان در بقت ،ستوم و

گسترش و تت یل آنها ،زمینه را برای یادآوری و برش ردن نن تهای الهی فراهم کنتد .ه چنتی

منلم میتواند با استااده از تجربهها و نیرهای آنها ن ونههای لی تشتر از خلق و خالق متنال را
یادآور شود .برای تدری

و تدوی ای محتتوا ،پیشتنهاد متیشتود کته منلتم بتا آگتاهی کامتل از

روشهای آموزش و اصول آموزش زبان انگلیسی ،از مشور گروهی از مربیان تربیتی ،منلم ررآن
و ربی بهرهمند شود ،تا ه ة درسها با ه اهنگی زبان ررآن را به زبانآموزان آموزش دهند.

 .6بحث و نتیجهگیری
تحلیل و بررسی ای آیهها و تاسیرهای آنها به خوبی نشان میدهند که رترآن کتریم بتا اشتاره بته
آفرین ،و سازههای آن در پی هدایت انسان به مسیر درست و تتیی مااهی ی یق به زبان ستاده و

رابل فهم برای ه گان است .خداوند در ای آیهها با فراخواندن انسان به نگریستت و اندیشتیدن در

طتینت ،او را به مسیری هتدایت متیکنتد .در ایت مستیر ،انستان ،بهترهاش از طتینتت را از تستقیر
فیزیتی و بهرهکشی مادی فراتر برده و از ای طریق به خداشناسی و خودشناسی برساند .ه چنی با
یادآوری صحنههایی از طتینت که یادآور مناد هستند ،انسان را د و به پرهیزگاری و مرارتت در
ا ال و افتار میکند .خدا انسان را پ

از بهرهکشی از طتینت بیمسئولیت و وظیاه رها ن یکند.

بررسی کتا ،طتینت با ای دیدگاه می تواند ستک زندگی استممی را بته انستان بیتاموزد و او را از
محسوسا

الم به منقون و مااهیم وان برساند.

در ای پژوه ،،بر خمف آنچه در دیگر تمشها برای تولیتد محتتوای متتنتی بتر ارزشهتا و

مااهیم ایرانتی و استممی کتتا،هتای آی.ای.آی( 1

Organization for Educational Research

;and Planning, 2016; Organization for Educational Research and Planning, 2016
 )Rohmah, 2012; Research and Planning Department, 2017میبینتیم ،متنتای کتار ماتاهیم

ررآنی هستند .ساختارها و موضو ا بهکاررفته در کتتا،هتای موجتود ،بتا توجته بته اینتته رابتل

سروساماندهی و دستکاری بودند ،در سطح فر ی و ثانویه در نیتر گرفتته شتدهانتد .هتر یتک از

تصویرهای مورد اشاره در آیههای ررآنتی متیتواننتد بترای طراحتی و تولیتد محتتوای ستطحهتای

گونتاگون از جنتتة ستاختاری و واژگتانی بته کتار گرفتته شتوند .ه تان گونته کته اشتاره شتد ،در
ILI books

1
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محتواهایی که به دنتال اهداف اسممی در آموزش بتودهانتد ،شتروع از موضتو ا و ستاختارهای

تجویزی نیریهها و چارچو ،هایی مانند ستی .ال .تتی 1و ستی .ای .اف .آر  ،2محتتوا را از هتدف

اصلی دور کردهاست .ای چارچویها ،محتواها را در سطح موضوع گاتوگوهتا و متت هتایی در
توصی

برخی آدا ،و رسوم اسممی ررار دادهاست و از پرداخت به مااهی ی مانند توحید و منتاد

و جایگاه آن ها در ستک زندگی بازداشته است .از سوی دیگر ،ای پژوه ،در پی ارائة مستقیم و

آموزشی مااهیم دینی و فقهی نتودهاست و بی،تر سنی در ارائته ستتک زنتدگی در زبتان رترآن و

ایجاد زمینة تاتر توحیدی و منادی داشتهاست .برخی با شنیدن نوانهایی مانند محتوای اسممی و

ررآنی و یا مااهیم توحید و مناد در آموزش زبان انگلیسی ،محتوایی را در نیتر متیآورنتد کته بته

شرح و تاسیر مااهیم اسممی به ستک لم کمم می پردازد .یا اینته درس انگلیسی بترای اهتداف
ویژه در رشتهای مانند فقه و لوم ررآنی و یا حوزه مورد استااده است.
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جناری تتریزی ،مح دتقی ( .)1390ررآن ن اد حیتا منقتول .تهتران :موسسته تتدوی و نشتر آثتار ممته

جناری.

