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 چکیذه

ؿث کَ در  ٌـتحاً ًّالٌی ا  ُای آىّزشِ ایً رقحَ، ىغت روش آىّزشِ جاریط و« چگٌّگیِ»

. ةَ رغوِ اؿث ازحياّی كؼار گؼفحَ ّهّمجاریط و ٌُؼانِ آىّزشِ  جّزَ ماصب غؼب ىّرد

چٍیً جّزِی در کكّر ىا ؿاةلۀ درازی  دیؼپایی ایً کّقف در فىای آکادىیکِ غؼب،

 ىا در اةحغای راه ُـحیو. ایً ىـیؼِ کيحؼ ىكی قغ کَ در ایً ؿاصث جّان ىغّی ىی و ٌغارد

ی ُا چٍان ٌیؽ اداىَ دارد. در کٍارِ روش قغه در کكّر ىا ةا جؼزيۀ آداری آغاز قغه و ُو 

ُای جاریعی کَ  ةَ کارگیؼیِ داؿحان ،نّفِ آىّزش جاریط در ایؼان و زِانل و ىأىْيّ

ُای درس  کيحؼ ىّرد جّزَ دةیؼاِن جاریط در کالسٌیؽ زؽو آن ُـحٍغ، ُای جاریعی  رىان

ٌاىۀ  ، یگاٌۀ درسّيغجاً -کحب درؿی -ٍاةِ ىّزّد در آىّزشِ رقحۀ جاریطىاؿث.   ةّده

آىّزان ُـحٍغ؛ قایغ اگؼ پیيایكی داٌكگاُی در ظنّصِ دةیؼان در افؽایفِ فِو داٌف

ُا ةَ کحابِ درؿی  آىّزان ةَ درس جاریط اٌسام پػیؼد، ىیؽانِ ّالكۀ آن ىیؽانِ ّالكۀ داٌف

ُا ركو ظّرده ىْیاری ةؼای ىیؽانِ ّالكۀ ةَ جاریط ةاقغ. فؼضِ ىا  جاریط و فِيی کَ ةؼای آن

ؿیال دارٌغ  ای کَ از اٌٌْاف و روایحيٍغیِ ةِؼهجاریعی ةَ ؿتبِ  ُای داؿحانایً اؿث کَ 

ىٍغی و درك ةیكحؼ  آىّزان، ىّزب افؽایف ّالكَ داٌف« فِو»جّاٌٍغ ّالوه ةؼ افؽایف  ىی

ُای  ةؼرؿی ىؽایای اؿحفادة از داؿحانجا ويًِ  یوکّقف کؼدایً ىلانَ در ُا ةاقٍغ.  آن

فؼاگیؼانِ درسِ جاریط، چٍغ داؿحان « فِو»ُا در افؽایفِ  جاریعی در آىّزشِ جاریط و ٌلفِ آن

 جاریعی ىكِّر را ٌیؽ ىْؼفی کٍیو.

  .فِوُای جاریعی،  حانداؿآىّزش، جاریط، داؿحان، واژگان کلیذی: 
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 مقذمه

ؿث کَ در پی  از یک دورة جاریعی داؿحانِ جاریعی، داؿحاٌی 1داٌكٍاىۀ ةؼیحاٌیکادر 

2ةا وفاداری ةَ اٌحلالِ واكْیث اؿث. ٌيایفِ روح، اظالكیات و قؼایي ازحياّی گػقحَ
در  

ُا  از داؿحان قّد: یکی دؿحَُا اقاره  از ایً داؿحان ةَ دو گٌّۀ جالش قغه اؿث اداىَ

3ىً اىپؼاجّر کهّدیّسُای واكْی ُـحٍغ، ىاٌٍغِ  کَ دارای قعنیث
ٌّقحۀ راةؼت  

4گؼیّز
ُای واكْی  جؼکیتی از قعنیث  ُای آن ُایی کَ قعنیث و گٌّۀ دیگؼ داؿحان  

.ادؼِ فؼاٌحؾ ورفم 56چِم روز ىّؿی داغو جاریعی ُـحٍغ، ىاٌٍغِ 
78

در ةادی اىؼ، دؿحۀ  

ٌيایغ، چؼا کَ ٌگاه ةَ جاریط و ٌیؽ  جاصغِ زیادی ُىؼَزَّش ىی ُا،گٌَّ ٌّقحٌَعـث ایٍ

کیغُای زیادی ةؼ ٌیؽ جأ ،اؿث و ّيغجا9ًاىّر واكِ ةا آىّزِش ایً درس ةیكحؼ در ارجتاط

ىسازی ُای  وزّد دارد. اىا زـحسّی کّجاُی در فؼوقگاه« واكْیث در جاریط»اٌحلالِ 

ُـحٍغ  یُای جاریع داؿحان نِ دؿحۀ دومِدٍُغة فؼوش فؼاوا ٌكانکحاب، در زِانِ غؼب، 

 .و ظیال ُـحٍغ ُا جؼکیتی از جاریط ُای آن کَ قعنیث

ُای ىعحهف از  كغىث آىّزش و فؼاواٌیِ داٌكّران و ٌیؽ اٌتّه ٌُؼیاتِ آىّزش در رقحَ

 .داردیٍغ آایً فؼ ُای ةؼ اُيیثِ روش، قیّة آىّزش و ٌیؽ پیچیغگی  گّاُی ،زيهَ جاریط

در  ایً اىؼٌكاٌگؼِ پّیایی  ی،ُای آىّزق ُای روش ؿاده در فِؼؿث کحاب ییزـحسّ

چَ ُيّاره از ٌگاهِ ٌگارٌغه در زؼیان آىّزشِ جاریط ىغفّل و غایب زِانِ اىؼوز اؿث. آٌ

ُای جاریط،  در کالسُای پّیا از ؿّی آىّزگاراِن جاریط اؿث.  اؿث، جّزَ ةَ روش

کؼدِن  ٌیاز ةَ صفٌٍیؽ وكایِ جاریط و  ةؼحًِ درؿی ى جيؼکؽآىّزان ةَ ؿتبِ  ىْيّالً داٌف

ٍِّ کافی  روی اُغاف آىّزش جاریط  ةؼٌغ و از ُيیً از جاریط ٌيیرا جاریط ةَ زّوِ ٌگارٌغهِ ص

 قّد. ةا ایً قیّه ىضلق ٌيیٌیؽ 

                                                             
1 . Encyclopædia Britannica 
2. See in: https://www.britannica.com/art/historical-novel 

3 .  I, Claudius (1934) 

4 . Robert Graves 

5 . Forty Days of Musa Dagh (1934) 
، ترجؤ چْل رٍز هَسٖ داغ. اٗي کتاب تا هطخػاتِ زٗر تِ فارسٖ ترجوِ ضذُ است; فراًتس، ٍرفل،  7

 .2485هحوذ قاضٖ، ًطر زرٗي، تْراى، 
7 . Franz Werfel 

8 . see in: https://www.britannica.com/art/historical-novel 
9 . Fact 

https://www.britannica.com/art/historical-novel
https://www.britannica.com/biography/Robert-Graves
https://www.britannica.com/biography/Franz-Werfel
https://www.britannica.com/art/historical-novel
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 روش پژوهص

