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ةو  فارسیهای درسی کتاب تطبیقی نقد بوم  لغتی العربیّ
 *الیجمعاطفه 

 فارسی دانشگاه هرمزگان ادبّیاتاستادیار گروه زبان و 

 انگیز شکوهی فرح
 فارسی دانشگاه هرمزگان ادبّیاتارشد زبان و  کارشناسیۀ آموخت دانش

 (101تا  81)از ص 

 16/12/1399، تاریخ پذیرش مقاله: 27/6/1399تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی

 

 هچکید
یکی از ند و دان می محیطی  زیست بحرانمل اصلی یکی از عواگرا فرهنگ حاکم بر جامعه را منتقدان بوم

عوامل اصلی  از ی درسیها کتاب نظام آموزشی و. فشان اصالح فرهنگ و نگرش غالب استاهدا

به بررسی تطبیقی کاوی و متنتحلیل محتوای کیفی با روش در این پژوهش  .هستند سازی فرهنگ

ی ها دغدغه ،پرداخته عربی ۀحدو امارات مت   ایران های دبستان لغتی العربّیةو  فارسیی درسی ها کتاب

احترام در  حس  شده برای ایجاد  راهکارهای ارائهبه ارزیابی  و دهکر  بررسی ها آنرا در  محیطی زیست

ت محیط ی  ها حاکی از آن است که موضوعاتی همچون اهم  یافته .ایمهپرداخت کودکان نسبت به طبیعت

ها اقدامات عملی دولت کاری و درخت ها،حفاظت از گونه بازیافت زباله، آلودگی هوا، بحران آب، زیست،

فان .بیشتر منعکس شده است لغتی العربّیةهای در کتاب
 
درصد دروس به  4/45درها این کتاب مؤل

درصد 15تنها در  فارسیدر و  اندپرداخته محیطی زیستبازنمایی موضوعات  هبیا ضمنی ای آشکار  گونه

دولت از منابع حمایت جغرافیای امارات و  رسد مینظر  به .منعکس شده است ها دغدغهدروس این 

ا  اهداف دولتی شده است؛ وها برنامهبا آموزشی  نظامنوایی سبب هم محیطی زیست وجود  در ایران باام 

ع فان ،محیطی زیستی ها بحرانزیستی و  تنو 
 
تبیشتر از  فارسیکتب  مؤل های زبانی برای ساخت ظرفی 

ی ها کتاب محیطی به زیست مسائل محوری اند و ت طبیعت بهره بردهمحوری   تصاویر و ایماژهای ادبی با

 . م تجربی و تعلیمات اجتماعی منتقل شده استعلو
 

 .لغتی العربّیة، فارسی ی درسی،ها کتاب گرا،نقد بوم بررسی تطبیقی، :یکلیدی هاواژه

                                                           
        Jamali.atefeh@hormozgan.ac.ir                                                                                       نویسندۀ مسئول:رایانامۀ  .*
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 مهمقّد . 1

د محیطی زیستامروز با مشکالت  دنیایدر  این معضالت  ۀاز جمل .یمای مواجهمتعد 

سالی،  آبی و خشکشهرها، کمویژه آلودگی هوا درکالن به ،ها آلودگیبه انواع  توان می

ی که بحران. های زیستی اشاره کردپسماند و انقراض برخی گونه مدیری تزباله و  مسئلۀ

انسانی  جوامع هایهایی است که در فرهنگحاصل انحراف ،گیر زمین استامروز دامن

 .به وجود آمده است
لذا  ؛نه ساکن آن ،ای است که گویی مالک زمین استگونهجدید به دورۀرفتار انسان در 

طوری که این پیروزی منجر به تخریب محیط  ،پیشرفت خود را پیروزی بر جهان دانسته

 (.23 و 22: 1397 کیا و نواح،فروتن) زیست و طبیعت شده است
ت، زندگی مبتنی بر مصرفی همچون افزایش دمتعد   موارد گرایی و تجمالت و  جمعی 

اوریرشد صنعت و  پیامد عوامل  ،از این عواملهریک . سازند بحراناز عوامل اصلی  ،فن 

ل انقالب صنعتی، دیگری همچون اقتصاد سودمحور  رواج در علوم تجربی و پزشکی، تحو 

به ا ام   ؛(273: 1388 اردکانی،و 1295: 1392 مارتین،، برگ و سولومون ←) داری هستندو سرمایه

بینی و فرهنگ غالب بر جهان ،عوامل است ۀهم ۀعامل اصلی که سرچشم ،ریگبی ۀگفت

 (.49: 1392) جوامع انسانی است

ها را ها را شناسایی و بررسی و انحرافبحراناین  ۀگرا عوامل فرهنگی سازندقد بومن

فی . دهدارائه می ها بحران کردن پیشنهادهایی در جهت اصالح و برطرفکند و می معر 

ه  منظور به ،فرهنگ و بررسی ابزارهایی که در اختیار دارند ۀبه نهادهای سازند توج 

تواند گام مطلوب، می شکل بهآن  مدیری تگیری نگرش و های شکلشناسایی سرچشمه

ر
 
ست که موزش و پرورش یکی از این نهادهاآ. بینی جامعه باشدی در راه تعدیل جهانمؤث

ر شکل بهی آموزشی ها کتاببا تکیه بر 
 
 شودی موجب ترویج و انتقال فرهنگ میمؤث

 مخاطبانسازی و انتقال فرهنگ به ها در فرهنگهای این کتابآموزه. (58: 1381آقازاده،)

  شکل بهانتخاب و تدوین مطالب آن باید  ،رو این از ؛ی دارندنقش مهم  
 
ت و هدفمند و با دق

ه  .گیردفراوان صورت  توج 

ترین نگاه را برای مناسب ،های متفاوتبررسی نگاهتوان با نقد تطبیقی میدر بوم

 زاده فومشی،بابا میرزا) محیطی امروز شناسایی کرد و به خوانندگان شناساند شرایط زیست

سبب  گرا، منظر نقد بوم های مختلف ازفرهنگ ۀسازند بررسی تطبیقی عوامل .(60:1395

ه ،تنقاط قو  به  نتیجه شود؛ درت و ضعف جوامع متفاوت میسازی نقاط قو  برجسته و  توج 

 .شود ها آشکار و راه اصالح و تعدیل فرهنگ جامعه هموارتر میکاریها و کمکاستی
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عربی در مقطع  ۀحدامارات مت   لغتی العربّیةایران و  فارسیدر این پژوهش کتب 

 .دنشو میبا روش تحلیل محتوای کیفی واکاوی  گرا بومابتدایی از منظر نقد 

شده  راهکارهای ارائهو یانه گرا بومی ها دغدغهمقایسه و بررسی  ،این پژوهش ف ازهد

در منابع آموزشی  محیطی زیستی ها بحرانبه کودکان برای احترام به طبیعت و حل 

های درسی کتابکدام در  .1:است تا در نهایت به این پرسش ها پاسخ داده شود

ها چه راهکارهایی برای در این کتاب .2خورد؟ گرایانه بیشتر به چشم میهای بوم دغدغه

یک شده است که  چه عاملی سبب. 3 احترام به طبیعت به کودکان ارائه شده است؟

 به طبیعت و ترغیب کودکان به حمایت از آن داشته باشد؟ ه بیشتریتوج   کشور

بیشتر  ی درسی،ها کتابشده با موضوع انعکاس محیط زیست در  های انجامپژوهش

 ؛1397 فاضلی و مهدوی، ←) اندبی و تعلیمات اجتماعی تمرکز کردهی علوم تجرها کتاببر 

دار و  ، لیاقتقضاوی و 1393 و حسنی،براری  ؛1397 احمدآبادی، کرامتی و ؛1393و ماشااللهی،امینی 

