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 چکیده
 پارادایماست.  های درسی دوره آموزش ابتدایی ایرانانسجام ملی در محتوای کتاب هدف پژوهش حاضر بازنمایی

طالعه کلیه میدان ماست، ژوهش از نوع تحلیل محتوا کیفی پژوهش از نوع تفسیری، رویکرد پژوهش کیفی، استراتژی پ

های مطالعات اجتماعی، گیری هدفمند کتابهای درسی دوره آموزش ابتدایی ایران است که بر مبنای روش نمونهکتاب

ها در قالب متن بوده فرمت دادهجلد کتاب است مورد بررسی قرار گرفتند.  25های آسمان که مشتمل بر فارسی و هدیه

ای ه. یافتهاستفاده شده است دور دومو کدگذاری  دور نخستکدگذاری  مراحل ها ازدادهاست و برای تجزیه و تحلیل 

در  اصلیمقوله  11بندی، است که در نهایت بعد از دسته اولیه مقوله 87مقوله و زیر 77مفهوم،  533پژوهش مشتمل بر 

 رک، میراث فرهنگی، دین و مذهب،سرزمین مشت: ها عبارتند ازهای درسی استحصال گردید. این مقولهمحتوای کتاب

هنگ فراملی، زبان فارسی، میراث تمدنی، تاریخ مشترک، اعیاد مذهبی، قهرمانان و مفاخر فر ،پرچم و سرود ادب و هنر،

بیشتر به  و های انسجام ملی از جایگاه مطلوبی برخوردار نیستتوان گفت که وضعیت مولفهها میملی. بر مبنای یافته

چرخد، مولفه دین و های درسی انسجام ملی بر پایه آن میای که در کتابتنها مولفهو  عمل شده است ایصورت سلیقه

 مذهب است.

 .های درسی، آموزش ابتداییهای انسجام ملی، کتابمولفه انسجام ملی،بازنمایی،  :های کلیدیواژه
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 مقدمه
رده را تجربه نک فرهنگی -اجتماعیتوان یافت که دگردیسی در جهان امروز، کمتر کشوری را می

گی، قومی، زبانی، باشد، از طرف دیگر حفظ وحدت و انسجام ملی در جوامعی که دارای تنوع فرهن

تر از کشورهایی است که یکدستی فرهنگی تر و پیچیده... است به مراتب سختدینی و مذهبی و

ت، ها و اقداما، برنامهها، سیاستهای نظام سیاسیبندیشود. نوع تقسیمبیشتری در آنها دیده می

تواند آهنگ ضریب همبستگی یا افتراق را تندتر یا کندتر کند. یکی از خرده ها میراهبردها و... دولت

ایی ن نقش بسزآموزاتواند در حفظ همبستگی و افزایش تعلق ملی در بین دانشهایی که مینظام

های پیوستگی ملی و همبستگی را توان زمینهمی ، نظام آموزشی است. از طریق این مهمداشته باشد

 آموزان تقویت کرد.در بین دانش

بسیاری از کشورها به ویژه جوامع در حال توسعه با این مساله مواجه هستند که با وجود 

 های تهدیدکنندهتوان از بروز بحراناختالفات وسیع و عمیق قومی، مذهبی و فرهنگی چگونه می

ری کرد و یا در صورت بروز آن را اداره کرد. البته موضوع همبستگی ملی، همبستگی ملی جلوگی

محدود و منحصر به کشورهای درحال توسعه نیست؛ چرا که با وجود برخورداری بسیاری از جوامع 

رخی از المللی، بهای بینهای سیاسی اقتصادی کارآمد، به دلیل تشدید مهاجرتیافته از نظامتوسعه

ورهای اند. نگاهی به ترکیب جمعیتی کشرو شدهبا مسئله تضعیف همگرایی ملی روبه این کشورها نیز

دهد اغلب این جوامع چندقومیتی هستند و احتمال زیادی وجود دارد که در مختلف دنیا نشان می

یکپارچگی مواجه شوند. جامعه ایران  ای به نام چگونگی حفظ وحدت وقرن بیست و یکم با مسئله

 مذهبی و دینی های قومی،های فرهنگی مختلف و متشکل از خرده فرهنگی است با الیهانیز جامعه

دهد کشور ایران در مقاطع مختلف با مسائل و مشکالتی از سنخ گوناگون. اسناد تاریخی نشان می

هایی از سرزمین پهناور هایی از تاریخ معاصر بخشتضعیف وحدت ملی مواجه بوده و حتی در برهه

های معطوف به هویت ملی ریزیها و برنامهاریذگدر این راستا سیاست ه است،منتزع شدایران 

دی، ابآ)قاسمی و ابراهیم تواند نقش موثری در تحکیم وحدت و همبستگی ملی در ایران ایفا نمایدمی

نگاهی به تاریخ معاصر و فروپاشی کشورهایی همچون: شوروی و یوگسالوی و وضعیت  (.2011

راق، افغانستان و سوریه، بیانگر اهمیت مدیریت تنوع فرهنگی و حفظ هویت و انسجام ملی کنونی ع

است. این مهم در خصوص کشور ایران که از تنوع گسترده فرهنگی، قومی و مذهبی برخوردار 

ها برای حفظ تمامیت یکی از ابزارهای مهمی که حکومت(. 2015)مرادی،  است، اهمیتی حیاتی دارد

جویند، نهاد آموزش و پرورش است. این نهاد بخش ای سیاسی خود از آن سود میی و بقارض

ریزی شخصیت و چارچوب فکری افراد جامعه را در ابعاد مختلف شکل دوران پایهای از عمده

های مختلف، به ویژه با استفاده از کند. بدین ترتیب نظام آموزشی با مکانیسمدهد و هدایت میمی

ای در تقویت و ترویج هویت ملی هر کشور ایفا نموده و تواند نقش برجستهمیکتب درسی مناسب 
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افراد و  ستمر و قدرتمندتوان گفت که کتب درسی به واسطه بازنمایی محیات آن را تضمین کند. می

کند. در همین راستا آموزان ایفا میها و رفتارهای دانشدهی به نگرش، نقش مهمی در شکلرویدادها

Stewart Faster های گذاری بر دیدگاههای درسی، نقش عمیقی در تاثیرمعتقد است که کتاب

 ندی(. شیخاو2013نی بشلی و شکراللهی، پور، سلیماشارع) آموزان دارنداجتماعی و سیاسی دانش

های اجتماعی، تقریبا کند هویت ملی به عنوان فراگیرترین سطح هویت در تمامی نظامنیز بیان می

از طریق خانواده، مدرسه و اجتماعی شدن یت اکتسابی است که توسط فرد طی فرایند آخرین هو

دهی های درسی، به عنوان یکی از ارکان نظام آموزش و پرورش در شکلشود و کتابرسانه کسب می

های تنمای سیاسهای درسی، آیینه تمامبه هویت ملی و تعمیق آن، نقش اساسی بر عهده دارند. کتاب

های کالن ملت و حوزه -تماعی در حوزه عمومی و حوزه دولتایدئولوژیک، دینی، سیاسی و اج

 (.2011وندی، )شیخا زبانی و نژادی هستند -دینی

کند که آموزش باید به جامعه خدمت کند تا قادر به دستیابی به نیازها ریزی درسی تأکید میبرنامه

فعالیت اجتماعی تأثیر مهمی بر توسعه هنجارهای مشترک عنوان یک هایش باشد. یادگیری بهو آرمان