در آىّزشِ جاریط ُای جاریعی  داؿحانٌلف در ایً پژوُف کَ ةا دغغغۀ ّغمِ جّزَ ةَ 

و ٌیؽ ای گؼدآوری و از ًؼیِق روِش کیفی  اًالّات ةا روشِ کحاةعاٌَ قغه اؿث،اٌسام 

قغه جا ةؼرؿی  زا ؿْی در ایًؿاىاِن پژوُف اٌسام قغه اؿث. ، ىٌانْۀ جٌتیلی

ُای جاریعی و جسؼةیات ىعحهف  درةارة وؼورت اؿحفادة از داؿحان یُای ىعحهف دیغگاه

در پایان ٌیؽ چٍغ داؿحانِ جاریعی ىكِّر در غؼب و ایؼان  .در ایً ّؼمَ ةؼرؿی قّد

ُای جاریعی ويًِ ایساد پّیایی در  جا آىّزگاران جاریط ةا اؿحفادة از داؿحان ىْؼفی قٌّغ

آىّزان را ةؼای درك ىفاُیو و فىاُای جاریعی  کالس ةحّاٌٍغ زؼیان ؿیالِ ذًُِ داٌف

 .جلّیث کٍٍغ

 پیطینۀ پژوهص

آىّزشِ جاریط وزّد دارد. ةا « چگٌّگی»ُای اٌغکی در ظنّص  ابدر زةانِ فارؿی کح

ای ةَ ُيیً آدار اٌغك داقث کَ راٍُيایی ٌیؽ ةؼای ٌگارٌغه در  جّان اقاره صال ىی ایً

یکی از ٌعـحیً آدار در ةابِ   راُکارُای آىّزش جاریطاٌسام ایً پژوُف ةّده اؿث. 

ای  مانضی ةَ ًتِ رؿیغه و ىسيَّّ. ایً کحاب ةا کّقفِ ٌنؼاهلل آىّزش جاریط اؿث

دیگؼ کحاب ارزقيٍغی کَ  1ای اؿث. ىلانۀ جؼزيَ 9ىلانۀ جانیفی و  9ىلانَ،  18قاىمِ 

آىّزش جاریط در داٌكگاه: ارجلای ؿٌش قغه اؿث،  در ایً صّزه ةَ زةان فارؿی جؼزيَ
رد کَ آدار فؼاواٌی درةارة آىّزش جاریط داٌّقحۀ آنً ةّث اؿث. ةّث  یادگیؼی و فِو

 قّد. آىّزش جاریط در داٌكگاه ٌعـحیً ادؼی اؿث کَ از وی ةَ فارؿی جؼزيَ ىی

 ادبیات تحقیق

 های تاریخی با داستان و تزسیم فضاهای تاریخیتاریخی « فهم»یستی چ

ُای جاریعی در آىّزشِ جاریط اىؼی ىغفّل اؿث کَ ىْهِّل  اُيیثِ جّزَ ةَ داؿحان

ان را در کالِس آىّز یکی از ىّاردی کَ ُيّاره داٌف ىضّر اؿث. جّزَ ةَ جاریِط واكَْ

ظكکی درسِ جاریط، ّغم ةؼكؼاری ارجتاط ةا فىاُای جاریعی و اٌفْاِل  دُغ، جاریط رٌر ىی

                                                             

، هحوذجالل، .  1 ًاهٔ تالٌذگٖ، ضوارٓ پٌجن، ، «هعرفٖ چٌذ احر در زهٌ٘ٔ آهَزش تارٗخ»تٌگرٗذ تِ هاخاًٖ

 .35تا  33، تْراى، غع 24:8هرداد
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کّقغ جا ةؼظی از ٌُؼیات را در ةاب ىغدِ از  در اداىَ ٌگارٌغه ىی آىّزان اؿث. داٌف

 ی ةؼرؿی کٍغ.جاریع« فِو»ُای جاریعی در راؿحای افؽایفِ   داؿحان

یٍغی جهفیلی ىكحيم ةؼ آرا فؼ« فِو»ه، آىّزش جاریط در داٌكگاآنً ةّث در کحاب 

داٌغ و  ( ىی5، ا1394)ةّث،  «گیؼی پیچیغة از آن ، داٌف و جّاٌایی ةِؼهجفکؼ، اصـاس»

درةارة یک دورة جاریعی ؿعً ]ظّد[ « اصـاسِ»ىّرخ از »...ٌّیـغ  در اداىَ ىی

کَ   3اٌغجاریعی ٌّقحارِ 2ُای یکی از گٌَّ 1جاریعی ُای داؿحاناىا،  (. )ُيان «گّیغ... ىی

در زیؼا  5غ،ٌِّغه دارةؼ  «فِو» افؽایفو ٌیؽ  4در ایساد ىْؼفث جاریعیرا ٌلف ىِيی 

پؼدازی و در ٌِایث زةانِ داؿحان ىّزب  قعنیث 6،جاریعی روایث، پیؼٌگِ ُای داؿحان

 .فىای جاریعی ظّاُغ قغو ىىافاً دركِ ُيغنی و ٌؽدیکی ىعاًب 

کـاٌی ُـحٍغ کَ جاریط را ةَ ًّر  ىعاًب ایً دؿحَ از آدار، ّيغجاً در ةاورِ ّيّىی،

ةیكحؼ ةَ دٌتالِ درك فىای جاریعی ةا اؿحفاده از زةاٌی یا  کٍٍغ و دٌتال ٌيی زغی

ُای   داؿحانقغه جا  فؼض ةاّخ ه ُـحٍغ. قایغ ُيیً پیفقیؼیً و ٌَ چٍغان پیچیغ

چٍغان زغی ةَ صـاب ٌیایٍغ و کو در کكّر ىا،  اُانی جاریط، دؿث از ٌگؼِجاریعی 

ُای  نؽوم ةؼرؿی رىانٌادیغه گؼفحَ قّد، از ُيیً روی،  ُا ٌیؽ دیؼاتِ قگؼفِ آنأج

 اؿث.افحاده  ةَ ىضاقٌیؽ جاریعی 

 7؛ ةؼای ٌيٌَّ قاٌا زاٌـّناىؼی غؼیب ٌیـثُای جاریعی در آىؼیکا  جغریؾ داؿحان

داؿحان ، 8گؼٌغرپیغزِ ىیكیگاندةیؼؿحاٌی در قِؼِ در  2016در ؿال کَ ىْهيی اؿث 

ىحً ایً داؿحان  در .کٍغ را جغریؾ ىی 10ٌّقحۀ نّرٌؾ یِپ 9ا اژدُ ُای ةال جاریعیِ

11ُا ٌغادن چیٍی الیضَ راهُای فؼاواٌی ةَ  اقاره
اونیً كاٌٌّی کَ در آىؼیکا  قغه اؿث، 

                                                             
1 . Historical fictions 

2 . genre 

3 . Historical Writings  
4 . Historical knowledge 

،. ترإ آگاّٖ ت٘طتر از ًقطِ ًظراتِ آلي تَث تٌگرٗذ تِ 6 فػلٌاهٔ ، «فْن در تارٗخ»هحوذجالل،  ; هاخاًٖ

 .239تا  226، غع 24:6، تْار ٍ تاتستاى 21ٍ  :ًقذ کتاب تارٗخ، سال سَم، ضوارٓ 

6 . plot 
7 . Shanna Johnson 

8 . Grand Rapids, Michigan 

9 . Dragonwings 

10 . Laurence Yep 
11 .  Chinese Exclusion Act of 1882 

https://en.wikipedia.org/wiki/Laurence_Yep
https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=47
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زاٌـّن ىْحلغ اؿث در ایً کحاب ةَ ىىاىیٍی قغ.  ىّزبِ ىضغودیثِ ىِازؼت ىی

جّزَ قغه اؿث کَ در  3«گؼایفِ وغىِازؼت»و  2«جتْیه» 1،«ٌژادپؼؿحی»چّن  

 5ىّوّع ىِيی ةّده اؿث.ُيؼاه ةّد،  4کَ ةا پیؼوزی دوٌانغ جؼاىپ 2016اٌحعاةات ؿال 

 5اؿث.