  ی درسی بهها کتابگاهی نیز  .(1388 :عابدی
 
ی از منظر نوع نگرش به محیط طور کل

امقدم و ورپ علی ←) اند زیست واکاوی شده  ران،همکاصالح عمران و و 1395 مقدم،پور علی حو 

هکتاب درسی خوانداری دوم دبستان از منظر نوع به در یک مورد نیز  (.1395 به  توج 

هعناصر طبیعت  نقد  ۀدر زمین. (1389 ،عبداللهی و کارگران ،عمل صالح ←) است شده توج 

ای ای به تحلیل محتوای مقایسهتنها در مقاله ،های درسی فارسی و عربی تطبیقی کتاب

 اند تی پرداختههای جنسی  نابرابری نقشتکیه بر ه با های درسی ایران و سوری  تصاویر کتاب

اتها پژوهشبرخی در . (1394، رانهمکانژاد و  دتقیمحم   ←) کودک و نوجوان از منظر  ادبی 

در  نقد بومبررسی خود به  ۀنامدر پایان (1395) کرمستجی .شده استبررسی  نقد بوم

فمینیسم را  بوم (1397) ی داستانی تصویری کودک ایرانی پرداخته است و ذکاوتها کتاب

 شده،های یادیک از پژوهش در هیچدر نهایت ا ام   ؛در دو داستان کودک بررسی کرده است

تر و با ی دقیقشکل بهمقطع ابتدایی و  فارسیی ها کتاب ،گرا بومجستن از نقد با سود

 .اندمتفاوت واکاوی نشده کشوررسی دو ی دها کتابنگرشی تطبیقی 
 

 ادبّیاتگرای ومب نقد .2

 ،نقد بوم. های متفاوتی یافته است گذشته رشد و پیشرفت نقد ادبی زمینه ۀدو ده طی  

انسان معاصر  محیطی زیستهای ست که محصول دغدغهردهاترین رویک یکی از اصلی

اتی گرا بومدر نقد . (9: 1395 پور،پارسا) است اتبه ارتباط میان محیط زیست و  ادبی   ادبی 

ات ،در این نوع نقد. شود پرداخته می در سویی و محیط زیست در سوی دیگر قرار  ادبی 
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 :معتقد است (yollftolG) گلوتفلتی .دارد
اتمیان  رابطۀنقد  بحث اصلی بوم  پور،قل از پارسابه ن) و دنیای فیزیکی است ادبی 

1395 :64.) 
عبه طبیعت که حاکی از را های متفاوت  نگرش گرا بوممنتقدان  اقلیمی و فرهنگی  تنو 

عاین . کنند واکاوی می ،است اتدر  تنو    ادبی 
 
ها به اشکال مختلف منعکس شده  تمل

اتی به خاص   ۀاز زاوی گرا بومنقد . است ی از زوایای دید ا گستردهبلکه طیف  ،نگرد نمی ادبی 

 .کند تی تا پسااستعماری را آشکار میسن  
الگرا تغییر و  های نقد بوم یکی از زمینه تی است که در طول تاریخ در نگرش تحو 

اتهای طبیعی به وجود آمده و در  انسان نسبت به محیط زیست و جهان و پدیده  ادبی 

 (.101:1392 پارساپور،) به اشکال مختلف منعکس شده است

محیط . 1:کند را تشریح می گرا بومهای نقد  گلوتفلتی با چندین پرسش محوری روش

شناسی  بوم ۀدر مسیر اندیش های اثر آیا ارزش .2 چه نقشی دارد؟رنگ اثر  زیست در پی

 .4 نهاده است؟ تأثیررفتار ما  ۀهای مرتبط با زمین بر نحو چگونه استعاره. 3 است؟

آیا نگرش مردها به طبیعت با  .5 ای ادبی قلمداد کرد؟ توان گونه نگاری را می طبیعت

ات. 6 ها متفاوت است؟ نگرش زن گذارده  تأثیرانسان و جهان طبیعی  رابطۀچگونه بر  ادبی 

محیط زیست  بحران .8 آیا مفهوم طبیعت بکر در گذر زمان تغییر کرده است؟ .7 است؟

اتدر  اتطبیعت در . 9 چگونه منعکس شده است؟ ادبی  کودک چگونه به تصویر  ادبی 

زیست چقدر سهم متون ادبی در نوع نگرش انسان به محیط . 10 کشیده شده است؟

 .( yollftolG ,1996 :xix) است؟

ات فرهنگ، در نگاه غالب بر انعکاس  ،آن عالوه بر. جوامع قابل ردیابی است ادبی 

هبی ۀریش ات در توانمی محیطی را نیزمعضالت زیست ی بهتوج  از . کرد وجوجست ادبی 

هنمودهای غفلت و بی اتی توج  شرط  و قیدبی ستایش محیطی  زیستبه مسائل  ادبی 

 .توسعه و پیشرفت اقتصادی و صنعتی است
توسعه و پیشرفت و تکنولوژی یادآور ظلم به طبیعت است؛  ،برای دوستداران طبیعت

هچراکه  ه انسان به این امور، با بی توج  ی او به محیط زیست و تهاجم خواسته یا توج 

دفاع از طبیعت، ناخودآگاه با بیزاری از  ،رو ایناز ؛زمان بود ناخواسته علیه طبیعت هم

 (.30: 1392پارساپور و فتوحی، ) تکنولوژی همراه است
ت حامی طبیعت، از رسان به طبیعت و دنیای سن   آسیب های دنیای مدرن  رفع تقابل

  :است پارساپور بر این باور. گرایان استی بومها دغدغه
در بسیاری از آثار  ،تکنولوژی، روستا و شهرت و مدرنیته، طبیعت و تقابل دیدگاه سن  
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ا حقیقت این است که تا زمانی که این تقابل وجود ام   ؛شود هنری و ادبی مالحظه می

اوریتواند مانع حرکت قطار  روست؛ چراکه نه می هدارد، انسان با مشکل بزرگی روب و  فن 

: 1393)ت مادر خود، طبیعت باشد تواند شاهد فریادهای مظلومی   صنعت شود و نه می

65.) 
 