و ارزش تحمل و درک در درون جامعه دارد. در سطح جهانی یک هدف عمده که برای تعلیم و 

در دوره  (.Njeng’ere ،2014) شده است، دستیابی به یکپارچگی و انسجام ملی استتربیت مشخص

ین سن، ها در اوپرورش آنسیار زیاد است و آموزشابتدایی میزان یادگیری و تأثیرپذیری کودکان ب

توان سیر اجتماعی شدن افراد دهد. بنابراین در این دوره میها را جهت میروند اجتماعی شدن آن

های کتاب (.2008)قاسمی،  گیری روح جمعی و تقویت همبستگی ملی سوق دادرا به سمت شکل

 ها را به دست آورند. بهو عمل به کارگیری تئوری آموزان هستند تا دانشدرسی منبعی برای دانش

کنند های درسی به عنوان مرجع معلمان در فرایند تدریس و یادگیری عمل میکتاب عالوه،

(Syamsud, Amir & Wahida ،2018.) تواند های درسی محرکی محیطی است که میمحتوای کتاب

ملی، قومی، دینی، زیستی و... دانش گیری باورهای جنسیتی و هویت فردی، اجتماعی،در شکل

که بتواند در فراگیران خود تأثیرگذار باشد باید با آموزان مؤثر باشد. هر متن آموزشی برای این

از  ای خنثی و خالیگفتمانی خاص و الگویی مشخص ارائه شود. به عبارتی هیچ محتوای آموزشی

اند تا گفتمان خاص و مورد نظر خود را ی آندهندگان یک دانش قطعاً در پتأثیرگذاری نیست؛ ارائه

مسلط کنند و در مخاطبان خود تأثیرگذار باشند تا از این طریق به اهداف خود دست یابند. حال اگر 

 (.2013)صادقی و مرادخانی،  آیداین دانش از سوی نهادهای رسمی ارائه شود بیشتر به چشم می

، اندهکردران حکومت دینی، قدرت سیاسی را تجربه در طی چهار دهه اخیر که رهبرسد به نظر می

 تبوده اس دینی ها و هنجارهاییک برای تربیت نسل جوان با ارزشآموزش بهترین ابزار ایدئولوژ

بودن حکومت و  کبایست خمیر مایه فرهنگ جدید پساانقالبی قرار گیرند. ایدئولوژیکه می

چندفرهنگی بودن جامعه ایران نیازمند انسجام است و انسجام نیازمند مهندسی اجتماعی است. 
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ر است انسجام ملی دای که پژوهش حاضر قصد دارد آن را به پرسش بگذارد این است که سیمسئله

اتی ایی، عملیهابتدایی چگونه منعکس گردیده و در قالب چه کدها، مفاهیم و ارزش کتب درسی دوره

 شده است؟

 

 زمینه نظری پژوهش
انسجام ملی مورد بحث قرار خواهد گرفت و سپس به سابقه  انسجام اجتماعی ودر اینجا 

پژوهش  هایی که در ایران و خارج از کشور در رابطه با موضوع موردپژوهشی در قالب پژوهش

 شود.، اشاره میانجام شده

ملی  تر و فراگیرتر است و انسجامنسبت به انسجام ملی کلیبا توجه به اینکه انسجام اجتماعی 

شود، لذا در ابتدا توضیحی کوتاه در خصوص انسجام اجتماعی یکی از ابعاد انسجام اجتماعی تلقی می

 شود و سپس سازه انسجام ملی مورد بحث قرار خواهد گرفت.مطرح می

ا در اواخر قرن نوزدهم مطرح تماعی رشناس فرانسوی، مفهوم انسجام اجاولین بار دورکیم جامعه

درباره انسجام یا همبستگی، مساله نیازهای جامعه عامل اساسی بود که دورکیم نظرات خود را  کرد.

ابند یهای انسانی اعضای خود سازمان میوی، جوامع در ارتباط با نیازمندیبرپایه آن نهاد. از دیدگاه 

بر اساس اندازه و حدود بغرنجی شان قابل تمیز شان که مشخصه آنهاست و همبستگی اجتماعی

است. مردم در مراحل اولیه بر اساس این واقعیت که زندگی و شیوه حیاتشان سخت شبیه همدیگر 

شان مکانیکی است، یعنی پاسخی ساده به شرایط مشترک زندگی آیند و همبستگیاست گرد هم می

ردد گتر میا رشد جمعیت متمایزتر و بغرنجشان، که در سطح آگاهی جمعی است. جامعه باجتماعی

اکنون این آگاهی جمعی مکانیکی در خور  -کندو منشاء جدیدی از همبستگی ضرورت پیدا می

تگی و تقسیم کار کانون اصلی همبس -یفه ایجاد یکپارچگی اجتماعی نیستتحقق بخشیدن به وظ

انیسم تری به مفهوم جامعه به مثابه ارگشود، چون جوامع پیشرفته و بغرنج به صورت کاملارگانیک می

شود که در پی سرمدی کردن خود چون کالبدی زنده شود پس جامعه نظامی تلقی مینزدیک می

، Durkheim)  های نظام دیده شودها و افراد باید در متن نیازمندیاجتماعی گروه ن اقداماست که در آ

1993 quoted by Amoui & Sai ،2012).  دورکیم دو نوع انسجام را برای جوامع در نظر دارد، یکی

مکانیکی و دیگری ارگانیکی. گذر از وضعیت اولی به وضعیت دومی این انواع، وابسته به امر توسعه 

یز زند نتر شود، ماهیت عواملی که مردم را به یکدیگر پیوند میهر چه جامعه صنعتی"جامعه است. 

وی، همبستگی ارگانیک به این معناست که اساس پیوندهای اجتماعی در  کند. از نظربیشتر تغییر می

های دتخصصی استوار است که اعضای جوامع صنعتی دارند. منظور دورکیم از اینکه اساس پیون

ی ، آن را ضرورت همبستگره به مفهوم تقسیم کار است که اواجتماعی در تخصص استوار است، اشا

ی مکانیکی بر این بود که افراد به هم همانند باشند، همبستگی ناشی داند. اگر همبستگارگانیکی می
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از تقسیم کار مستلزم آن است که افراد با هم فرق داشته باشند. نوع اول وقتی ممکن است که 

ت پذیر اسشخصیت فردی در شخصیت جمعی جذب شود. در حالی که نوع دوم فقط هنگامی امکان

و در نتیجه، شخصیت خاص خود را داشته باشد. پس الزم  که هر کس سیر عملی مخصوص به خود

های خاصی که وجدان است که وجدان جمعی به بخشی از وجدان فردی اجازه بروز دهد تا نقش

جمعی قادر به اداره آنها نیست در همان بخش پا بگیرند؛ و هر قدر گستره این بخش بیشتر باشد، به 

 (.Durkheim ،2002) "کندتری با گذار جامعه برقرار مینزدیکموازات آن تقسیم کار بیشتر کار پیوند 

و  ودهب ارسونز معتقد بود که واقعیت مانند یک نظام اجتماعی است که در آن اجزاء به کل وابستهپ

ات نظام اجتماعی برای ادامه حی شوند. به اعتقاد پارسونز،بر حسب کارکرد آنها برای کل، تبیین می

خود نیازمند آن است که در طول زمان چهار مشکل کارکردی را حل نماید. به عبارت دیگر، دوام و 

 (:2013پور، )شارع دارد (AGIL)بقای ساختار اجتماعی بستگی به تامین چهار کارکرد 

تطابق دهد.  اجتماعی(یراعی باید بکوشد خود را با محیط )اجتماعی و غ: هر نظام اجتم1انطباق

تامین چنین نیازی بر عهده نهاد اقتصادی است. در واقع سالمت اقتصاد حاکی از آمادگی جامعه برای 

 سازگاری با محیط است.