نیحم راك  قِؼ ُای قكو جا ُكحو را در کَ پای6َآنیؾ کاٌؾ، گؼای دی در ٌيٌَّ

قارون  ٌّقحۀ 8آجف از معؼهکٍغ، ةا اؿحفادة از داؿحان  جغریؾ ىی7آرکاٌؽاس

کاٌؾ در ًی جغریؾ آىّزانِ ظّد ةازگّ کٍغ.  کّقغ جا وكایِ قِؼ را ةؼای داٌف ىی9دراپؼ

دیؼ گیؼی جأ جنيیوگٌَّ زاىَْ ةؼ روٌغ چ»پؼؿغ کَ  اش ىی آىّزان جغریؾ از داٌف

10«گػارد؟ ىی
گاىی ىِو را  ،آىّزان در واكِ، کاٌؾ ةا روایحی از جاریط ىضهی ةؼای داٌف 

قّد جا از یک  دارد؛ چؼا کَ روش وی ىّزب ىی ُا  ةؼىی جاریعی آن« فِو»در افؽایف 

و از ؿّی دیگؼ ةَ نيؾ  -داؿحانِ جاریعی  -آىّز ةا روایحی زػاب ىّازَ قّد ؿّ داٌف

 غ.ٍدؿث یاة -جاریط ىضهی- جاریط

 آموسش« چیستی»

 دركگّییو، ىٍْای ىغرن ایً ىفِّم را  ىیؿعً « آىّزش»کَ ىا از  اگؼچَ ٍُگاىی

در زّاىِِ ةكؼی، صکایثِ از اُيیث ایً ىلّنَ  یٍغ،آایً فؼکٍیو، اىا كغىث و دیؼپایی  ىی

 ٌُؼُا و آرای فؼاواٌی وزّد دارد. یٍغ،آایً فؼ« چیـحی»در ةاب  در زیـث آدىیان دارد.

زاىَْ  ةُا و داٌف اٌتاقحَ قغ اٌحلال ارزشیٍغِ را فؼآآىّزش ٌیکا ةؼیحا داٌكٍاىۀ

ُای ظّیف در کَ در ىسهۀ یغيا در ؿال  اؿالىی ٌغوقً در یکی از ؿعٍؼاٌی .11داٌغ ىی

                                                             
1 . racism 
2 . discrimination 

3 . anti-immigration attitude of the nation 

4 . Donald Trump 
5 . see in: https://www.theatlantic.com/education/archive/2017/02/using-

historical-fiction-to-connect-past-and-present/516543/ 

6 . Alice Kunce 

7 . Little Rock, Arkansas 
8 . Fire From the Rock 

9 . Sharon M. Draper 

10 . see in: https://www.theatlantic.com/education/archive/2017/02/using-
historical-fiction-to-connect-past-and-present/516543/ 
11 . see in: https://www.britannica.com/topic/education 

https://www.theatlantic.com/education/archive/2017/02/using-historical-fiction-to-connect-past-and-present/516543/
https://www.theatlantic.com/education/archive/2017/02/using-historical-fiction-to-connect-past-and-present/516543/
https://www.theatlantic.com/education/archive/2017/02/using-historical-fiction-to-connect-past-and-present/516543/
https://www.theatlantic.com/education/archive/2017/02/using-historical-fiction-to-connect-past-and-present/516543/
https://www.britannica.com/topic/education
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ُا و  جسؼةَُا و  آىّزش ةؼای اٌحلالِ داٌف…»ةَ چاپ رؿیغه اؿث، ىْحلغ اؿث  1356

 (.76، 1356)ٌغوقً،  «ُا اؿث از ٌـهی ةَ ٌـهی ىِارت

ای از  سيَّّى»...را آىّزش 1گاٌیَ،راةؼت ٌُؼانِ ّؼمۀ آىّزش،  ماصبدر ىیانِ 

ُای دروٌی یٍغآداٌغ کَ ةؼای صيایث از فؼ ىی هداده قغ ةَ ّيغ جؼجیبرویغادُای 

در کٍار ٌُؼیاجی کَ در . (32، 1374)گاٌیَ و دیگؼان،  «ثیادگیؼی، ًؼاصی قغه اؿ

ُا  قغ، ٌُؼیاتِ ةـیار فؼاواٌی ٌیؽ وزّد دارد کَ ةؼرؿی آن آىّزش ٌلم« چیـحی»ةابِ 

؛ در ٌُؼ ةگؼیو« یٍغآفؼ»صال، اگؼ آىّزش را یک  ًهتغ. ةا ایً ىسال و ىلالِ دیگؼی را ىی

یاةغ و یا در اىؼ  ُا اٌحلال ىی ای از داٌـحَ ىسيَّّ در ایً ؿاصث جّان گفث کَ  ىی

 آیغ. پغیغ ىی« فِو»آىّزش 

 تاریخ در ایزان آموسشِ

ًِ قکم و قيایِم زغیغی ةَ ظّد  آىّزِش جاریط در ایؼان ةا ورود ٌُامِ ىغارسِ ٌّی

قّد در  گؼفث؛ اگؼچَ جا پیف از آغاز دوراِن ىغرن کَ از اواظؼِ ؿهـهۀ كازار آغاز ىی

قغه، اىا ٌُامِ زغیغِ آىّزش جاریط را  ب و ىغارسِ ؿٍحی و ّهيیَ جاریط ىٌانَْ ىیىکاج

 جّان ةا ىغارس زغیغ ىلارن داٌـث. ىی

ًِ کحاب ،ُای آىّزش در دوران زغیغ جؼیً ىكعنَ یکی از ىِو ُای درؿی اؿث.  جغوی

دوره گؼدد کَ در ایً  ىی ُای درؿی در ایؼان ةَ ىغرؿۀ دارانفٍّن ةاز ٌعـحیً کحاب

صال،  (. ةا ای49ً، 1349در ایؼان کحاب درؿی جغویً قغ )مغیق،  ةار ةؼای ٌعـحیً

ٌعـحیً کحابِ درؿی جاریط کيی ةْغجؼ ةَ كهوِ ىضيغّهی فؼوغی جلؼیؼ قغ )ایياٌَ، 

 ُای پٍر و قكو اةحغائی جِیَ ایً کحاب ةؼای پایَ(. 310، 1397مانضی، و  49، 1391

جا ةَ اىؼوز ایً ؿٍث ةؼ زای ىاٌغه اؿث و در جياىی قغه ةّد و پؾ از فؼوغی ٌیؽ  

جاکٍّن آىّزش جاریط قّد. از ُيان دوران  ُایی ةؼای درس جاریط جانیف ىی ُا کحاب پایَ

اگؼچَ جؼیً قیّة ةؼای آىّزِش جاریط در ایؼان ةّده اؿث.  ز ًؼیِق کحبِ درؿی، ىِوا

ُای فؼٍُگی و... جا صغ  وؼورت جِیۀ ىحٍی یکپارچَ و ىتحٍی ةؼ ُّیثِ ىهی، ىٍافِِ ىهی،

ٌلاطِ وْفی را در پی دارد کَ ةؼ ىحًِ درؿی اجکاء کٍغ، اىا،  زیادی ىٍاؿب زهّه ىی

  ةیكحؼِ آىّزگاران جاریعی از ىىؼاتِ آن آگاه ُـحٍغ.