 آموزش و پرورش و محیط زیست .3

عهای مآگاهی تدریج کودک به های  راهاز  و آورد خود به دست می بوم زیستاز  یتنو 

 .آموزد به آن را می رساندن رهیز از آسیبپحمایت و تعامل با طبیعت و ارتباط و  ،مختلف

تر مشتاقانههای طبیعت با موجودات و پدیده (سالگی دوازدهتا شش ) کودکان در سنین میانی

عواطف و کنجکاوی بیشتری نشان  ،های مختلفبه موجودات و محیطو  کنندبرخورد می

و  شوندتر میدهند؛ همچنین از حقوق خودمختار زندگی موجودات دیگر آگاهمی

  . (113: 1394 کلرت،)کنند با طبیعت همراه با مراقبت و مالحظه برخورد می ،تدریج به

هبا تکنجکاوی و افزایش  به گسترش عالقه، توج  دانش و  فراگیریبرای  انکودک ظرفی 

را در این زمینه کامل و دقیق کرد و در مسیر درستی  ها آنآگاهی  توان می ،فهم طبیعت

ه های دوران کودکی از محیط زیست وآگاهی ارتباطن بر پژوهشگرابرخی  .قرار داد  توج 

 ۀند که بسیاری از رهبران عرصا و برآن اندکید کردهأ سالی ت در دوران بزرگ به آن خاص  

 .(60: 1394 الکینتون،) ندا هداشت طبیعتپیوندی عمیق و قوی با  زیست از کودکی محیط

هبا بی  ها آنت تدریج از میزان حساسی   به ،خاص   ۀی به آموزش کودکان در این زمینتوج 

و عادی به خود  هنجار هبه طبیعت شکلی ب طبیعی کاسته خواهد شد و آسیب به محیط

های رنگ خواهد شد و تجربه با طبیعت کمارتباط مثبت  ،خواهد گرفت و بدین ترتیب

معیار و  صورت به ... قطع درختان و تولید زباله، ی مختلف،ها آلودگیناخوشی همچون 

می و روحی آسیب خواهیم لحاظ جس به عادی در خواهد آمد و بدون آنکه آگاه باشیم،

 (.99: 1394 جونیور،) دید

پی گسترش سواد است که در  محیطی زیستهای جدید آموزش یکی از نحله بوم

تا  محیطی زیستد از گسترش سوا که یکرد ابعاد مختلفی داردرو این .است محیطی زیست

 استعمارگری،  داری،سرمایه ،بوم زیست ضد آثار نقد ناپایدار، هایسیاست و هافرهنگ نقد

ی را آموزش مطالب مهم   در واقع بوم .شود را شامل می حاکمۀ امپریالیسم و فرهنگ طبق

: 1399 گارد،) کند عمل مطرح می ه و اقدام ووحدت ضروری نظری   نقد،کاربست بوم ۀدربار 

ها به تأثیرگذار برای انتقال فرهنگ و ارزشآموزش و پرورش نهادی رسمی و  .(57-58
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ها را به  ارزشمستقیم و غیر مستقیم این  صورت بهاین نهاد  .کودکان و نوجوانان است

مراقبت از ) ها سروکار داردجا که آموزش و پرورش با ارزشکند و از آنفراگیران منتقل می

 ست،وان سازمانی که مخاطبش نسل فردابه عن ،(77: 1377زندگی پایدار، زمین راهبردی برای 

  .سازی آموزش با اصول محیط زیستی داردفراوانی برای همسو زمینۀ
ا
از یکی  اصوال

ال های اخیر متناسب با کارکردهای این نظام که در دهه افزون و معضالت ت روز تحو 

ت محیطی زیست ی  ساختارهای فرهنگی و آموزشی  .آموزش محیط زیست است ،یافته اهم 

قهای زمینه سالم،  ی از آموزش  بخش مهم   .ندکمحور را فراهم می اهداف توسعه تحق 

ه  .آموزش و پرورش است ۀعهد رب آن و حمایت ازمحیط زیست به  توج 

 عبارت از از نظر یونسکو آموزش محیط زیست
ها و تجارب ها، مهارتارزشها، آموزان، آگاهی آن دانش یندی دائمی است که طی  آفر 

شوند مسائل و  الزم را در مورد محیط پیرامون خود به دست آورده و از طریق آن قادر می

که خواهند توانست  مشکالت مرتبط با محیط زیست فعلی و آینده را حل کنند؛ همچنان

ع های آینده مرتفافکندن منافع نسل نیازهای کنونی خود را بدون تهدید و به مخاطره

 (.62: 1393 ،امینی و ماشااللهی به نقل از )کنند 

سواد »موسوم به  ،سواد ی ازواقع کودکان امروز نیازمند کسب نوع خاص   در

در ستون  کردن مفاهیم مختلف مرتبط با محیط زیستوارد  .هستند «محیطی زیست

و در زمان تکوین و  آغازمان آموزان از هد دانششو می باعث درسی مقاطع مختلف،

عنوان  عنوان یک درس که به فقط به فاظت از محیط زیست را نهح ت،گیری شخصی   شکل

گر هدف آموزش و ا (.178: 1388 دیبایی و الهیجانیان،) ی کنندانسانی تلق   یتمسئولی  

آموزش محیط زیست و حمایت و  است، ن در زندگیآبردن کارها و بهآموزش دانش ،پرورش

 حفاظت 
ا
کشورهایی در آموزش و  .هاستها و ارزشترین دانشیکی از ضروری از آن قطعا

قطی و محی مدیری ت اند که در آثار پایدار پیشی گرفته ۀبخشیدن به اهداف توسع تحق 

هبیشتر  محیطی زیستمرتبط با کودکان این کشورها به معضالت   .شده است توج 
 

 فارسی و عربیهای درسی کتابهای مختلف آن در محیط زیست و جنبه .4 

به  لغتی العربّیةاز  درس 55و  فارسیی ها کتابدرس از  60 ،این پژوهش در مجموعدر 

ه و بود ها هدفمنداین درس گزینش .پژوهش انتخاب شدند ۀعنوان نمون به  توج 

دی ها بحرانو راهکارها برای حفظ محیط زیست و  محیطی زیستی ها دغدغه ، متعد 

 . قرار گرفت مبنای تحلیل
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  آن اهّمّیتتعریف محیط زیست و . 4-1
هگرا مورد  ترین مفاهیمی که در نقد بومیکی از مهم محیط و فضای »، گیردقرار می توج 

ه ۀو نحو« زیست و زندگی  .به آن است توج 

این  ؛از محیط زیست سخن به میان آمده است( %3.3) فارسیهای  درس کتاب 2در 

یعنی جایی که  ،جهان» در عبارت (1394:10 پنجم دبستان،) «تماشاخانه»مفهوم در درس 

در  (30: 1394سوم دبستان، ) «طبیعت پاک ،آسمان آبی»و در درس « کنیمدر آن زندگی می

 .شود دیده می« محیط زندگی»ترکیب 

تبه محیط زیست و  (%34.5) درس 19در ضمن  لغتی العربّیةهای  در کتاب ی  آن  اهم 

ها، ها، در تمرینعالوه بر متن درس( محیط زیست)«ةالبیئ»ۀ واژ. پرداخته شده است

هله نشان از ئشود؛ و این مس نیز دیده می...  ها، موضوعات پژوهش، تصویرها و مثال  توج 