انسانی موجود در منابع انسانی و غیر : منظور از این کارکرد همانا بسیج تمام2دستیابی به هدف

داف برای نظام پرداخت. حکومت و سیاست  به رفع این دسترس جامعه است تا بتوان به تعیین اه

 کند.نیاز پرداخته و از اهداف عمومی جامعه مراقبت می

منظور از این کارکرد عبارت است از حفظ انتظام درونی که تامین آن نیز بر عهده  :3یکپارچگی

 های مشترک و مذهب است.ارزش

: واحدهای نظام، خواه عوامل فردی و خواه گروهی، باید الگوها را 4حفظ الگو یا مدیریت تنش

تحقق می یابد.  اجتماعی شدنآموخته و آنها را رعایت کنند. این امر از طریق آموزش و پرورش و 

های فرهنگی به عبارت دیگر، نظام آموزش و پرورش، بقای الگوها را تضمین کرده و از ارزش

 .(2013پور، )شارع کندمراقبت می

سته اجتماعی واب توان اینگونه  استنباط کرد که انسجام( پارسونز میAGIL) مدل اجیل با توجه به

ها خرده سیستم چنانچه هر خرده سیستم در چارچوب نظام اجتماعی کل است.به انجام وظایف 

دار رخوربتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند، نظام اجتماعی از یک تعادل و یک انسجام ب

 کژکارکردی مواجه خواهد شد. ر این صورت نظام با عدم انسجام واست، در غی

ین تراز دیرباز دریافته بودند که مهم در خصوص سازه انسجام ملی دانشمندان علوم اجتماعی"

عامل بقای یک ملت، اتحاد و انسجام ملی آنهاست. ابن خلدون این عامل حیاتی برای بقای جوامع 

                                                           
1. Adaptation 

2. Goal attainment 
3. Integration 

4. Latency 
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ها را قوت و ضعف آنها دانست. ها و تمدننامید و دلیل اصلی ظهور و سقوط ملترا عصبیت 

شود. از این رو، آلن بیرو در انسجام گاهی با واژگانی مانند وفاق، وحدت و... یکسان شمرده می

 وفاق بر پیدایی اتفاق نظر و توافقی" :کندگونه توصیف میفرهنگ علوم اجتماعی واژه وفاق را این

در یک گروه داللت دارد. وفاق فرایندی است که از طریق آن اعضای یک گروه یا یک جامعه آشکار 

اند. وفاق و انسجام موجب به هم های زندگی مشترک خود رسیدهبه توافق و اشتراک در بنیان

 (.98: 2010)صالحی امیری،  "شودپیوستگی آگاهانه تر یک گروه و همبستگی بیشتر آن می

ماند و با ورود عناصر هرگز به قرار پیشین نمی نوسازیملی در مواجهه با موج مفهوم انسجام "

 دارد. مفهوم جامعه در دنیای "بازتوزیع"، و "بازتولید"، "بازتعریف" و عوامل تغییر دهنده، نیاز به

 شود، لذا معنای نظارت ملی و نسبت سنجی آن با حاکمیتکنونی، یک سیستم باز تلقی و تعریف می

 ای همبستگیدچار تغییر و تحول شده است. به طور کلی انسجام ملی در بردارنده گونه شدیدا

یابند و این پدیده اجتماعی است که به واسطه آن مناسبات اجتماعی و اهداف فراروی، سامان می

ا هاجتماعی در زمینه و بستری سیال و دگرگون شونده و بعضا ناخواسته و خارج از اراده حاکمیت

تواند عوامل انسجام بخش را محقق کند. کشورهای دارد. در این میان، شرایط کشور می جریان

اند از عوامل انسجام دهنده موجود در خود، مستحکم از نظر انسجام ملی آنهایی هستند که توانسته

ها و اقوام مختلف و تنوع فرهنگی و وجود فرهنگ" (.2010)محرابی،  "به نحو موثری استفاده کنند

تواند عاملی در گیری مناسب، میای است که در صورت بهرهمتنوع در ایران، همانند شمشیر دو لبه

جهت تقویت هویت فرهنگی، هویت قومی و ملی و انسجام فرهنگی و ملی کشور باشد یا با 

ها، به عنوان عاملی در جهت انشقاق و گسست ها و برخوردهای نامناسب با قومیتگذاریسیاست

عی و ملی، تضعیف هویت ملی و فرهنگی و تجزیه فرهنگی کشور نقش خود را ایفا کند. اجتما

ها و مطالبات فرهنگی اقوام ایرانی و آگاهی از چگونگی ها، باورها و خواستهبنابراین با توجه به ارزش

 توان در جهتاثرگذاری هویت فرهنگی اقوام در هویت فرهنگی و ملی ایرانیان و انسجام ملی، می

قه های موثر برداشت. تحوالت کنونی منطریزی کرد و گامتقویت انسجام ملی و فرهنگی کشور برنامه

. نمایدای کارآمد جهت حفظ انسجام فرهنگی و ملی کشور را ضروری میلزوم برخورداری از برنامه

ن در آ های مختلف که متناظر با برخی از این اقوامایران کشوری است متشکل از اقوام و فرهنگ

سوی مرزها کشوری مستقل وجود دارد و در صورت عدم مدیریت صحیح فرهنگی شاهد تضعیف 

هویت ملی و انسجام ملی و فرهنگی در کشور خواهیم بود. با توجه به تکثر و تنوع فرهنگی حاکم 

 توان نقش موثر اقوام و هویت فرهنگی و قومی آنها رابر فضای فرهنگی ایران، بدیهی است که نمی

دهی به هویت فرهنگی، هویت ملی و انسجام ملی ایرانیان نادیده گرفت. بنابراین، اگر در شکل

ی های موثرتوان گامرویکردی مناسب در برخورد با اقوام، فرهنگ و هویت قومی آنها اتخاذ شود، می

در تقویت هویت فرهنگی و ملی و انسجام ملی ایرانیان برداشت. با پذیرش تنوع فرهنگی اقوام 
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 ا توان بافزایی فرهنگی، میهای فرهنگی آنها و استفاده از رویکرد همایرانی، احترام به تفاوت

ام های هویت و انسجهای مختلف اقوام، به تحکیم بنیانهای فرهنگها و شباهتگیری از تفاوتبهره

ملی کمک شایانی کرد. در نهایت باید گفت دستیابی به انسجام ملی و فرهنگی در ایران، بدون در 

 (.2015)مرادی،  "پذیر نیستهویت فرهنگی اقوام ایرانی امکان نظر گرفتن فرهنگ و

وع نها و عناصر وحدت و همبستگی ملی متکثر و متنظران در خصوص مولفههای صاحبدیدگاه

است. اتحاد ملی ممکن است بر پایه محورهای مختلفی در یک جامعه شکل بگیرد. برخی ذهنیت و 

سرگذشت مشترک تاریخی، میراث مشترک فرهنگی، هدف و درد مشترک و دین مشترک را در زمره 

 ندانند و برخی نیز فرهنگ، پرچم، محدوده جغرافیایی و زبان را به عنواهای همبستگی ملی میمولفه