                                                             
1 . Robert Mills Gagne 
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ُای زایگؽیً ةؼای ایسادِ ٌكاط در  یکی از روش و ىحّن آن، ُای درؿی در کٍارِ کحاب

 ،ىٍغِ جاریط ىاُیثِ روایث ُای جاریعی اؿث، ٌُؼ ةَ از داؿحانُای جاریط اؿحفادة  کالس

روی،  راُگكا ةاقغ. از ُيیً در آىّزش آن جّاٌغ ُای جاریعی ىی داؿحانىغدگؼفحًِ از 

ُای جاریعی  ارائۀ جّویضاجی در ةابِ داؿحانجا ويًِ  قغه اؿثآجی کّقف  در ؿٌّر

 ةَ اُيیثِ آن در آىّزِش جاریط ةپؼدازیو.

  های تاریخی داستان جذابیتِ

1گؼٌث رادول
آىّزان زػب داٌفجاریط از آن کیـث: کحاةی را ةا ٍّّاِن  2013در ؿال  

 1970از دُۀ  اؿث ىْحلغرادوِل  جضؼیؼ کؼده اؿث.2یعیجار یُاداؿحان قیاز ًؼ طیجار

« چگٌّگی»ُای درس جاریط و  در ؿؼفنمو جغییؼ ای ةؼای ةازاٌغیكی  در اؿحؼانیا ةؼٌاىَ

ةٍا ةؼ ٌُؼ وی ژاٌؼ  (.17، 2013آىّزش آن در زؼیان ةّده اؿث )ٌک ةَ رادول، 

ُای جاریعی ةا جّزَ ةَ ًیِف گـحؼدة ظّاٌٍغگان در زِان رو ةَ افؽایف اؿث  داؿحان

ُای جاریعی و رقحۀ جاریط  ةَ ىلایـۀ داؿحان ظّد، در ةعكی از کحاباو  (.47، ُيان)

3داؿحان جاریعی چیـث؟کحابِ از  ٌلمِ ةَ . ویپؼدازد ىی
 جْؼیف 4اؿکات. اچ. دانحّن ادؼ 

ُایی غیؼواكْی  ُای جاریعی داؿحان داؿحان» کٍغ: داؿحانِ جاریعی را ةغیً قؼح ةیان ىی

ُای جاریعی ٌلكی  ُا ٍّامؼی از جاریط ىاٌٍغِ افؼاد، رظغادُا و یا زىیٍَ ُـحٍغ کَ در آن

از كّلِ دانحّن درةارة جفاوت ةیً رقحۀ رادول در اداىَ  (.50)پیكیً،  «.اؿاؿی دارٌغ

رقحۀ جاریط قاىمِ پژوُف و جضلیق اؿث، اىا » :گّیغ ُای جاریعی ىی جاریط و داؿحان

کٍغ، آدار ىّرظان  ُایی ظالكاٌَ ُـحٍغ. دانحّن یادآوری ىی کٍفُای جاریعی  داؿحان

و « ث؟چَ قغه اؿ»ایً ؿّال ُـحٍغ کَ ُا در پی پاؿعگّیی ةَ  جؼیً ةعف در زؽئی

ُای جاریعی در کاوش  در ىلاةم ٌّیـٍغگانِ داؿحان «.چؼا ایً اجفاق رخ داده اؿث؟»

 .(51ُيان، « )ایً واكَْ[ چگٌَّ ةّده اؿث؟»]ةؼای زّابِ ةَ ایً پؼؿف ُـحٍغ کَ 

چگٌَّ ىْهيان »کٍغ کَ  رادول ُغف ظّد از ایً کحاب را ایً ىٌهب ةیان ىی در اداىَ،

ُای جاریط ظّد ةَ  ىؼجتي ُياٌٍغِ اةؽاری آىّزقی در کالس ُای گٌَّجّاٌٍغ از ایً  ىی

 ( 54)ُيان،  «کار گیؼٌغ؟

                                                             
1 . Grant Rodwell 

2 . Whose History?: Engaging History Students through Historical Fiction 

3 . what is Hidtorical Fictions? (2006) 
4 . H. Scott Dalton 
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 های تاریخی هم گذضته با داستانف

جاریعی جغریؾ   چؼا و چگٌَّ ةا داؿحانةا ٍّّانِ ای   در ىلانَ 1ئیـثجؼی نیٍکّ
ُای  داؿحان زانتی را درةارة قغه جّویضاتِىٍحكؼ 3کَ در پایگاهِ اؿکّالؿحیک2؟کٍو ىی

قّد،  ُای ىعحهفی جكکیم ىی در ایً ىلانَ کَ از ةعف دُغ. جاریعی ارائَ ىی

 قيارد: ُا جاریعی ةَ قؼح زیؼ ةؼىی را ةؼای اؿحفادة از داؿحانظّد یم یـث دالنیٍکّئ

 آىّزان افؽایف کٍسکاوی داٌف -1

  4آىّزان داوری و ىلایـۀ داٌف رقغ كّة -2

 زؽئیاتجؼؿیو دكیق  -3

5ُای جاریعی ةازگكث ةَ ةـحؼ جاریط و درك واكْی قعنیث -4
 

 ُای جاریعی جؼؿیو پیچیغگی -5

 اٌغازُای ىعحهف و درك ىاُیثِ جفـیؼی جاریط جؼویرِ چكو -6

دالیِم ُای جاریعی در کالس درس  درةارة نؽوم اؿحفادة از داؿحان 6وانؼی جؼیپ

 گّیغ: ىی اوکٍغ.  زانتی را اكاىَ ىی
                                                             

1  . Tarry Lindquist 

2 . Why and How I Teach with Historical Fiction 

3 . https://www.scholastic.com/ 

ّا، سطح اطالعات هتفاٍت است. ترخٖ تا اطالعات زٗاد تِ  گَٗذ; در کالس . در اٗي تخص ًَٗسٌذٓ هٖ 5

کِ  ّإ تارٗخٖ ضوي آى آٌٗذ تا از آى استفادُ کٌٌذ ٍ ترخٖ دٗگر فاقذ اطالعات ّستٌذ؛ داستاى کالس هٖ