جوادی آملی ،تداهلل ( .)1393تاسیر تسنیم .ج  .1رم :مرکز بی ال للی نشر اسرا.
جوادی آملی ،تداهلل ( .)1391تاسیر تسنیم .ج  .2رم :مرکز بی ال للی نشر اسرا.

جوادی آملی ،تداهلل ( .)1395تاسیر تسنیم ،ج  .5رم :مرکز بی ال للی نشر اسرا.
CLT
CEFR
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جوادی آملی ،تداهلل ( .)1396تاسیر تسنیم ،ج  .42رم :مرکز بی ال للی نشر اسرا.

خوش من ،،ابوالاضل ( .)1390زبان ررآن پایتة فرهنتگ ستازی دینتی .تهتران :پژوهشتگاه فرهنتگ ،هنتر و
ارتتاطا .

رست ی ،مح دحس ( .)1385سی ای طتینت در ررآن .رم :انتشارا بوستان کتا ،رم.

شورای الی آموزش و پرورش ( .)1390سند تحول بنیادی آموزش و پرورش تهران :شورای الی انقتم،
فرهنگی.

صالحی ،صادن ،زهرا پازوکی نژاد و لق ان امامقلی ( .)1392آموزش و پترورش و محتیآ زیستت (نگترش،
آگاهی و رفتارهای زیست محیطی دان ،آموزان) ،مجله لوم تربیتی دانشگاه شهید چ ران اهتواز.

دورة  .6سال  .20ش ارة  .2صص .190-171

تداللهیان ،ح ید و آیدا حسینی فر (« .)1391تحلیلی بر بازن ایی ایدئولوژی و ستک زندگی در کتا،هتای
آموزش زبان اینترچینج» .مطالنا فرهنگ-ارتتاطا  .سال  ،13ش ارة  ،20صص .60-35

ررائتی ،محس (1388ال ) .تاسیر نور .ج  .1تهران :مرکز فرهنگی درس هایی از ررآن.

ررائتی ،محس ( .)،1388تاسیر نور .ج  .2تهران :مرکز فرهنگی درس هایی از ررآن.

رهرمانی راجار ،سوس ( .)1395کتا،های آموزش زبان انگلیسی در ایران «انستان تستلیم در برابتر آمریتتا»
تربیت میکند .خترگزاری تسنیم (گروه سیاسی) .ش ارة .1138375

رهرمانی ،سوس و پور صدوری ،ساره (« .)1395جنگ تح یلی پنهان :دزفول ایت بتار در محاصترة کل تا
غریب» .زبانپژوهی .دوره  .8ش اره  .21صص .115-80

مح دی دوستدار ،حسی ( .)1395زبان انگلیسی :مجرای ناوذ ردر نرم آمریتتا .تهتران :مرکتز تحقیقتا
سیاست ل ی کشور.

مروجی ،مهدی (« .)1391حیا طیته (هدف تربیت نهتایی در برنامته درستی ملتی)» .رشتد آمتوزش رترآن.
ش ارة  .38صص .39-37

مطهری ،مرتضی ( .)1385مقدمهای بر جهان بینی اسممی :جهانبینی توحیدی .تهران :انتشارا صدرا.
مطهری ،مرتضی ( .)1389مقدمهای بر جهان بینی اسممی :انسان و ای ان .تهران :انتشارا صدرا.

موسوی نری ،مجتتی ( .)1395متانی ا تقادا در اسمم .ج .1تهران :دفتر نشر فرهنگ اسممی.