-نقل در قاسمی و ابراهیم 2000تاجیک و زیباکالم، ) شمارندعناصر همبستگی و وحدت ملی بر می

دهنده وحدت و همبستگی ملی را در عناصر شکل( 2011دی )ابآ(. قاسمی و ابراهیم2011دی، ابآ

مواردی همچون: سرزمین؛ دولت؛ دین و مذهب؛ زبان رسمی مشترک؛ آداب و رسوم؛ تاریخ مشترک 

بر عواملی همچون: مذهب؛ هویت ملی؛ هویت  (2010قرخلو و زندی )جهانیان،  .کنندمطرح می

 ؛بی؛ وضعیت اقتصادی؛ سرزمین مشترکملی و مذه ؛ اعیاد، شعر وشاعری؛ ادبیاتتاریخی؛ زبان

نیز ( 2014قاسمی ) کند.دشمن مشترک به عنوان عوامل تقویت همبستگی ملی تاکید می ؛ وموسیقی

 ورزد.دینی، سرزمینی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همبستگی ملی تاکید می بر ابعاد

های پایدار، مفهومی سیال داشته که دائما در شرایط انسجام در طول تاریخ به رغم وجود مولفه

ترین علل و عوامل مقوم انسجام های زمانی مختلف اشکال خاصی به خود گرفته است. مهمو دوره

شه تاریخی مشترک و تدوام تاریخی؛ فرهنگ؛ فولکلور مشترک ملی؛ دین و مذهب ملی عبارتند از: ری

آرمان سیاسی مشترک؛ ارزش و نمادهای ملی،  مشترک و خاستگاه الهی ادیان؛ قهرمانان و مفاخر ملی؛

، مظاهر تجلی ت در شناسنامه واحد؛ پرچم و سرودآداب و رسوم مشترک؛ تهدیدات خارجی؛ وحد

زبانی و همفرهنگی؛ وحدت سرزمینی؛ هم -ملی؛ پول واحد، عامل وحدت اقتصادینمادین یگانگی 

 (.2010)صالحی امیری،  خطی

های همبستگی و هویت های ملی یکی از نمادمعتقدند جشن( 2004و میرمحمدی ) وندیاشیخ

ی تاریخی مشترک، هویت ملی ریشه( 2004آبادی و نوروزی )لطف اقوام ایرانی است. به اعتقاد

رک، های فرهنگی و ادب و زبان مشتسرزمین مشترک، تابعیت دولتی مشترک، دفاع از سرزمین، سنت

کند که شیخاوندی نیز بیان می (.2008زاده و منادی، )نقل در صادق نگرشی مثبت و جانبدارانه دارد

معنا که شوند؛ همزمانی نیز، به این یگانگی ملی محسوب می پرچم، سرود ملی از مظاهر نمادین

کنند، از تجلیات نمادین این امر ی اقوام کشور، یک روز از سال به عنوان آغاز سال شروع میهمه

 (.2001وندی، ا)شیخ است
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 برای فرد است و در قیاس با  ترین سطح هویتترین و در واقع کالنهویت ملی عالی

ت ملی دارند و خود را همه افراد یک هوی های دیگر دارای بیشترین میزان مداومت است.هویت

دانند که در آن رشد کرده و دارای وابستگی اجدادی هستند. در یک کالم می ایمتعلق به جامعه

، قومی، نژادی و فرهنگی و ... در واقع عناصر تشکیل های مذهبی، دینیتوان گفت انواع هویتمی

مباحثی همچون بحث هویت ملی چون به  باشند.دهنده هویت ملی هستند و هم سطح آن نمی

کند دارای اهمیت است. همه افراد یک وطن و یک سرزمین سرزمین، تاریخ و فرهنگ ارتباط پیدا می

ها، اقوام و ادیان مختلفی وجود ند که در دل این این سرزمین نژاددارند که به آن تعلق دارند هر چ

 (.2011)احمدی، دارد 

جهانیت است که به اختصار مورد مداقه قرار میهویت ملی دارای سه بعد ایرانیت، اسالمیت و 

 درباره عنصر توان گفت ل هویت ملی تحت عنوان ایرانیت می: در خصوص بعد اوگیرند

ترین دهنده و سازنده هویت ایرانی درآثار گوناگون سخن به میان آمده است. برخی از مهمشکل

تاریخ  -1 یت بدین شرح بیان کرد:توان برحسب تداوم و اهمعناصر سازنده هویت ایرانی را می

میراث سیاسی  -3 (.2010پور، حیدری مسلم و حیدری مسلم، )احمدی سرزمین و جغرافیا -2ایران؛ 

)دیلمقانی و  زبان فارسی - 5(. 19-22: 2003)احمدی،  میراث فرهنگی ایران -4و نهاد دولت 

 (.2017قاسمی ترکی، 

کیل ی دینی را تشویت و دین سازهدو مفهوم هبعد دوم که بعد اسالمیت هویت ملی است، 

هویت دینی به عنوان یکی از ابعاد هویت اجتماعی متضمن سطحی از دینداری است که با دهند. می

جامعه  ی احساس تعلق به دین،دهندهی جمعی یا همان اجتماع دینی یا امت، مقارنه دارد و نشان"ما"

 (.2017وشنگی و پر نوره، )ه دینی و تعهد به دین و جامعه دینی است

نگاه غالب اندیشمندان این است که هویت مدرن کلیه اما در مورد بعد جهانیت هویت ملی،  

کنند و دارای هایی است که شهروندان ایرانی از خود ارائه میها، تصورات و خودشناساییبرداشت

( نیست. بلکه تحت تاثیر تغییرات و مراودات فرهنگی و اجتماعی با )مربوط به گذشته منشا سنتی

های ملی، قومی و هویت) های سه گانهخالف انواع هویتگیرد. برغرب( شکل می)دنیای مدرن 

توان کامال به سرزمین و محل یا جغرافیایی مشخص منسوب کرد. هر دینی( هویت مدرن را نمی

بندی با فرهنگ و اجتماع مقوله -توان خودشناسی فرد با خودیچند یکی از ابعاد هویت مدرن را م

گرایانه( هویت المللیهویت بینمود. هویت مدرن دارای سه بعد هویت جهانی یا )غربی تعریف ن

یا گرایش به غرب( یا مدرنیسم است. هویت مدرن به معنای گرایش به ) مدرن و هویت غربی

است. در واقع این بعد به معنی مدرنیته فردی است و حاکی از یا تجدد( ) های بنیادی مدرنیتهارزش

، گراییشناختی است و شامل استداللهای اساسی سازنده مدرنیته در بعد معرفتپذیرش ارزش

ش است. همچنین نگرش و گرایگرایی طلبی و ترقیگرایی، برابریگرایی، فردزدایی، انسانافسون
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ت( به ابعاد اجتماعی تجدد نیز شاخص مدرنیسم در حوزه ذهنیت و تمایالت رفتاری مثبمثبت )

روابط اجتماعی است. برای تدقیق بیشتر در باب هویت جهانی باید گفت این مفهوم بدان معنی است 

جامعه ایرانی متاثر از جهانی شدن است. هویت جهانی درگام  های هویتی شهروندانکه برخی ویژگی

نی و اطالع یابی از برخی وجوه مشترک و زیربنایی تمامی ابنا نخست و ابتدایی به معنی آگاهی جها