ّا را تا هٌاتعِ درسٖ خَد  آهَزاى داستاى ضَد تا داًص گَى سازد، هَجة هٖ تَاًذ سطحِ اطالعات را ّن هٖ

 هقاٗسِ کٌٌذ ٍ از اٗي راُ داٍرٕ، هقاٗسِ ٍ اًػاف را ت٘اهَزًذ. تٌگرٗذ تِ; 
- https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/why-

and-how-i-teach-historical-fiction/  
. لٌ٘کَئ٘ست تر اٗي تاٍر است کِ در هتَىِ هرتثط تا علَمِ اجتواعٖ ًَٗسٌذگاى تِ جإ عوقِ هطالة در  6

رسذ. کَدکاى، هعوَالً، در  پٖ پَضص تحج ّستٌذ. ٍ تَض٘ح ٍ ضرحِ حالِ افراد تا چٌذ جولِ تِ پاٗاى هٖ

ضذُ، هطکل دارًذ. داستاى ّإ خَب تارٗخٖ افراد را تِ  ّإ رهسًگارٕ اٗي تَغ٘فات ٍ عکس درکِ

 ضکلٖ کِ ّست ارائِ هٖ دٌّذ ٍ ًِ تػَٗر سراسر خَب ٍ ٗا تذ. تٌگرٗذ تِ پ٘ط٘ي. 

6 . Valerie Tripp 

 American Girlّإ دختر آهرٗکاٖٗ) ًَٗسٌذٓ هطَْر آهرٗکاِٖٗ حَزٓ کَدکاى کِ تا هجوَعِ داستاى

seriesٖضَد. ( ضٌاختِ ه 
 

https://www.scholastic.com/
https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/why-and-how-i-teach-historical-fiction/
https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/why-and-how-i-teach-historical-fiction/
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 جّاٌٍغِ اُيیث جاریط را ىكعل کٍٍغ. جاریعی ىیُای  داؿحان -1

 آىّزد. اًالّات واكْی ةَ کّدکان ىی -2

 کٍغ. یادگیؼی درةارة گػقحَ را جكّیق ىی -3

 آىّزد. ةَ کّدکان ُيغنی و قفلث ىی -4

 آىّزد. ةَ کّدکان جفاوت را ىی -5

  های تاریخی داستان ضیوۀ معزفی

ُای  اُيیث و کارةؼدُای داؿحان درةارةای از ٌُؼیاتِ ىعحهف  غهیؽگچَ در ةاال آىغ  آن

ٌِادُای فؼاواٌی  اؿث کَ ؿتبِ ُيیً اُيیث در زؼیاِن آىّزشِ جاریط ةّد. ةَ جاریعی

یکی از کٍٍغ.  ی ةؼای آىّزش در ىغارس ىیُای جاریع اكغام ةَ اٌحكار و ىْؼفی داؿحان

ایً 2اؿث.در نٍغن 1کٍغ، اٌسيً جاریط ىؼاکؽی کَ چٍیً نیـحی را ُيّاره ىٍحكؼ ىی

در جياىی « جغریؾ، یادگیؼی و نػت ةؼدن از جاریط»اٌسيً ُغِف ظّد را صيایث از 

ُای  ُای ایً اٌسيً کَ وَیفۀ جِیۀ نیـحی از داؿحان داٌغ؛ یکی از کيیحَ ؿٌّح ىی

انِام  یةؼا طیکيک ةَ ىْهيان جارُغف از ایً ةؼٌاىَ را ةؼِّغه داقحَ اؿث،  ی راجاریع

 دركِ ةِحؼِ ًیو ُيچٍ ىٌانْۀ جاریط در جياىی ىلاًِ و ٌیؽ آىّزان  داٌف ةَ غنیةعك

  3.اؿثٍّّان کؼده  طیجار

زاؿحیً  از زيهَ:اٌغ  در جِیۀ و پیكٍِاد ایً نیـث افؼاد فؼاواٌی دظیم ةّده

، ریؽی درؿی در گؼوه ةؼٌاىَ 6اؿحاد داٌكگاه کٍحاکی5نیٍغا نّؿحیک،ٌّیـٍغه، 4کارجؼایث،

ُا و  ىّرخ ىكِّر در صّزة جاریط ةؼای ّيّم و ىكاور فیهو 7گِؼِگ زٍِِؼ،، درؿی

ىّرخ جاریطِ فؼٍُگی، ىسؼی و اؿحاد داٌكگاه 8زٍِیٍا راىیؼز،ُای جاریعی،  ؿؼیال

                                                             
1 . Historical Association 

 /https://www.history.org.uk. آدرس پاٗگاُ اٌٗترًتٖ اًجوي تارٗخ;  3

 
3 . see in: https://www.history.org.uk/secondary/news/3700/historical-

fiction-list 
4 . Justin Cartwright 
5 . Linda Levstik 

6 . University of Kentucky 

7 . Greg Jenner 
8 . Janina Ramirez 

https://www.history.org.uk/
https://www.history.org.uk/secondary/news/3700/historical-fiction-list
https://www.history.org.uk/secondary/news/3700/historical-fiction-list
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ایً نیـث کَ ةَ جؼجیبِ دورانِ جاریعی ىؼجب قغه اؿث، ایً  . و ةـیاری دیگؼ1آکـفّرد

ٌُؼ دُغ جا ةَ جٍاؿبِ پایۀ جضنیهی ةَ اٌحعاب کحابِ ىّردِ  اظحیار را ةَ ىْهيان ىی

 2ةپؼدازٌغ.

 و آموسش تاریخهای تاریخی  داستان

کَ  3از آنیکؾ کؼیـحیجاریعی زِان  ُایُای ىكِّرِ داؿحان یکی از نیـثدر اداىَ، 

کٍیو. کؼیـحی ٌعـحیً رىان  ىیاٌغ، ىْؼفی  ُا ةَ فارؿی ٌیؽ جؼزيَ قغه ةؼظی از آن

ىٍحكؼ کؼد. ایً رىان کَ ةَ  2014در ؿال  4جاریعی ظّد ةا ٍّّانِ دؿحیار گّجٍتؼگ

ؿث کَ گّجٍتؼگ كنغ دارد جا ا  قؼح روزگارییالدی ىحْهق اؿث، ى 15فىای كؼن 

ُا  اٌغ.کؼیـحی اّحلاد دارد کَ در ایً داؿحانرا ةَ چاپ ةؼؿ 5ٌعـحیً ةار کحاب ىلغس

غ و ُيیً ٍّامؼ ادةی ٌظّاٌٍغه ةیف از زؽئیات جاریعی ةا نضً و ٍّامؼِ ادةی ارجتاط دار

 قّد جا اٌـانِ اىؼوزی ّيق جاریط را در وزّد ظّیف اصـاس کٍغ. ةاّخ ىی

 

                                                             
1 .  St Anne's College, Oxford 

 . اٗي ل٘ست از غفحٔ زٗر قاتلِ درٗافت است; 3
-https://www.history.org.uk/secondary/news/3700/historical-fiction-list 