فان ۀآگاهان
 
تکرار مفهوم محیط . جای کتاب درسی دارد به درج این مقوله در جای مؤل

رآموز به سمت مطلوب  دهی نگرش دانشد در جهتتوان می ،آنهای زیست و وابسته
 
 مؤث

های بخشیدن به آموخته یکی از موارد مهم در یادگیری و عمق ،که تکرارجاییآناز . باشد

بیشتر تکرار شده باشد، آشنایی مخاطب را با آن  ،هرچه مفاهیم ،رودکودکان به شمار می

 .(82: 1395دی، محم  ) کندمفهوم بیشتر می
 

 آن بحران آب و اهّمّیت .4-2

ت ی  ددر ضمن آیات  .ناپذیر استانکار موجودات زنده  همۀآب در زندگی  اهم  ن آقر  متعد 

ت کریم به ی  اشاره شده  بخشی به زمین و موجوداتو ارزش این مایع حیاتی در زندگی اهم 

هبا  .(99 :انعام و 65 :نحل ،30:انبیاء ←) است تبه افزایش  توج  دصنایع  ۀتوسع ،جمعی   متعد 

 .رو هستیمآب روبه بحرانزمین با  ۀکر  ی مناطقها، در برخآلودگی آبو 

ت ی  هآب در زندگی موجودات و  اهم   تنها در فارسیآن در  بحرانمخاطب به  دادن توج 

  :دشو میدیده  دبستان پنجم از دروس (%1.6) (تماشاخانه) درس1
کردن و یکی وع برای فکر وابسته است، بهترین موضآن  همین آب گوارایی که زندگی ما به

جود آمده است؟ اگر روزی آب در روی زمین آب چیست؟ چگونه به . ستهااز شگفتی

 (.11-10: 1394) تواند آن را پدید آورد؟ نباشد، آیا انسان می
برده شده و مخاطب  ها ناممده از آب به عنوان یکی از شگفتیدر ضمن جمالتی که آ

 پرسشی،-ی شرطیادر جمله ،انده شده است و در نهایتدر این شگفتی فراخو لم  به تأ

 .ی کوتاه پاسداشت این منبع حیات گوشزد شده استصورت به
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ه (%5.4) درس3دراین موضوع به  لغتی العربّیةی ها کتابدر  یکی از  .ه استشد توج 

ث المائی» باعنوانها این درس وُّ
َ
ل  آب یها آلودگی آن که در سطری است33 یمتن 1«التَّ

فی در این درس آب آلوده  .دشو میل آشنا تفصی آلودگی به کودک با عوامل و دشو می معر 

فیعامل زیان برای انسان، گیاهان، جانوران و آبزیان  ها و در واقع آسیب .شده است معر 

هی کمبود آب تنها مها بحران   شکل بهزنده  موجودات   همۀ ؛نیست ها انسان توج 
 

از  یک کل

 :بینندآسیب می بحراناین 
ه  المیاه، أو  [...] {ث المائیالتلو  } خدام  اإلنسان  هذ  نَد إست  َرَر ع  َب الضَّ ُیمکن أن ُیَسبِّ

روَ  الثَّ َرَر ب  َق الضَّ باتیَّ  ة  ُیلح  َمکیَّ  ة  أو الَحَیوانیَّ  ة  النَّ ة  ، أو الَبحریَّ ة  أو السَّ
ادس، الس   الصف  ) 2

2016-2015 :220). 
های انی، مواد شیمیایی موجود در پسابعوامل آلودگی آب را فاضالب انسمتن درس 

 هایو خطر   ددان میک و گیاه و آلودگی نفتی اخ ۀواسط ی، باران اسیدی، آلودگی بهصنعت

رای مقابله با این ب ،متن در پایان .دشمر  میناپذیر  را جبران ها آلودگیناشی از برخی 

سطح آلودگی کاهش یابد و  ،شود ها جلوگیریآلودگی آب د ازشو میپدیده پیشنهاد 

 .(همان) هایی برای پسماندها باشدراهکار ها مشروط به اندیشیدن تأسیس کارخانه
 

 و پیشگیری از آن  هواآلودگی  پاکیزگی و. 4-3

گرو زندگی در محیطی است که هوایی پاک و خالی از انواع سالمت موجودات زنده در 

های کنندهآلوده ،شهرهاکالنویژه در به ،در دنیای مدرن اام   ؛داشته باشدها  آلودگی

است  میزانیبه هااین خطر  .است ش زمین و ایجاد انواع بیماری شدهمختلف سبب گرمای

اوریها و راهبرد اند باتالشدر  ها انسانکه    .بکاهند ها آلودگیمیزان این از گوناگونهای  فن 

مسئله مشاهده هایی مرتبط با این عبارت (%8.3) درسپنج  دری فارسی ها کتابدر 

ای اشارهبه پیامد آلودگی هوا  ،«اگر جنگل نباشد» درس   ضمن (%1.6) مورد1شد که 

ت و بر دارد گذرا ی  )سوم  شده است تأکیدهوا   ۀو تصفی  جنگل در تأمین اکسیژن  اهم 

توصیف  ، به(%6.6) دیگر درس  چهار  در یعنی ،سایر موارددر ا ام  ؛ (114: 1394 دبستان،

 «چشمه و چراگاه»درس  در  «هوای خوب»همچون  ترکیباتی مثبت هوا و آسمان در ضمن

ل) آسمان » ،(85: )همان «سفر دلپذیر»در درس   «دلپذیر هوای» ،(71: 1394دبستان،  او 

 دبستان،دوم ) «طبیعت پاک ،آسمان آبی»در درس   «یزه و تمیزپاک بسیار هوای»و « آبی

 (12 :1394 ،دبستان پنجم) «تماشاخانه»در درس   «هوای خوب و آسمان آبی»و  (32: 1394

 ،است  محیطی زیستمعضالت  برانگیزترین چالش از که هوا آلودگی مسئلۀ به و ه،شد بسنده

 ای نشده است.اشاره
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هنوع  شش ضمن  در؛ است یدیگر ۀگون به این مقوله به لغتی العربّیةی ها کتاب توج 

پرداخته  وا و آلودگی هواپاکیزگی ه ی همچونبا ترکیبات لهئمسبه این %( 10.9) درس

 ی عربیها درس یکی از  ضمن درنیز  ازن ۀالی گرمای زمین و نابودی مسئلۀ شده است.

ث البیئَ  .است مطرح شده «ةث البیئتلو  »با عنوان  %(1.8) وُّ
َ
ست با موضوع شعری ا 3ةَتل

به گرمای زمین و آسیب  و از جمله بحرانهای ترین جنبهمهم زیست کهآلودگی محیط 

 :ازن را مطرح می کند ۀالی
 

 ـــــالناُس ف
َ
ل

َ
َدهاـــی ق قُس هدَّ  ٍق فالطَّ

 

غ  ــــوالعل 
َ

 حت  ـُم ُمنش
ٌ

یَ  ریـــن یـــل  الــالح 
 

  غاَدَر  دـــق باألمس  
َ
 وُن َمضَجَعهُ ــربـــالک

00 

الـــَو الَج ـــنح ن  األرض  ـــن باطــم   وِّ ُمنتق 
 

 د عبثتــــد والغازات قــاالکاسی تلک
 

 ال 
ا
سادا

َ
ت ف

َ
 د َوَصالـــوزون قی األ ـــعـاث

 

مٌض، ُسم َنت وٌم، غباٌر،ـــح   ـــَمَط  َکوَّ
ا
 را

 

ال َستأم الَجـوِّ زاَدت رارُه ـــح 
َ
 ...4الَجل

 (165:  2015-2016الصف السادس، ) 