مثل دموکراسی، حقوق بشر، محیط زیست( و در کل آگاهی نسبت به جهان به عنوان یک کل )بشر 

تر، هویت جهانی به معنی هویت جمعی واحد در سطح جهان و تر و قویاست. در سطح عالی

 (.2010)حاجیانی و درویشی،  ائل جهانی استاحساس پیوند، همبستگی، تعلق و تعصب به مس

توان گفت در دوران جدید، هویت انسان ایرانی همچون پاندولی در میان سه گفتمان بنابراین می

اسالمیت، ایرانیت و غربیت در نوسان بوده است. در این هنگامه گشت و بازگشت هویتی، بدعت

پردازی هویت ورزی دانش و توانش و بازگداری به مثابه دو راهبرد متفاوت فرهنگذاری و سنت

مطرح شده اما در تحلیل نهایی، استراتژی برتر روشنفکر ایرانی، استراتژی اختالط و پیوند این سه 

گفتمان در اشکال گوناگون و شکل دادن به یک هویت ترکیبی بوده است. لذا اولین حامالن تغییر و 

اقبل به سوی ایران م) به سوی غرب( و دو گام به پس) تحول در جامعه ما استراتژی یک گام به پیش

گیری چنین هویتی؛ نه درآمد طبیعی و تبعی تردید شکلاسالم( را در دستور کار خود قرار دادند. بی

در  به تعبیر دریدا و فوکو( از بستر یک گفتمان) پذیری مفاهیمروی از قواعد حاکم بر منطق تکرارپی

ود نامد، بمکان میه آنچه که دریدا آن را فصل و وصل  همزمان و همبستر گفتمان دیگر، و نه نتیج

ک، )تاجی بلکه حاصل کنشی ناآگاهانه بود که که جز هویتی چندگانه و  ناموزون به ارمغان نیاورد

کند هویت ایرانی دارای سه بعد هویت ملی، دینی و مدرن است که هر شایگان نیز بیان می(. 2000

شوند تر میاند که هر دم پیچیدهگرفته و بدین طریق مناطق تداخلی را ایجاد کردهیک در دیگری جای 

کند، در غالب موارد با یکدیگر هر یک از آنها در آن دخل و تصرف می هبه نحوی که قلمروهایی ک

ناسازگارند. دو هویت ملی و دینی در حیطه متافیزیک نسبتا با هم سازگارند، اما هویت مدرن، بر 

هایی مواجه است که منابع سنت از پر ها و شکافدو وجه دیگر هویت ایرانیان با گسستخالف 

 (.2003)شایگان،  کردن آن عاجز هستند

 هایی براینظران، مولفهتوان گفت هر کدام از صاحبمیبا توجه به آنچه که پیش از این آمد، 

توان بین نظرات آنان رکی را میهای مشتاند و در برخی از موارد مولفهانسجام ملی مطرح کرده

نمایش داده شده  1های انسجام ملی در جدول نظران، مولفهاستخراج کرد. بر مبنای نظر صاحب

  است.
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 های انسجام ملینظران در خصوص مولفهدیدگاه صاحب -1جدول 

 های انسجام ملیمولفه نظرانصاحب ردیف

1 

 (1379تاجیک و زیباکالم )

رد هدف و د مشترک، میراث فرهنگی مشترک،سرگذشت تاریخی 

مشترک، دین مشترک، فرهنگ، پرچم مشترک، محدوده جغرافیایی، 

 و زبان 

 ، میراث فرهنگی ایرانمیراث سیاسی و نهاد دولت (1382) احمدی 2

 های ملیجشن (1383) محمدیشیخاوندی و میر 3

 ، و همزمانیپرچم، سرود ملی (1383) شیخاوندی 4

5 

 (1383) آبادی و نوروزیلطف

های تاریخی مشترک، سرزمین مشترک، تابعیت هویت ملی، ریشه

های فرهنگی و ادب و زبان دولتی مشترک، دفاع از سرزمین، سنت

 مشترک

6 

 (1388) صالحی امیری

ک فرهنگ، فولکلور مشتر ریشه تاریخی مشترک و تدوام تاریخی؛

ادیان؛ قهرمانان و ملی؛ دین و مذهب مشترک و خاستگاه الهی 

آرمان سیاسی مشترک؛ ارزش و نمادهای ملی، آداب  مفاخر ملی؛

ت در شناسنامه واحد؛ و رسوم مشترک؛ تهدیدات خارجی؛ وحد

، مظاهر تجلی نمادین یگانگی ملی؛ پول واحد، عامل پرچم و سرود

فرهنگی؛ وحدت سرزمینی؛ هم زبانی و هم  -وحدت اقتصادی

 خطی

7 

 (1389) زندی جهانیان، قرخلو و

ادبیات، شعر وشاعری؛   ب؛ هویت ملی؛ هویت تاریخی؛ زبان؛مذه

یقی؛  ؛ موسبی؛ وضعیت اقتصادی؛ سرزمین مشترکاعیاد ملی و مذه

 و دشمن مشترک

8 
 (1390) آبادیقاسمی و ابراهیم

سرزمین، دولت، دین و مذهب، زبان رسمی مشترک، آداب و 

 تاریخ مشترک رسوم،

 هویت ملی (1390) احمدی 9

 ابعاد دینی، سرزمینی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی (1393) قاسمی 10

 زبان فارسی (1396) دیلمقانی، قاسمی و ترکی 11

 

 سابقه تجربی پژوهش

George Szell را اینگونه تعریف  ، دولتالمللپردازان کالسیک حقوق بینبه عنوان یکی از نظریه

 ز:او سیاسی دارد که سه عامل اصلی تشکیل دهنده آن عبارتند  ی: دولت یک ماهیت حقوقکندمی

 خی خاصی است که ازیدر واقع شکل تار تحکومتی. دولدولتی و تشکیالت قلمرو  اجتماع ملی،

اوایل قرن هفدهم  تا نوزدهم در اروپا و ایاالت متحده به وجود آمد و در جریان فرایند استعمارزدایی 

ی پیدا کرد. دولت مدرن بر یک ملت حاکمیت دارد و اعضایش اجتماعی به بقیه کشورهای جهان تسر

  ملت -اینکه در برخی کشورها پروسه دولتاما با توجه به  اند.با فرهنگ مشترک ایجاد نموده

بر اثر سرکوب هر دو نوع  شد،ومی تشکیل میبایست بر اساس حقوق شهروندی و حقوق قمی

ای ناقص مبدل گردید. مفهوم شهروند و شهروندی نیز )هم فردی و هم گروهی( به پروسه حقوق



 

 

 
 
 

 265                                        آموزش ابتدایی ایرانچگونگی بازنمایی انسجام ملی در محتوای کتاب های درسی دوره 

 
 

که به  ترین مفهوم در این میان استبه عنوان مالک هویت در چارچوب ملیت و انسجام ملی مهم

سازی، دولت ها تولید و . پس از طی شدن فرایند دولتبخشدابعاد و عناصر متفاوت وحدت می

هویت  یافته ودر طی زمان رشدنمایند تا رسوم و قانون می فرهنگی همچون زبان، هنر، تبلیغ عناصری

 (.2010)صالحی امیری،  ملی و فرهنگی مشخصی که موافق و سازگار با دولت است را ایجاد کنند

سازی به روندی رایج و نهادینه شده در آغاز سده بیست و ملت -در شرایطی که فرایند دولت