3 . Alix Christie, ًِگار آهرٗکاٖٗ ًَٗسٌذُ ٍ رٍزًاه  

4 . Gutenberg's Apprentice 
5 . Holy Bible 

https://en.wikipedia.org/wiki/St_Anne%27s_College,_Oxford
https://www.history.org.uk/secondary/news/3700/historical-fiction-list
https://www.history.org.uk/secondary/news/3700/historical-fiction-list


  32 تارٗخ آهَزش در تارٗخٖ ّإ داستاى ًقصِ                                                                                        

 دؿحیار گّجٍتؼگ                آنیکؾ کؼیـحی

 2ٌّقحۀ ویهیام گّنغیٍگ 1ارثو -1
 3ىٍارهُا  کؼده کَ در ىیان آنُای جاریعی فؼاواٌی را جضؼیؼ حانگّنغیٍگ جا کٍّن داؿ

را ةایغ ةِحؼیً داؿحان  وارثپؼدازی  ةـیار درظكان اؿث، اىا از ىٍُؼ قعنیث

اؿث کَ  5ةا اٌـان ظؼدىٍغ 4ُا  گّنغیٍگ ةَ قيار آوریو. وارث روایث ةؼظّرد ٌئاٌغرجال

 قغه اؿث. ةَ زیتایی ةَ جنّیؼ کكیغه

 

 وارث

 7ٌّقحۀ ىارگارت یّؿٍار 6«ُادریان»ظاًؼات  -2
 ایً داؿحانکٍغ.  ىی اصـاسا ر «ُادریان»ذٍُی ؿیالِ زؼیانِ در ایً داؿحان ىعاًب 

زاٌكیً و  8،از اىپؼاًّر روم، ُادریان، ةَ ىارکّس اورنیّس  ُایی قکم یادداقثةَ 

اؿث جغویً قغه 10و پیؼٌگ 9ةغون گفحگّ ایً ىحً زػاب و جادیؼگػار اوؿث. پـؼظّاٌغة

 در ذًُ و گّش ظّاٌٍغه زؼیان دارد.مغای ُادریان  در جيام ایً داؿحان،اؿث و 

                                                             
1 . The Inheritors 

2 . William Golding 
3 . The Spire 

4 . Neanderthals 

5 . Homo sapiens 
6  .  Memoirs of Hadrian  

7. Marguerite Yourcenar  .  

8 . Marcus Aurelius 

9 . dialogue  
10 . plot 
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 ظاًؼات ُادریان

 2ٌّقحۀ زؼانغیً ةؼوکؾ 1ىارس -3

قغه اؿث. داؿحان ىحْهق ةَ فىای  3ةؼٌغة زایؽة پّنیحؽر ،2006، در ؿال ایً داؿحان

ظاٌّادة ىارس كِؼىان ایً  پغرِ اؿث. 4ُای داظهی آىؼیکا کكّر آىؼیکا در ادٍای زٍگ

ةا داری ظّاٌٍغة  ادؼ را  ّهیَ ةؼدهُای داظهی و ٌتؼد  داؿحان اؿث کَ در کكاکفِ زٍگ

 .ؿازد ظّد ُيؼاه ىی

 

 ىارس

 

                                                             
1 . March 

2 . Geraldine Brooks 

3 . Pulitzer Prize 
4 .  American Civil War 

https://en.wikipedia.org/wiki/American_Civil_War
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 2ٌّقحۀ ُیالری ىاٌحم 1جؼ زایی اىً -4

در پی ؿال  20انْاده  قایغ ّسیب ةَ ٌُؼ ةؼؿغ کَ ىاٌحم ةؼای اٌحكار ایً ٌّقحۀ فّق

در آن  اٌـٍگ درةارة اٌلالب فؼاٌـَ اؿث کَادؼی گؼ جؼ زایی اىًةّده اؿث.  ٌاقؼ

ىْيارانِ اٌلالب و جؼور، صىّری جيام و کيال دارٌغ. در ایً  5و دىّنً، 4داٌحّن3روةـپیؼ،

کٍٍغ کَ قایغ  اىؼوزی را از کالم كِؼىاٌان داؿحان روایث ىی داؿحان ٌّیـٍغه ّتاراجی

ةا اقحیاق ادؼ ىعاًب  کمِةؼای ةؼظی چٍغان ظّقایٍغ ٌتاقغ، اىا ةایغ ىحػکؼقغ کَ در 

 .روایث را دٌتال ظّاُغ کؼد

 

 جؼ زایی اىً

 7ٌّقحۀ اٌغرو ىیهؼ 6ىٍؽه -5
قّد و كِؼىان آن  روایث ىیاٌلالةی فؼاٌـَ  ةؼظالف ادؼ پیكیً ایً کحاب در فىای پیكا

 کَ در صال زغال ةا فىای کٍِۀ ؿث ّاٌیٌام دارد. ژان ىٍِغؿی ز 8راتژان ةاپحیـث ةا

گؼایان زغیغ و ىعانفان  کكاکف ةیً ّلم ،دوران ظّیف اؿث. در ؿؼاؿؼ ادؼ کٍِۀ

 افؽایغ. قّد، جلاةهی کَ ةؼ زػاةیث داؿحان ىی ُا دیغه ىی آن

                                                             
1 .A Place of Greater Safety 

2  . Hilary Mantel 

3 . Robespierre 
4 . Danton  

5 . Desmoulins 

6. Pure  

7 . Andrew Miller 
8 . Jean-Baptiste Baratte 
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 ىٍؽه

 2ٌّقحۀ آرجّر گهغىً 1ظاًؼات یَ گیكا -6
ةحّاٌغ ایً چٍیً دٌیایی زٌاٌَ قایغ جا صغی ّسیب ةاقغ کَ ىؼدی ُياٌٍغ آرجّر گهغىً 

ً قغه و ایً ادؼ ی واكْی جغوییُا اؿاس یادداقثةؼ3ظاًؼات یک گیكارا روایث کٍغ. 

کَ قیّة زٌغگی و زیـث   فی از زٌغگاٌی گیكاُا در ژاپً اؿث، کـاٌیةازگّ کٍٍغة َؼای

 زِاٌكان ُيّاره کٍسکاوی زیادی را ةؼ اٌگیعحَ اؿث.

 

 ظاًؼات یک گیكا

 

                                                             
1 . Memoirs of a Geisha 

2 . Arthur Golden 
، ترجوِ هرٗن ت٘ات، خاطرات ٗک گ٘طاگذى، آرتَر،  . اٗي کتاب تا هطخػاتِ زٗر تِ طثع رس٘ذُ است; 3

 .2492ت٘ات، ًطر سخي، تْراى، 
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 2ٌّقحۀ رُن ُاٌـّن 1ىاریحَ در ظهـَ -7
در 4ظّاُؼان ىنهّب3ةَ فؼكۀ 1906ؿث کَ در ؿال  زٌی صکایثِایً داؿحان کّجاه 

قّد  ایً ىکان ٌـتحاً ىؼىّز دچار جغییؼاجی ىی ،پیٌّغد. ةا ورود او ةَ مّىَْ ٌیّیّرك ىی

غ. در اداىۀ داؿحان ىاریحَ در ةؼظّرد ةا اُانی کٍ ٌیؽ جضؼیک ىی را کَ کٍسکاوی وی

ُاٌـً دؿحيایۀ روایِث قّد کَ  ُا دچار جغییؼاجی ىی ُای دیٍی آن مّىَْ و اٌغیكَ

 اؿث. قغه

 

 ىاریحَ در ظهـَ

 6ٌّقحۀ ىارگارت اجّود 5)گؼیؾ دیگؼ( چِؼه پٍِان -8
در کاٌادا رخ داده اؿث. ایً  1843ؿث کَ در ؿال  راویث ىازؼایی زٍایی7ایً داؿحان

اؿث کَ جنّیؼی ٌاب و درظكان  19ةهٍغ ةازٌيای زٌغگی زٌان در كؼن  ،ٌـتحاً ،داؿحان

از ووْیث صاد زٌان آن ّنؼ را ةَ جنّیؼ کكیغه اؿث. گؼیؾ ىارك ٌام قعنیث 

 ٌعـث در ایً داؿحان پیچیغه اؿث.