ازن و  ۀمقابله با تباهی الی ۀشد های شناختهژی پاک که از راهانرراهکار استفاده از 

در ضمن  .دشو میدیده  %(9) لغتی العربّیة درسپنج  در ،مدهای گرمای زمین استپیا

اق» درس در مثالا  ؛ندشو میمزایای آن آشنا با انرژی پاک و  انآموز دانش ،این دروس  ةالط 

مسیَّ 
َّ

به انرژی خورشیدی در کشور امارات  بزرگ تولیدهای برخی از ایستگاه 5«ةالش

فی انآموز  دانش  .(181: 2015-2016، الثانی الصف  ) دنشو می معر 
 

 تفکیک و بازیافت زباله و تشویق مخاطب به یآلودگی دیدار .4-4

نجش و آزردگی خاطر ر  سبب ها آن ۀهدهایی است که مشای ناشی از منظرهآلودگی دیدار

 شهر و م انباشت زباله در. شودبیننده می
 
 است ه یکی از نمودهای آلودگی دیداریحل

  .(324: 1388اردکانی، )
ا
 سازی پاک قطعا

 
در ه عالوه بر حفظ بهداشت و سالمت، شهر و محل

رکاهش آلودگی دیداری 
 
 .است مؤث

هاین موضوع به  «طبیعت پاک ،آسمان آبی»با عنوان  (%1.6) درسیک  در فارسیدر   توج 

ث البیئَ »با عنوان %( 3.6)درسدو  در لغتی العربّیة در. است شده و 
َ
 صو  ةَتل

ُ
 «ةظافالن   دیُقنا عامل

ت ی   .شده است پاکیزگی و نظافت محیط زیست گوشزد اهم 

همحیط زیست بدون پاکیزگی  تبه  توج  به تفکیک  .دشو میر نها میس  پسماند مدیری 

هبی فارسیله و بازیافت آن در زبا پنج  در لغتی العربّیة در کهحالیرد ،ی شده استتوج 

 النظاف» درس  
ُ

ال » و «ةالبیئ َصدیُق »، «ةفایات إلکترونی  نُ »، «خبٌر ُصُحفی»، «ةصدیُقنا عامل مدینٌة ب 

 بر تأکید کنار در .پرداخته شده است ها آنها و تفکیک به موضوع زباله %(9)« فایاتنُ 
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ت ی  ت و پاکبان به احترام نیز درس یک موضوع بازیافت، اهم  ی   ۀنکت .تاوس شغل اهم 

ه ،شوددیده می لغتی العربّیة جالبی که در در  .های الکترونیک استبه بازیافت زباله توج 

شهرداری : است شدهنقل  با این عنوان البیان ۀاز روزنام مطلبی 6«َخَبٌر ُصُحفی  »درس 

تبر  این متن در .کندهای الکترونیک را بازیافت میالهدبی زب ی  ها زبالهاین ت بازیاف اهم 

تو  تأکید شده است
 
ت عل ی  نجات محیط  و ارزشمند آن استفاده از مواد  این کار را  اهم 

پیامدهای خطرناک  .ددان میزیست از خطرهای ناشی از رهاسازی آن در طبیعت 

 حیطنابودی م ایجاد بیماری، :عبارت است ازبه نقل از این درس ن نوع زباله رهاسازی ای

 .(46: 2016-2015 ،ابعالر   الصف  )آب و هوا تباهی خاک کشاورزی و آلودگی  ،زیست
 

  هاشکار حیوانات و حفاظت از گونه .4-5 
هزمانی  داشت که برای حفظ حیات شکار میی، انسان را وابر نیازهای ماد   و تمرکز توج 

ارضای  کند،تحریض آدمی را به شکار فراهم می آنچه اسباب ،مدرن دورۀا در ام  ؛ کند

ز نوعی تفریح آنچه امرو .دفاع استو عرض اندام در مقابل جانوران بیجویی برتری حس  

هم یآسیبی جد   ،دآی میشمار  به کند و در نهایت های مختلف جانوران میگونه توج 

 .شود یم ها آنانقراض  موجب

به موضوع زندگی %( 5) «امید»و  «هدهد»، «برزگرن و یبلدرچ» درس  سه  در فارسی در

هبی آن پرندگان و حفاظت از را  هدهد و امید شکار پرندگان یها درس. ی شده استتوج 

 (19: 1394ششم دبستان، ) درس هدهددر . دهندنشان می شده و طبیعی ی پذیرفتهامر

در واقع  او ۀجمل .ددان می ها انسانرا شکار و صید خوراک پرندگان زیبا و خوش پیرزن

در  ادصی  ، «امید»در شعر . اندنهادهبرای صید پرنده دام که بر رفتارکودکانی است تأییدی 

 .(107: 1394چهارم دبستان، ) را شکار کند آند فرصتی است تا کمین کبوتر نشسته و مترص  

 .ندارد و عملش ادصی   ۀدربار ی خاص  گیری جهت ،بودن شکار بنا به اعتقاد به طبیعی شاعر

تر و کا ،بلدرچین و برزگر در درس الی   ۀا نگارندام   ؛دشو میپرندگان عامل آوارگی انسان  فع 

تکند و به عواقب جو میوگری را جستمتن اهداف دی الی  زندگی پرندگان ر های بشر بفع 

ه  .(46: 1394سوم دبستان، ) نداردی توج 

  شکار، ،کشورهای عربیدر 
 
مختلف  و رسوم شکار در آثار ی است و به آدابرسمی مل

صید و شکار  ،ت از نگرش غالبکتب درسی نیز به تبعی   در .تفصیل پرداخته شده است به

 مسئلۀآن به ا به موازات ام  ؛دشو میستوده  ی ارزشمندرسم به عنوانبا پرندگان شکاری 

ه %(7.2)درس چهار  نیز دراز جانوران ت و حفاظها انقراض گونه  در. شده است توج 
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حاد»درس   .دشوآهن آشنا میداث خطوط راهی احبرا دولت ۀبا برنام آموز دانش« قطار اإلت 

هچه در این درس قابل آن شرکت  .است محیطی زیستعنایت به مالحظات  است، توج 

 ،رو ایناز ؛ جانداران را نیز لحاظ کرده است زیستگاهآهن،  حاد در مسیر احداث خط  ت  اإل