  -شده، ایران به مثابه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تجربه موفق در دولتیکم تبدیل 

سازی نداشته است. این در حالی است که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای درحال ملت

یری گیافتگی قرار دارند؛ زودتر شاهد شکلدر مرز توسعه کشورهایی که یافته و حتیتوسعه، توسعه

رن باز یک قسازی در ایران به کمی بیش از ملت -سابقه دولت سازی بوده است.ملت -رایند دولتف

ی اایرانیان هر چند هزینه سازی در ایران با انقالب مشروطیت آغاز شد.ملت -می گردد و پروژه دولت

ه ب ازای مطلوبسازی پرداخت کردند اما مابهملت -در قالب انقالب مشروطه بابت دولتسنگین 

ر حالی که برخی از کشورهایی که  جانبه بدست نیاوردند، دسرعت و کیفیت توسعه همه لحاظ

ازی را سملت -روند دولتاجتماعی و اقتصادی داشتند و  ظرفیت کمتری در حیطه توسعه سیاسی،

و البته با هزینه کمتر این فرایند را به مراحل تکاملی خود  از کردند، با سرعت و کیفیت بیشترآغ

سازی در ایران با وجود سابقه یکصد ساله، همچنان ملت -توان گفت دولتبا این حال می د.رساندن

 -کننده دولتتضعیف این مهم به دلیل موقعیت برتر عوامل جوان است و در ابتدای راه قرار دارد.

 (.2013)سلطانی،  کننده استسازی در ایران نسبت به عوامل تقویتملت

تواند در جهت حفظ وحدت ملی و افزایش تعلق ملی بین افراد که میهایی نظامیکی از خرده

یجاد روح جمعی، پیوند ابه این معنا که  (،2019)حواس بیگی،  نقش داشته باشد نظام آموزشی است

ای های آموزشی در هر جامعهبین اعضای جامعه و دستیابی به همبستگی ملی یکی از اهداف نظام

های مختلف آموزشی طراحی شده است که هر یک متناسب هدف، دوره است. برای دستیابی به این

کنند. در این میان دورة آموزش ابتدایی با توجه به پذیران ایفای نقش میبا مختصات آموزش

هایی در اینجا به پژوهش .(2008)قاسمی، د ان این دوره، نقش زیربنایی دارآموزخصوصیات دانش

ود. شانسجام ملی در دوره آموزش ابتدایی انجام شده است اشاره می که در رابطه با بحث همبستگی و

وزش ابتدایی های اندکی در خصوص انسجام ملی در دوره آمدهد که پژوهشها نشان میبررسی

های توان به مواردی که در ادامه خواهد آمد اشاره کرد. در ابتدا به پژوهشانجام شده است که می

 گیرد.ش خارجی مورد مداقه قرار میو سپس پژوه شود داخل کشور اشاره می

ید بر با تاک "همبستگی ملی در کتب فارسی دوره ابتدایی"در پژوهشی در مورد  (2008قاسمی )

هایی نیز وجود داردکه مانع دستیابی به اهداف کند در برنامه مذکور ضعفکتب فارسی بیان می

شده ل منطقی در آن رعایت نها نامناسب است، اصوبندیاست. به این معنا که بعضی تقسیم آموزشی
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مانند  شده است؛ و مانع نیست؛ لذا به تفکیک نامناسب برخی از موضوعات از یکدیگر منجر و جامع

مذهبی؛ تکرار نامناسب و بی مورد برخی موضوعات؛  -میهنی از مباحث دینی -تفکیک مباحث ملی

مانند آثار مثبت همبستگی و وجود تهدیدهای ؛ یا کم پرداختن به برخی مباحث مهمنپرداختن 

مشترک؛ تاکید بر افتخارات عمدتا فردی و عدم توجه به افتخاراتی که با همکاری جمعی و مشارکت 

ها، تجدید نظر در کتب درسی دوره ابتدایی، بازنگری ملی حاصل شده است. با توجه به این ضعف

ی هر چه بیشتر این دوره برای تقویت و تحکیم گذارو چگونگی ارائه آنها، برای تاثیردر مباحث 

تبلور "در پژوهشی با عنوان ( 2009منصوری و فریدونی ) .رسدیهمبستگی ملی، ضروری به نظر م

یافتند  به این نتیجه دست" محتوایی کتاب فارسی دوره ابتداییهویت ملی در کتب درسی: بررسی 

کل  %7شده، در حدود  های بررسیدر کتابهای هویت ملی مورد بحث میزان توجه به مقولهکه 

 همراه تیم پژوهشی (2009سنی )شاه .دهدیزی را تشکیل میها بوده است که بخش ناچمحتوای کتاب

های تبیین ساز و کارهای مولفه"تحت عنوان  رساله دکتریدر  لهاسازاده مزیدی، یارمحمدی و

کند ان میبی "چارچوب تحلیل گفتمان انتقادیهای علوم انسانی دوره ابتدایی در پذیری کتابجامعه

های تمامی های جنسیتی سنتی درون گفتمانو اخالق اجتماعی و نقش های دینی، آدابرزشکه ا

ی های و سیاسی، قانون و مقررات و نقشهای دینرای بیشترین فراوانی بودند. ارزشها، داکتاب

ای هی قومی و تشریفات اجتماعی و ارزشهاوهها پنهان شده بودند. شیجنسیتی سنتی درون گفتمان

نیا و لقمانهدف اصلی پژوهش  .های فارسی حذف شده بودندی کتابهاجهانی شدن از گفتمان

. نتایج این بررسی است "بررسی جایگاه هویت ملی در نظام آموزش و پرورش" (2010خامسان )

هویت ملی از جایگاه مطلوبی برخوردار شده برای نظام آموزشی ایران، نشان داد در اهداف تصریح

ور مربوط هایی که به توسعه و تحکیم کشنیست و با توجه به تأثیرگذار بودن این مقوله در سایر زمینه

در پژوهشی تحت  (2011نوشادی، شمشیری و احمدی ) .داست، نیاز به تجدیدنظر و بازاندیشی دار

یری گپنجم دبستان و سوم راهنمایی در شکل های تعلیمات اجتماعینقش و کارکرد کتاب"عنوان 
های دینی و سیاسی به عنوان رکن اسالمیت کنند در کتب نامبرده، به مقولهبیان می "هویت ملی

مربوط به پدیده هویت ملی در حد نسبتا مناسبی پرداخته شده است. این در حالی است که برخی 

 .نداجدد به شدت مورد غفلت قرار گرفتهو تدیگر از ابعاد هویت ملی مربوط به ارکان ایرانیت 

توافق و عدم توافق در زمینه "پژوهشی در خصوص ( 2012نیا، خامسان و احمدی یگانه )لقمان

دادند. نتایج نشان داد  انجام "های هویت ملی و تلویحات آن در نظام آموزش و پرورش ایرانمولفه

ایران توافق کلی وجود ندارد و هر یک از های هویت ملی در خالف تصور رایج، میان مولفهبر

 های هویت ملیاند. همچنین بررسی مولفههایی را در نظر گرفتهنظران از دیدگاه خود مولفهصاحب

سی فاقد یکپارپگی های درها در کتابدر اهداف نظام آموزش و پرورش نمایانگر این بود که مولفه

های انجام شده پیرامون هویت ملی در نتایج بررسی پژوهشگیرد. ها را در بر نمیبوده، همه جنبه
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ها بدون استفاده از منبع خاص و با توجه به های درسی سه مقطع نیز نشان داد که ذکر مولفهکتاب