                                                             
1 . Mariette in Ecstasy 

2 . Ron Hansen 

3 . order  
4 . the Sisters of the Crucifixion 

5 . Alias Grace 

6.Margaret Atwood 
ترجؤ جالل تاٗراهٖ،  ًطر ً٘لَفر،  چْرٓ پٌْاى )گرٗس دٗگر(،اتٍَد، هارگارت،  . هطخػات کتاب; 8

 .2492تْراى، 
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 چِؼة پٍِان

 2ٌّقحۀ راةؼت ُؼیؾ 1اٌیگيا -9
ىّوّّات ىعحهف جاریعی از ایً ٌّیـٍغة پؼکار ةؼیحاٌیایی جا کٍّن آدار ىحفاوجی را ةا 

روایث ّيهیات  ىْياو آنيان ٌازی جضؼیؼ کؼده اؿث.  4ىازؼای دریفّس 3زيهَ پّىپئی،

ُا ةا ٌام  ؽگؽاری آنياٌیىاقیً رىّيهیات ىضؼىاٌۀ دونث ةؼیحاٌیا در قکـحً رىؽُای 

اؿث. در ایً داؿحان زػاب ىعاًتان نضَُ ةا نضَُ قؼایي ویژه ارجف ةؼیحاٌیا اٌیگيا 

 ا آنيان ٌازی را درك ظّاٍُغ کؼد. در ىناف ة

 

 اٌیگيا

 

                                                             
1 . Enigma 

2 . Robert Harris 

3. Pompeii 
4 . Dreyfus Affair 
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 2ٌّقحۀ اىتؼجّ اک1ّآٌک ٌام گم )ٌام گم ؿؼخ( -10
  ىیالدی 14در ةـحؼ كؼن  ىػُتی -جؼکیتی پیچغه از داؿحاٌی زٍایی 3آٌک ٌام گم

ُایی ىكکّك وارد مّىَْ  ؿث. آدؿّ و ویهیام ةاؿکؼوویهی ةؼای رىؽگكای از كحما

ةؼای ُای ُّیو كؼون وؿٌایی  را در ُؽار جّی کحاةعاٌَ نػجی ّيیق  قٌّغ و ىی

دؿث و آقٍا ةَ كؼوِن  ای چیؼه . اىتؼجّ اکّ کَ ٌّیـٍغهآورٌغ ىعاًتان ةَ ارىغان ىی

و ىنهّب قاُکار روایی ظّد ىغهّب را ٌُیؼ ىعاًب  وؿٌی اؿث در ایً داؿحان ةی

ایً مّىَْ ىعّف  کكف اؿؼار ةؼایجا پایان داؿحان ظّاٌٍغه جا صغی کَ کٍغ،  ىی

 .پیيایغ ةَ ؿِّنث ىیؿؼاؿؼ کحاب را 

 

 آٌک ٌام گم

 های تاریخی ایزانی داستان

ًهتغ، اىا در  ُای جاریعی فارؿی، ىسال و ىلالِ دیگؼی را ىی اگؼچَ ةؼرؿی داؿحان

کّقیو جا چٍغ ٌيٌَّ از  ىی ،ُای جاریعی غؼةی زا پؾ از ىْؼفی ةؼظی داؿحان ایً

 فارؿی ٌیؽ ىْؼفی قّد.جاریعی ُای  داؿحان

 4قيؾ و ًغؼا -1

                                                             
1 . The Name of the Rose  

2 . Umberto Eco 

 

 .24:5، ترجؤ رضا عل٘سادُ، ًطر رٍزًِ، تْراى،آًک ًامِ گلاکَ، اهثرتَ،  . تا هطخػات زٗر; 4

 .24:1، ًطر کتاب ّرهس، تْراى، ضوس ٍ طغراهحوذ تاقر ه٘رزا خسرٍٕ، .  4
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ًغؼا ٌّقحۀ ىیؼزا ىضيغ ةاكؼ ظـؼوی از ٌّادگانِ فحضْهیكاه اؿث. قيؾ قيؾ و 

ؿث کَ در دورة اؿحیالی آظؼیً اجاةکِ ؿهغؼی در فارس رخ  ا ًغؼا کَ داؿحاٌی

در قيارِ ٌعـحیً داؿحان یا دُغ. گػقحَ از ارزشِ ادةی ایً کحاب کَ  ىی

ای از جاریط اؿث کَ ةَ ؿتبِ  اؿث. ایً ادؼ در ةؼدارٌغة دورهُای فارؿی  داؿحان

کذؼت اىیؼان و فؼواٌؼوایان ُيّاره درك آن ةؼای فؼاگیؼانِ جاریط ةـیار دقّار اؿث؛ 

جّاٌغ ةؼای درك و دریافحی از ایً دوران ةـیار راُگكا  نػا ىٌانْۀ ایً کحاب ىی

 ةاقغ.

 

 قازده اصحساب -2

قازده روایحی از روزگارِ زوال قاُؽادگان اؿث. ُّقٍگِ گهكیؼی، 1قازده اصحساب
کٍغ. ایً کحاب در قيار  روایث ىی 14و  13را در امفِان كؼن  اصحساب

ُای  ؿث کَ ةیكحؼ ةازىایِ فىای جاریعی ایؼان اؿث. ایً کحاب ةَ زةان ُایی داؿحان

ؿیٍيایی ایً  اٌگهیـی و فؼاٌـّی ٌیؽ جؼزيَ قغه اؿث. اكحتاسِىعحهفی از زيهَ 

 آرا ؿاظحَ قغه اؿث.  ةَ کارگؼداٌی ةِيً فؼىان 1353داؿحان در ؿال 

                                                             

 .24:9ًطر ً٘لَفر، ضازدُ احتجاب، . گلط٘رٕ، َّضٌگ،  2
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 قازده اصحساب

 كنغ ةَ ذات ُيایٌّیءؿّ -3

ُای جاریعی  ؿث کَ در ّؼمۀ داؿحان ا ٌّیؾ ظّش ذوكی روا زّالیی داؿحان

یک 1ؿّكنغ ةَ ذات ُيایٌّی،گاٌۀ زّالیی قاىِم  ةـیار ظّش درظكیغه اؿث. ؿَ
پؼدازد.  ةَ وكایِ جاریعی دوران كازار جا پِهّی ىی3ُای ٍّاب قکّفَو 2کٍَِپؼوٌغة 

ُای ةَ  ریكَ روایحی از جؼور ٌاىّفقِ ىضيغّهی قاه و ،كنغ ةَ ذاتِ ُيایٌّیءؿّ

ُایِ  ازؿازیِ فىاُای جاریعی قعنیثپؼدازد و ويً ة قغن ىسهؾ ىی ةـحَ  جّپ

ةَ  1396کَ در ؿالِ  ٌغة کٍَِیک پؼوةؼٌغ.  امهی و فؼّی داؿحان را ةَ پیف ىی

ٍّّان ةِحؼیً رىان ؿال اٌحعاب و ةؼٌغة زایؽة اصيغ ىضيّد قغ، ةؼ اؿاسِ واكْۀ 

 ُای ٍّاب قکّفَزغیغجؼیً ادؼ زّالیی  جؼور ىضيغ ىـّْد جغویً قغه اؿث.