تضمین محیطی  منظور بهقطار  در مسیر خط   مختلفیی هاو گذرگاه هاها، تونلساخت پل

آهن از  که خط  است  دهکر و تالش ده را دستور کار قرار دابیابانی جانوران سالم برای 

درختانی از طرح اگر در مسیر این . دگزینی پرندگان کمیاب عبور نکنمجاورت جایگاه النه

 درخت باید در  ،شش گیاهی و تداوم آنمحافظت از پو یبراسر راه برداشته شوند، 
ا
مجددا

درس این که محور با این .(121: 2015-2016، ادسالس   الصف  ) کاشته شود یجای دیگر

اوریتوصیف    کشور است، ۀو صنعت و توسع فن 
 
 مد   را نیز محیطی زیستمالحظات  فمؤل

بوم جانوری و حفظ زیست های گونهوضوع حمایت از ی دقیق مشکل بهنظر داشته است و 

 .را نیز منعکس کرده است

همورد  هاموضوع شکار و انقراض گونه سدر هشتدر  ،ی عربیها درس از مجموع   توج 

یریَّ  ةسیرَ » درس  چهار  است که در
َ

کترونی  »و  «باتاتالن  ةفائد»، «حادت  قطاراأل»، «ةغ  «ةنفایات إل 

(7.2)%  
ا
ه هاانقراض گونه مسئلۀبه  صراحتا اندیشیده  هاآنو تدابیری برای حفظ  توج 

  .است انگیزو غرور  کاری ارزشمند صید (%7.2) درس دیگرچهار  ا درام  ؛ شده است
   

  و فضای سبز کاری درخت به توّجه و زایییابانب .4-6
شدن  بیابانی .و فشارهای آدمی بر طبیعت است دهیناسنجعملکردهای  ۀزایی نتیجبیابان

منطقه  آنآبی تدریجی رفتن پوشش گیاهی و خشکی و بی دستمنطقه به معنای از  هر

 ،و ایجاد فضای سبز کاری درختزدایی همچون جستن از راهکارهای بیابانبا سود .است

 .زایی را کند کردروند بیابان توان می

ه کاری درختبه  درسشش ضمن  در ،کشوردو  هر ی درسی  ها کتاب در شده  توج 

از دروس  ا در برخیام   نظر است؛مورد  کاری درختتنها موضوع  ،س فارسیرودر د .است

 ،فارسی یها در درس نمونه یراب ؛زایی و خطر آن هم اشاره شده استبه بیابان لغتی العربّیة

به تصویر کشیده شده  یروستای یپیرمرد (56: 1394سوم دبستان، ) «کار نیک»حکایت  در

هطبیعت و محیط زیست  به او. ستگردودرخت  کاشتدر حال که  مندی بهره. دارد توج 

عالوه بر  کاری درختاو با . از زمین در جهت افزایش و گسترش منابع آن است پیرمرد

آن، طبیعت و سایر موجودات زنده را نیز به نحوی  ۀو سای هساختن انسان از ثمر مند بهره

و تأمین نیازهای  در دوران مختلف ها نسلارتباط بین بر در پایان حکایت  .سازدمنتفع می
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کید شده أ ت یی استگرا بومهای از شاخصهکه  شدن برای دیگران قائل شدیگر و ارزیک

 :تاس
       بخورند دیگران وبکاریم  ما               خوردیم ما و کاشتند دیگران

                  

ة) 7«الَعین ُة مدینَ »درس متن  در  پس از (93: 2015-2016الث، الث   الصف   لغتی،العربی 

مانند کوه شهر های طبیعی این برخی جاذبه ،شهر العین جغرافیاییت گزارشی از موقعی  

فی این شهرهای آب گرم های سرسبز و پرآب و چشمهحفیت، دشت  در .ستاشده معر 

هبه میزان  این درس های باغارزش به ساخت، به ایجاد فضای سبز و محیط انسان توج 

تالش برای کاشت درختان و ایجاد  .استشده  اشاره زین ها و مزارعگردشگاه فراوان و

عوشش گیاهی مپ   .ای دیگرگون بخشیده استبه این شهر جلوه ،تنو 

ز ا 9«باتاتالن   ةفائد» و 8«جوائز» درس  دو ضمن  زایی دربیابانبا مقابله  هایراهکار 

کید تأ شمردن فواید گیاهان ر ضمن ب النباتات ةفائددر  .آمده است %(3.6) لغتی العربّیة

-2016، ابعالر   الصف  ) دشو میزایی و فرسایش خاک مانع از بیابان که وجود گیاهان دشو می

2015 :26). 
 

  اقدامات عملی گزارش. 4-7
تگزارش اقدامات و  الی  کودک و  ،ی درسیها کتابحفظ محیط زیست در  جهت ها درفع 

گاهی برای حفظ محیط زیست ساالن در هر مقام و جای درجریان تکاپوی بزرگنوجوان را 

تآنان با خواندن این  .دهدقرار می الی  خود را به عنوان عضوی از جامعه مسئول  ،هافع 

  .نددان میحمایت و حفاظت از محیط زیست 

ه عملی برای اقدامات از هاییگزارش  درسدوازده  در زیست محیط بهویژه  توج 

 کشوردر  هاگزارش در ارتباط با حمایتیازده  .شوددیده می لغتی العربّیة %(21.8)

 یکالیفرنیا ایالت در سکویا پیکرغول درخت از حفاظتمربوط به  موردیک  و است امارات

 .اندنشدهثبت  فارسی بکت در گذارتأثیر  عملی   اقدامات این .آمریکا

لبیئَ » متن درس میُّ ل 
َ
 ای است که بهگزارشی از نمایشگاه و جشنواره 10«ةالَیوُم العال

با  انآموز دانش. داشت روز جهانی محیط زیست در امارات برگزار شده بودمناسبت گرامی

ت حال سازمانی در امارات در که یابنددرمیاین متن  ۀمطالع الی  است که تمرکزش بر  فع 

ت الی  در روند محافظت  آن عنوان عضوی ازند به توان می ها آناست و  محیطی زیستهای فع 

ر محیطی زیست بحراناز زمین و کاهش پیامدهای 
 
این درس به پایان  در .باشند مؤث

 البیئأ»د که در متن با عنوانشو میاشاره ال آموزان فع  به دانش جوایزاهدای 
ُ

ة  البریئ ة  بطال
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ه   م،ه  فی أعمار   غاُر الصِّ ، ُتُهمَد فئ  أ -2016 الخامس الصف   ،لغتی العربّیة) 11«مالکبار فی أعمال 

 .ستیاد شده ا ها آناز  «(2/88: 2015
 

 

 

  ت طبیعتبا محوریّ  ادبیتصاویر و ایماژهای  .4-8
ه با عبه  توج  اتو غنای زبان و  تنو  های طبیعی در  فارسی انعکاس طبیعت و پدیده ادبی 

تعداد اشعاری که  فارسیدر . است لغتی العربّیةبیش از  فارسیقالب ایماژهای ادبی در 

 لغتی العربّیة، و در %(30) هیجده ،شود ها دیده میتصاویر ادبی برگرفته از طبیعت در آن

 کوه، ی همچون آفتاب،های طبیعپدیده در اشعار فارسی .شعر است%( 7.2) چهار

را فراهم  ... ویفات، استعارات، تشبیهات خلق توص ۀغیره زمین ها وفصل دریا، جنگل،

بیش از دیگر صنایع  ،عناصر طبیعتبخشی به تشخیص و جان ،ها میان آرایهدر  .اندآورده

همورد  لهئشاید این مس .شود دیده می ادبی در جهان کودک که  شاعران بوده است توج 

نوس أهنوز فرهنگ، خود را بر طبیعت تحمیل نکرده و کودک بیش از فرهنگ، با طبیعت م

 (.21: 1395 پارساپور،) است

 ۀشاعرانه و استعارات مکنی  خلق تصاویر بکر  ۀخود زمینهای خاص  با ویژگی طبیعت

به ا آب ر  «دریا» در شعر ثالا محمود کیانوشم ؛اضافی و غیراضافی را فراهم آورده است

 :کشدهای کبود مید را نرم بر تن ماسهکه دامن خو کشدزنی به تصویر می صورت
 

 رمـآب دامنش را ن دکشمی

 
 ودـــهای کب هـــن پاک ماسـر تــب 

   (110: 1394 )سوم دبستان،  
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 درصد توّجه به بحران های محیط زیست .1

 فارسی خواندی 
ة   ▪فارسی العربیه لغتی  ▪لغتی  العربی   
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 سرخوش، جوش،وپرجنب بیشتر موارد با صفات مثبت مهربان،عناصر طبیعت در 

فیخوان آواز خواب  رقصد و باغ و زمستان بهباد می خندند،ها میگل.اندشده معر 

عنوان یکی از  طبیعت به های درسی،اشعار منتخب در کتابدر بیشتر  .روند می

 پارساپور،) کند و تنها شیء و منظره نیست که صحنه را بیارایدها نقش بازی میتشخصی  

1391 :19). 