در ( 2013پور، سلیمانی بشلی و شکراللهی )شارع های پژوهشیافته .نظر شخصی بوده است

ر دحاکی از آن است که  "کتب فارسی دوره ابتدایی های هویت ملی دربازنمایی مولفه"خصوص 

های اصلی هویت ملی، در کلیه کتب فارسی بخوانیم دوره ابتدایی، کمترین خصوص مقایسه مولفه

ضریب اهمیت را مقوله جغرافیا و بیشترین ضریب اهمیت را را مقوله میراث فرهنگی کسب نموده 

تحلیلی بر هویت ملی در کتب "پژوهشی با عنوان  رد( 2014زاده )نجار نهاوندی و قربانعلی .است
التالیف یسه آموزش هویت ملی در کتاب جدیدمقا به "موردی مطالعات اجتماعی( مطالعه)درسی 

اند. نتایج همطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی با کتاب تعلیمات اجتماعی دوره قبل از تحول پرداخت

ملی در هر دو کتاب به طور نامتوازن پرداخته شده است و های هویت تحقیق نشان داد که به مولفه

این امر در کتاب مطالعات اجتماعی مشهودتر است. کتاب تعلیمات اجتماعی بیشتر به بعد مشاهیر و 

ه مشاهیر و بتوجهی ها پرداخته است. بیها و کتاب مطالعات اجتماعی بیشتر به بعد ارزششخصیت

های اجتماعی، اخالقی و مذهبی از ، توجه بیشتر به ارزشهای سیاسیوقایع ملی، حذف ارزش

 .باشدهای کتاب مطالعات اجتماعی در دوره تحول بنیادین میویژگی

 تحلیل محتوای کیفی  "در پژوهش( 2018عمران، عابدینی بلتراک و منصوری )صالحی

ه با وجود دست یافتند کبه این نتایج  "های درسی دوره ابتدایی بر مبنای مولفه میراث فرهنگیکتاب

ری ی مختصمیهنی تدوین شده و اشاره -تاب فارسی این دوره با عنوان ملیاین که یک بخش از ک

های دیگر این دوره شده است، اما های ملی در کتاببه مفاخر ملی، اساطیر، آداب و رسوم و جشن

راستای آموزش میراث ی ابتدایی هنوز در به دلیل اهمیت موضوع و همچنین اهداف مصوب دوره

ی های میراث فرهنگشود و نیاز به انسجام بیشتر آموزش مولفهفرهنگی ضعف اساسی احساس می

 .شوددیده می

Durrani & Dunne (2010)  باطبرنامه درسی و هویت ملی: کشف ارت"در پژوهشی تحت عنوان 
به این نتایج دست یافتند که پیوند پیچیده آموزش، مذهب و هویت  "بین مذهب و دولت در پاکستان

یک هویت واحد به عنوان یک ویژگی تعریف  -ه ساختن هویت جمعی اصولگرا داردملی تمایل ب

 نیاقوام متنوع پاکستان، از د انیدر م یوحدت مل جیترو یبرا درسی ملیبرنامه شده از خود جمعی.

استفاده  گرید رمسلمانیغ ستیمسلمان پاکستان و آنتاگون "خود"نیب ی)اسالم( به عنوان مرز اصل

 زیمآگرا و خشونتینظام یهاتیهو یسازیو عاد یاجتماع تیقطب جادیباعث ا دیتأک نیا کنند.یم

 .شودیم یتیو روابط جنس یو خارج ی، تحمل تنوع درونیبر انسجام اجتماع یجد یامدهایبا پ

 قیاز طر یمل تیشکل دادن به هو" نامه خود تحت عنواندر پایان (2015آتامیان )نتایج پژوهش  

پس از انقالب و بلغارستان  رانیدبستان در ا یدرس یهاکتاب یقیمطالعه تطب :آموزش و پرورش
ه عناصر دارد و کمتر ب دیتأک یرانیا تیهو یبر جنبه مذهب رانیا یکتب درس نشان داد که "ستیکمون
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ین دو ا نوشته شده است. سمیکمون زمینهعمدتاً در  زین یبلغار یدرس یشود. کتابهایتوجه م یمل

های درسی در ترسیم هویت ملی هستند. اما های غالب کتابروایت اسالم و کمونیسم() عنصر

لت دو یبلغار یدرس یهاهمزمان کتابتفاوت در روایت ملت در مقایسه کتب درسی مشهود است. 

 یهاتابآشکار شد که ک یکتب درس لیو تحل هیدهند. در تجزیان مبلغارستان را عقب مانده نش یقبل

ه نقش زن را ارائ یالگوها یآنها به اندازه کافو کنند، یم یتوجه کمتر تیبه مباحث جنس یبلغار

 ،(در نقش معلم) به عنوان معلم )زنان( با نشان دادن آنها یرانیا ی، کتب درسگرید یاز سو دهند.ینم

 (.2015)آتامیان،  بردیزنان را باال م یاجتماع گاهیجا

در  راثیآموزش م"با عنوان Barghi, Zakaria, Hamzah & Hashin (2018 )نتایج پژوهش 
حاکی از تمرکز بر میراث فرهنگی ناملموس مالزی در برخی "یمالز استاندارد دبستان یبرنامه درس

 .موسیقی استاز موضوعات اصلی مانند تاریخ، بهاسا مالزی، هنر و آموزش 

 

 شناسی پژوهشروش

لیل محتوای تح استراتژی پژوهشرویکرد پژوهش کیفی،  پارادایم پژوهش برساختی و تفسیری،

ی های درسی دوره آموزش ابتدایکیفی با رویکرد قیاسی است. میدان مطالعه مشتمل برکلیه کتاب

-اجتماعی، فارسی و هدیهگیری هدفمند بوده و سه مجموعه کتب مطالعات ایران است. روش نمونه

جلد کتاب است به عنوان نمونه  25های آسمان در دوره آموزش ابتدایی ایران که تعداد آنها برابر با 

 جلد کتاب فارسی؛ 6جلد کتاب مطالعات اجتماعی،  4ها به تفکیک شامل انتخاب شدند. این کتاب

جلد کتاب  5ن ویژه اهل سنت و های آسماجلد ضمیمه کتاب هدیه 5های آسمان، جلد کتاب هدیه 5

که جهت انتخاب شدند چون این ها ازهای دینی است. این کتابهای آسمان ویژه اقلیتضمیمه هدیه

بیشترین قابلیت برای حمل مفاهیم مربوط به انسجام ملی را دارند. واحد تحلیل شخص یا چیزی 

ثبت( ) نامند. واحد تحلیلواحد ثبت میگیرد و در تحلیل محتوا آن را است که مورد مطالعه قرار می

 های مربوطدر اینجا مضمون، تصویر و نقشه و واحد زمینه کتاب درسی است. برای گردآوری داده

های بارتی عهای درسی از کاربرگ تحلیل محتوا استفاده شد. به این معنا که در قالب جداولبه کتاب

 شد. ها ارائهها و مقولهمقولهمعنایی، مفاهیم، زیر

از دو شیوه کدگذاری دور نخست و  های کیفیهمچون سایر استراتژی در تحلیل محتوای کیفی 

مند در طرح نظام باز و محوریکدگذاری دوم در طرح ساختارگرا چارمز که معادل کدگذاری 

تئوری راندد های کیفی با استراتژی گ. تنها تفاوت کلیه استراتژیشداستفاده است اشتراوس و کوربین 