موسوی نسب ،مح دصادن ،هادی رزاری و حسی خطیتی (« .)1391نق ،اسممی سازی محتوای آموزشتی
در درونی شدن ارزش های اسممی» .منرفت .سال  .21ش اره  .179صص .30-15

هاش ی رفسنجانی ،اکتر ( .)1389فرهنگ ررآن (کلید راهیابی بته موضتو ا و ماتاهیم رترآن کتریم) .رتم:
بوستان کتا ،رم.
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Abstract
We have been teaching English in Iran for decades now; however, the materials used
at schools and in institutes have been adopted from or influenced by the commercial
textbooks published by dominating powers. The themes, topics, and the lexical
networks dispose learners toward internalizing secular and materialistic values in
life. There have been attempts on the part of Iranian material developers to detach
from the inconsistencies of the commercial materials with Islamic and Iranian
values; however, the ideal Islamic life4, which is the ultimate goal of education in
Islam has rarely received due attention. Moving toward such a lifestyle demands a
harmony among all the parts of the educational system, including all the different
school subjects and their corresponding materials and methods. Nevertheless,
English language courses have remained unaffected by Islamic teachings and have
focused on the lowest level of life without considering the critical questions
regarding the meaning of life.
One of the main steps toward understanding the purpose of life in the Glorious
Qur’an is to look around at nature which is one of the richest sources of
understanding for people in Islamic thought. Therefore, in this research, the verses
about nature in the Glorious Qur’an, specifically the ones about water as the element
of life and the source of all living creatures, were studied carefully to find out how
the divine language of Qur’an reminds people of the purpose of life by referring
them to natural phenomena.
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Accordingly, the verses from the Glorious Qur’an related to the subject of water,
including verses containing the words “water”, “rain”, “spring”, “river”, and “the
sea”, along with their interpretations in Tasnim (Javadi Amoli, 2012), Nasime Hayat
(Bahrampour, 2013), and Noor (Gharaati, 2009), were checked and analyzed. In
these verses, a picture from nature is first described and explained in carefully
selected words and then people are urged to think about it. These verses also refer to
the people’s responsibility and what they should do in different contexts and
situations and try to help them understand how they should manage their likes and
dislikes according to God’s Words.
The pictures were taken from the verses of the Glorious Qur’an and organized
into four images including “life-giving water”, relating to the fact that rain from the
sky gives life to the dead land and brings back hope to people; “creation from
water”, which is about water as the main element of life from which a great
percentage of the creatures’ body is made; “a divine living from the sky: the water
we drink, the food we eat”, reminding people of the source of whatever they have
and need for life; and at last “such a short life it is”, which refers to the picture
shown in some verses of a dead land which is brought back to life by rain, the
greenness which is created, and how soon it changes to something like straw which
is spread all over with the wind.
For the purpose of developing materials, these pictures were summarized into
sentences from Qur’an with a list of words from the same verses, which together
will take thoughts closer to the concepts intended by the Glorious Qur’an. In these
scenes, pictured through words for people, they are reminded that it is God who has
created and controls everything and He is the One who is praiseworthy. This is
referred to as the foundational concept of “Tawhid” or the oneness of God which has
a leading role in different aspects of life and stands against the positivistic view
toward the natural phenomena assumed to be bestowed upon us by Mother Nature.
Furthermore, people are reminded about death and life afterwards by being strongly
advised to look at the death and life happening around in spring, when the earth gets
green. These two concepts are fundamental in Islamic ideology of life and determine
every aspect of life style; therefore, the purpose of materials should be to delineate
these concepts and their applications.
The language of the Glorious Qur’an has presented these concepts in stories,
metaphors, and similes, in all of which words come together beautifully to serve the
purpose of teaching man the divine concepts essential to both worldly and spiritual
life. Moreover, man is asked questions to rise from the death of ignorance and be
challenged to think by being addressed in these verses.
Based on these findings, the units in the materials can be organized around the
structure of “look, think, and live”, in which learners will be shown a picture from
nature, descriptions of which should be worded according to the words and
sentences from the Glorious Qur’an. Some questions are also suggested for each
picture which can be formed into a writing or speaking task in class, which are
Tawhid- and Maa’d-based. These questions can help learners relate these concepts
to their real life, broaden their views toward nature, and deepen their thoughts by
stepping beyond mere enjoyment and worldly benefits from nature.
Keywords: Material development, English language teaching, The ideal Islamic
life, Nature, Water