ه عناصر ب طبیعت عناصر هاآن در که هستیم تشبیهاتی شاهد هیگا ،استعارات کنار در

روی  شاپرک   ،«کمان مثل یک رنگین» در شعر مثالا  ؛اندملموس و طبیعی تشبیه شده

 .(54: 1394 دوم دبستان،) کمان تشبیه شده استهای او به رنگینلو با ،شیشه به برگ

 :است و خوبی نیکی مظهرکه  اند تشبیه شده انسانی به طبیعت عناصر گاهی
 

 ون مادریـربان چـآفتاب مه

      
 ردــک را ناز شــنازک هایبال 

 ()همان                                   

ک، عناصر طبیعت را به عناصر کردن تصاویر ادبی برای کود گاهی شاعر برای ملموس

 ستااست که صورت آسمان در آن پید ای پهناورآب آینه .ساخت تشبیه کرده استانسان

پنجم ) انداره مانند شدهها به فو  در ترکیبی تشبیهی گنجشک (.110: 1394 دبستان،سوم )

از  «باران»ر و در شع (همان) شودکمان به پلی تشبیه میرنگین ،(104: 1394 دبستان،

 چهارم دبستان،) کندکه ابرها را پاره می است انیر بر  شمشیچون  برق ،گیالنی گلچین

1394 :60). 

ه ها بادر واقع برخی تشبیه ها های کودکان و جهان ذهنی آنمشغولی به دل توج 

ساالن  دنیای بزرگها در است که یکی از آن ها مبتنی بر طرفینیبعضی از آنتنظیم شده و 

 .(59: 1387 سالجقه،) کاربرد دارد

ها اشعاری انتخاب شده است که در آن گاهی ،های نخست دبستاندروس سالدر 

سازی موسیقی و  ها در شعر کودک سبب غنیتکرار واژه. شودصدامعنایی و تکرار دیده می

 :(87-86: 1389 پور،علی) شودزبان کودک می  در ذهن و بیشتر شعر تاثیرگذاری
 

 کشتزارها           سبز و سبز و سبز

   آبشارها                و شر ر ـر و شـش

ل)های آب  خنده          و شاد و شاد       شاد   (18: 1394 دبستان، او 
های موسیقایی ادبی و آکنده از زیباییآهنگین و هایی که کالم را کنار آرایه در

هایی برگزیده متن تا پایانی دبستان تالش شده است هایلدر انتخاب دروس سا کند، می

ه ضمن در که شود  شناختی، مفاهیم معرفت هم ساخت ژرف در روساخت، در طبیعت به توج 
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 «آفریدگارمعرفت » و «ایفضل خد» یشعرهادر  .دینی و فلسفی به کودکان منتقل شود

ههدف از   در لبا» شعر در .انتقال مفاهیم خداشناسی به مخاطب است ،به طبیعت توج 

ای از جامه .دهد که با طبیعت آمیخته استای را نوید میشاعر آمدن منجی «پرستوها بال  

کمان برای وش و ابر به رسم پیشواز با رنگینها بر دتن دارد و شالی از پروانهبر رگس عطر ن

 پور درقیصر امیناز  «زندگیراز » شعریا در ، (104: 1394 پنجم دبستان،) زندپل می او

 ششم دبستان،) شود ای مطرح میمفهوم عمیق فلسفی ،میان غنچه و گلگوی و گفتضمن

1394 :57). 

 رد .شودمحور دیده میهای ادبی طبیعتآرایه لغتی العربّیة در کمتر شعری از اشعار

آلودگی محیط ) «ةث البیئتلو  »در درس  .یانه استگرابیشتر واقع ،طبیعتواقع نگرش به 

از طبیعت و هشدار  هدف از استفاده از آن جانبداری خوریم کهبرمی یبه تشخیص  (زیست

 :است ها برای ممانعت از ایجاد آلودگی و بحرانانبه انس
 

 

 ةٍ ــعظممُ  رٍض ی أــعل ی السماءُ ــتبک

 ناُد نسایُ  تی  یأ نـم ُخ ُر ــصتَ  رُض األ 

 

 َق الُم  ُع ـــدمَ ت تَ باتَ  رُّ ــــها الُض ـــصابأ 
َ

 ... ل

  ول  ــــالالق ل  ـــعبالف  
ا
 ــــبیَ  حاال

ُ
 12الَ ــالعم دأ

 (165: 2016-2015 ادس،الس   )الصف  
 

 از زبان راوی   خرگوش ۀگرایانکنار توصیف واقع رد سلیمان العیسی 13«باألرنَ » در شعر

 من ف» ۀبه نور و استفاده از استعار  این موجودبا تشبیه  ،کودک
ا
 ،آنبرای  14«مناع  رٍو موجا

اش آشنا های زیستیویژگی ک وکوچک و پرتحر   حیوانبا این  کودکان را کوشیده است

لاال  الصف  ) کند  .(120: 2016-2015:  و 
 

  و طبیعت های ادبیگونه. 4-9
فان فارسیدر 

 
استفاده از متون با بار  ،سیکتاب درسی فار با نظر به اهداف و رسالت  مؤل

اتاند که در هایی سود جستهو از گونه را ترجیح دادهادبی  بردترند و ساختار کارپر  ادبی 

، نمود آشکار یا ضمنی دارد ها آنانتخابی که طبیعت در  ۀنمون شصت در .تری دارندهنری

پنج  .دشو میدیده  جاندارانگزارش از زندگی  دوحکایت و  و داستان 27شعر،  هیجده

ی ساده و خالی از تصاویر ادبی به شکل بهدرس هشت درس دیگر در قالب قطعات ادبی و 

یی ها درس  ،های مختلفگونه در فارسی یها درس  مجموع از .اندهپرداخت طبیعت توصیف

 .دشو میمحدود  (%15) درس ُنهبه ، یافت ها آندر  را محیطی زیست ۀکه بتوان دغدغ

گزارش و  25داستان،  شانزدهشعر،  پنج انتخابی ۀنمون 55از مجموع  لغتی العربّیةدر 

از  درس دیگر توصیفی سادههشت و  دشو میبا موضوع طبیعت دیده نامه  نمایش یک
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عهای مکه ترکیبی از گونه %(45.4) درس25 در در مجموع .اند هطبیعت ارائه داد  ،تنو 