و اّغامِ ىیؼزا زِاٌگیؼ ظان گؼ نضُاتِ آغازیً اؿحتغاد مغیؼ  اؿث کَ روایث

 مّراؿؼافیم اؿث.

                                                             

 .24:9، ًطر چطوِ، تْراى، سَقػذ تِ رات ّواًَٖٗ. جَالٖٗ، رضا،  2

 .24:7، ًطر آهَت، تْراى، ٗک پرًٍذٓ کٌِْ. جَالٖٗ، رضا،  3

 .24:9، ًطر چطوِ، تْراى، إ عٌابّ ضکَفِ. جَالٖٗ، رضا،  4
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 یک پؼوٌغة کٍَِ             ؿّكنغ ةَ ذات ُيایٌّی      

 ُای ٍّاب قکّفَ 

 ُای ایؼاٌی کیكّت دن -4

ةیژن ّتغانکؼیيی اؿث.  ادؼدوىیً داؿحانِ جاریعی 1ُای ایؼاٌی کیكّت دن

ىكؼکی در جؼ ةَ ُيؼاهِ صـً ىضغدی داؿحاٌی را ةا ٍّّانِ ّتغانکؼیيی پیف
رواٌۀ ةازار 2زٌغگی اةّانْاص و زیٍب )دظحؼ پیاىتؼ( ظاٌّادة پیاىتؼ: داؿحانِ ّاقلاٌۀ

                                                             

 .24:8، ًطر ًقذ فرٌّگ، تْراى، ّإ اٗراًٖ ک٘طَت دىعثذالکرٗوٖ، ت٘ژى، .  1

هطرکٖ در خاًَادٓ پ٘اهثر ; داستاىِ عاضقأً زًذگٖ اتَالعاظ ٍ . هحذحٖ، حسي ٍ عثذالکرٗوٖ، ت٘ژى،  3

 .24:8(،  چاج چْارم، تْراى، زٌٗة )دختر پ٘اهثر
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پؾ از یک دَُ اٌحُار ةؼای دریافثِ ىسّز  ُای ایؼاٌی کیكّت دنکؼده ةّد. 

ظّان ةا زٌغگاٌی قیط  ظّش یغ. ایً کحابِةَ ًتِ رؿ 1397ةار در ؿال  ٌعـحیً

غ. رؿ قّد و ةا ىؼگ ّتغانتِا، ّتاس افٍغی، ةَ پایان ىی اصيغ اصـائی آغاز ىی

ی ایؼان در كؼن ٌّزدُو اؿث. قایغ گؼ ىسادالت ىػُت ُای ایؼاٌی روایث کیكّت دن

جؼیً ٌلاط كّت کحاب را ةحّان، وفاداری ٌّیـٍغه ةَ جاریط داٌـث.  یکی از ىِو

جاریط ىػُتی كؼن آىّظحۀ فهـفَ اؿث ةا روایحی زػاب  ّتغانکؼیيی کَ ظّد داٌف

ُای زٍتفِ ةاةیَ در ّنؼ كازار ایً  گی یغکٍغ و ٌُؼ ةَ پیچ را ةازگّ ىی ایؼان 19

 ادؼ کحاةی ىفیغ ةؼای درك ایً دورة جاریعی اؿث.

 

 ُای ایؼاٌی کیكّت دن      ىكؼکی در ظاٌّادة پیاىتؼ

 گیزی نتیجه

کَ  گفث جّان ىیُای جاریعی را ةؼقياریو،  داؿحانیکی از ىؽایای جٍِا اگؼ ةعّاُیو 

جّاٌٍغ  گاُی، ةا وكایِ جاریعی دارٌغ ةَ راصحی ىیُای جاریعی ةَ رغو جفاوجی کَ  انداؿح

کَ ظّاٌٍغه ةَ آؿاٌی  فىای جاریعی را ةؼای ىعاًب ظّیف ةازؿازی کٍٍغ؛ چٍان

اىؼی کَ ىْهيان جاریط ُيّاره در - ور ةتیٍغ غ ظّیف را در فىایی جاریعی غًَّجّاٌ ىی

و جّمیف فىای جاریعی ةا ىغد از ىحّن داٌكگاُی و کَ جؼؿیو  صانیدر -پی آن ُـحٍغ

جؼ اؿث. در ُيیً  ةـیار ؿعثکَ  -در ىلاًِ پیف از داٌكگاه- ّهيی اگؼ ٌَ ٌاىيکً

ُا ّغم جّاٌایی جؼؿیو  ُای آىّزش جاریط در ىغارس و داٌكگاه راؿحا، یکی از آؿیب

جّان در زىاٌی  یؿّ ٌي  آىّزگاران اؿث. چؼا کَ از یکاؿحادان و فىای جاریعی جّؿي 

کؼد و از  ؿاّث آىّزقی، فىای جاریعی را ةؼای فؼاگیؼان ةازؿازی 2اٌغك، ةؼای ىذال 
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ىضّر ُـحٍغ کَ، ّيالً،  گؼایاٌَ و جضّل ای رویکؼدی واكِىحّن درؿی دار، ؿّی دیگؼ

ؿتب، در رویۀ جغریؾ جاریط  اٌغ. ةَ ُيیً یعی، ةـیار، ٌاجّاندر ةازؿازی فىاُای جار

ُای جاریعی ةَ فؼاگیؼان، جا صغ زیادی، وْف ىحّن  ا پیكٍِاد ىٌانْۀ داؿحانجّان ة ىی

ًّرکهی ةَ ؿتب روایحيٍغی جّاٌایی  ُای جاریعی ةَ داؿحان درؿی را زتؼان کؼد.

ةؼظی از  داده قغ،  کَ در ىحً ةاال ٌكان ىٍاؿتی را ةؼای جؼؿیو ایً فىا دارٌغ و چٍان

، یاةٍغ. نػا رِ ىٍاؿتی ٌیؽ دؿث ىیو ةَ ٌحای کٍٍغ ىیآىّزگارانِ جاریط ایً قیّه اؿحفاده 

« فِو»و افؽایِف « فىاُای جاریعی»ُای جاریعی ىٍتْی ارزقيٍغ ةؼای ةازؿازی  داؿحان

 را ارجلا ةعكیغ.« آىّزشِ جاریط»کیفیثِ گیؼی از آن  جّان ةا ةِؼه کَ ىی ُـحٍغ
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