 .اندمطرح شده محیطی زیست مسائل و مشکالت، هستندها ویژه گزارش به
   

 نتیجه. 5

هدف واکاوی نوع و با  ،فارسیو  لغتی العربّیة یدبستان ی درسیها کتاباین پژوهش  در

همیزان   کشورمحیط زیست در دو  و انعکاس راهکارها برای حفاظت از بوم زیستبه  توج 

 .بررسی شد

از دروس عربی به آموزش مستقیم % 4/25و  از دروس فارسی %5در  ،ینگاهی کم  در    

ت ۀائو ار  محیطی زیست الی  پرداخته شده بوم  هایی برای حمایت و حفاظت از زیستفع 

  .است

اگر جنگل »و  «طبیعت پاک ،آسمان آبی»، «دانشمندانمثل »این دروس شامل 

مایة البیئ»و فارسیهای در کتاب ،«نباشد  »، «ةح 
 

ة العصفوران و حب  »، «ةبکالبحث فی الش

، «ةصدیقنا عامل النظاف»، «ةصدیق البیئ»، «خبر صحفی»، «ةنفایات الکترونی  »، «القمح

 »، «أصنع لعبتی بنفسی»
 

ث تلو  »، «حادت  اإل قطار»، «ةمسرحی  »، «ةالعمالق ةجر الش

 .است لغتی العربّیةهای  در کتاب «ث المائیالتلو  »و  «جوائز»، «ةالبیئ

ه کنیماین درصد وقتی که  در  %15 به ،به اشارات ضمنی و غیرمستقیم هم توج 

 .یابدافزایش می لغتی العربّیة در% 45.4 و فارسی

نظام آموزشی   توان گفتمی ،تفصیلیکیفی و  گیری در نتیجهی و با توجه به نتایج کم  

ه به محیط زیست درپیش گرفته های مختلفی در، سیاستو کشورد  اند و میزان و نوع توج 

برخی از موضوعات و مسائل و  فارسیهای درسی در کتاب .ها متفاوت است آن

در  ا در مجموع،ام   ؛ی محدود منعکس شده استشکل بهمحیطی -های زیست بحران

 ارزش آب و بحران کمبود آن، ت محیط زیست،ی  تعریف و اهم   لغتی العربّیةهای کتاب

 ۀئلمس جلوگیری از معضل گرمای زمین،بوم و زی زیستساپاک ۀآلودگی هوا و نحو

حفظ  ،(های الکترونیکیی زبالهحت  ) های پراکنده در شهرها و بازیافت پسماندها زباله

اقدامات  و ایجاد فضای سبز، کاری درخت ها،ها و پیشگیری از انقراض آنگونه

بازتاب تر  ، بیشتر و دقیقشهروندی و دولتی در حمایت از محیط زیستۀ گرایان حمایت

 .است یافته

های با وجود هشدار  های آن،بحرانمحیط زیست و موضوع  ی فارسیها کتاب در   

ه مورد چندان آگاهانه و هدفمند شکل به جهانی، هایسازمان یی ها درس بیشتر  .نیست توج 
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 هایها و ایماژآرایهجستن از با سود مستقیمغیر صورت به اند پرداخته که به این موضوعات

پیام خود را  شود،ها میکه سبب افزایش بار ادبی متون و غنای تصویری آن ع،متنو   ادبی

بوم و  به زیستسازی مخاطب کودک هدف اصلی که آگاه ،نتیجه و در رسانندمی

فان گویا .دشو میق نمحق   صراحت به ،استهای آن  بحران
 
 ۀوظیف فارسیی ها کتاب مؤل

هرسانی برای  العاط   فاندوش و حمایت از محیط زیست را به  توج 
 
ای ی درسیها کتاب مؤل

 لغتی العربّیةی ها کتابدر  اام   ؛اندتجربی نهاده یمات اجتماعی و علومهمچون تعل

فان
 
ه رس سیاست ناظر باسابر  مؤل  ،محیطی زیست بحران مهاربه محیط زیست و  توج 

و  جاهای خالی ها،تمرین چه در متن اصلی درس و چه در  و با هدف آموزش، آگاهانه

های مختلف پایهی ادبی ها کتابدر را  محیطی زیستی ها دغدغهمسائل و  هاتحقیق

 .اندگنجانده

ت رسد مینظر  به
 
ه عل با جغرافیای ط زیست گذاری برای حفاظت از محی و سرمایه توج 

 ،محیطی زیستدولت برای حمایت از منابع اندک  .کشور امارات در ارتباط است

دهای حمایتی  برنامه های و کیف تالش باید از کم  و کودکان  ی فراهم آورده استمتعد 

ی درسی ها کتابتر از ای مناسبد آگاه شوند و چه رسانهخو زیستگاهدولت برای باروری 

 است تالش شده کشور،این  ی درسی  ها کتابدر  .ها وجود دارد سازی آنی آگاهبرا

های کالن دولتی برای حفظ محیط جهت با هدفوای دروس متناسب و هماهداف و محت

خوبی تبیین شده  در ایران آموزش محیط زیست در اسناد و مدارک دولتی به .زیست باشد

چندان  محیطی زیستسازی مباحث  ها و نهادینهنظام آموزشی در انتقال آموزها ام  ؛ است

ر
 
 .نکرده است عمل مؤث

کنیم پیشنهاد می ،گرا در نظام آموزشی کشور شدن نگرش بوم نهادینه منظور به

هتر و تعداد دروسی که هدفشان ها پررنگآموزش مستقیم به حفظ محیط زیست و  توج 

ی شکل به ،فارسیجمله  از ،ی درسیها کتاب در تمام ،های مراقبت از آن استشیوه

تو از افزایش یابد آگاهانه  قات فارسی برای های زبان و ادبی  ظرفی  اهداف  تحق 

اتهنرمندان معاصر به موازات آثار . محیطی سود جسته شود زیست  ،نظم و نثر کهن ادبی 

توان در دروسی که  ه میالبت  ؛ ندا یمحیط زیست ثیرگذار برای انتقال مفاهیمترکیبی تأ

ی ضمنی به شکل بهدارند نیز  موضوع و اهدافی نزدیک به حمایت از محیط زیست

ر کنار دیگ درنیز االن محیط زیست فع   ۀنامزندگی کهراهکار دیگر این .بوم پرداخت زیست

 های آشناسازی کودکانزمینهگنجانده شود تا ها در کتابمفاخر فرهنگی، ادبی و هنری 
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عنوان  الزم است آموزگار به نهین زمیدر ا. شودبا کوشندگان محیط زیست فراهم 

های بحث و داشته باشد و زمینه ال و تأثیرگذارحضوری فع   ،آموزان گر در کنار دانش تسهیل

 .حمایت از آن را فراهم آورد ۀوگوی آزادانه با موضوع محیط زیست و مسائل آن و نحوگفت

شدن کامل مطلب در گیر تنها سبب جای نه ایجاد چنین فرصتی برای مخاطب کودک،

دی بوم را فراهم و تعه   که اسباب همراهی و همدلی بیشتر با زیست ذهن او می شود،

 .آموزان ایجاد می کندشدنی در دانشان فراموش
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