ود ش، محوری و انتخابی استفاده میتئوری از سه مرحله کد گذاری باز در این است که در گراندد

های کیفی همچون تحلیل محتوای کیفی از دو ، اما در سایر استراتژیزیرا هدف ارائه نظریه است

 رسیهای دبرای دستیابی به بصیرت جدید بارها و بارها متن کتابشود. استفاده میمرحله 
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ها ادامه یافت و گذاری آنمفاهیم و نام ر گرفت و این فرایند تا استخراجموردمطالعه و بررسی قرا

طبقه( )ینشان وجود داشت تحت عنوان مقوله هایی که بها و شباهتازآن مفاهیم بر اساس تفاوتپس

ماره صفحه و پایه ، شواهدی از متن همراه با ذکر شدند و در پایان به ازای هر مفهومگذاری شنام

 قول شد. ها نقلتحصیلی برای کتاب

( 2013زاده و معروفی )یوسف واحد تحلیل )ثبت( مضمون، تصویر و نقشه است و بر مبنای نظر

وتحلیل محتوا باید مدنظر قرار گیرند و منظور از ترین واحدهایی هستند که در تجزیهها پرارزشمضمون

های معنایی که عبارت .شودکلمه یا جمله یا پاراگراف مستفاد می مضامین معنای خاصی است که از یک

های که تمامی عبارتشود ممکن است دارای یک مفهوم یا بیشتر باشد. در مرحله بعدی وقتیانتخاب می

برای د. شوبندی آغاز میها و مقولهسازی صورت گرفت، تشکیل زیرمقولهمفهوممعنایی برگزیده شدند و 

از اینکه بین ، بازبینی مطالب در دو مرحله، یکی پس استراتژی تحلیل محتوای کیفی تعیین روایی

 نوشادی، و ایمان) ها تکمیل شد و دیگری در پایان کار صورت گرفتبندیدرصد مقوله 10-50

درصد  50کدگذار خارجی در هر دو مرحله، یکی  زمانی که  4برای تعیین روایی از نظر  .(2011

 یگری نیز در پایان کار صورت گرفت.شد و د ها تحلیلداده

 
  (2011)ایمان و نوشادی،  : مدل مرحله کاربرد مقوله بندی قیاسی1نمودار
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 های پژوهشیافته
های درسی دوره آموزش ابتدایی ارائه های مربوط به تحلیل محتوای کتابدر این قسمت یافته

 شود.می

نجا گیرد، در ایباز، تشکیل مفهوم و یا کد صورت می با توجه به اینکه در مرحله اول کدگذاری

 شود.ای از مرحله تشکیل مفهوم ارائه مینمونه
 فرایند تشکیل مفهوم در کتاب مطالعات اجتماعی نمونه -2ل جدو

 مفهوم عبارت معنایی صفحه پایه ردیف

یکی از فرماندهان شجاع ایرانی آریو برزن بود که تا آخرین نفس  9 1 1

 سپاه دشمن جنگید و سرانجام کشته شدبا 

 معرفی آریوبرزن

 

 کتاب فارسیفرایند تشکیل مفهوم در  نمونه -3ول جد

 مفهوم عبارت معنایی صفحه پایه ردیف

 معرفی عید نوروز هزاران سال است که ما ایرانیان عید نوروز را جشن می گیریم. 92 2 1

 

 های آسمانکتاب هدیه نمونه فرایند تشکیل مفهوم در -4 جدول

 

پایه تحصیلی است، در پایه اول و دوم کتاب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی مشتمل بر شش

هایی شده است. بنابراین یافتهارائه نشده است و آموزش مطالعات اجتماعی از پایه سوم به بعد ارائه

 ت کهاسهای سوم به بعد های مطالعات اجتماعی پایهشود، مربوط به کتابکه در اینجا ارائه می

ای ههای هدیههای فارسی و کتابهای مربوط به کتابدر ادامه یافته موردبررسی قرارگرفته است.

 گردد.آسمان ارایه می

 ؛ زیر مقوله و مقوله اولیهکدگذاری تشکیل مفهوم و یا کدنخست با توجه به اینکه در مرحله 

 های اولیه به مقوله محوریهمتصل کردن مقولفرایند  کدگذاری گیرد، و در مرحله دومصورت می

های ی کتابهاجدول مربوط به مقولهشود و فقط ری میگردد، از ارائه جداول خوددامطرح می

 ارائه می گردد.  های انسجام ملیدرسی براساس مولفه
 
  های مربوط به سوال اول پژوهشیافته

دوره آموزش ابتدایی های درسی مطالعات اجتماعی جایگاه انسجام ملی در محتوای کتاب -1

 ایران چگونه است؟

 مفهوم عبارت معنایی صفحه پایه ردیف

 آموزانپوشش اسالمی دانش )تصویر( آموزان با پوشش اسالمی سر کالس نشستنددانش 15 2 1
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جلد کتاب مطالعات اجتماعی دوره آموزش ابتدایی تحلیل محتوا شد.  4برای پاسخ به این سوال 

بندی که بعد از طبقه اولیهمقوله  20 مقوله وزیر 21، مفهوم 130به دست آمده مشتمل بر  هاییافته

ندی بدسته )مولفه انسجام ملی( اصلیمقوله  10 درقالبمحوری( ) در کدگذاری مرحله دوم مقوالت

  شد.

 های انسجام ملیمولفه براساس های درسی مطالعات اجتماعیبندی مقوالت کتابدسته -5جدول 

های انسجام ملیمولفه  ردیف مقوالت کتاب های مطالعات اجتماعی 

  .1 امت اسالمی؛ معرفی احرام و بقاء متبرکه ؛ بازنمایی کارکرد مسجد؛ بازنمایی نمادهایالمینمایش پوشش اس دین و مذهب

  .2 سرزمین مشترک؛ پاسداری از وطن؛ تکثرگرایی قومی سرزمین مشترک

  .3 توجه به تمدن ایران باستان؛ توجه به تمدن میانه ایران؛ معرفی مشاهیر علمی میراث تمدنی

  .4 معرفی نخبگان سیاسی معاصر معرفی  مفاخر و قهرمانان ملی

  .5 اعیاد  دینی اعیاد دینی

  .6 قانون اساسی به مثابه میثاق اجتماعی؛ مظاهر دموکراسی؛ نمایش پوشش جهان گرایی فرهنگ فراملی

  .7 معرفی مشاهیر ادبی؛ معرفی آثار ادبی ادب و هنر

  .8 معرفی مناسبات ملی تاریخ مشترک

  .9 عرفی پرچم و سرودم معرفی پرچم و سرود 

  .10 برجستگی مقوله زبان معرفی زبان فارسی

 

 های مربوط به سوال دوم پژوهشیافته

های درسی فارسی دوره آموزش ابتدایی ایران چگونه جایگاه انسجام ملی در محتوای کتاب -2

 ؟است

رسی های درسی فاشود مربوط به تحلیل محتوای کیفی کتابهایی که در اینجا ارائه مییافته

های درسی، پایه تحصیلی است. از تحلیل کتاب 6ره آموزش ابتدایی ایران مشتمل بر )خوانداری( دو

های مولفه بر اساسبندی حاصل شد که بعد از طبقه اولیهمقوله  29مقوله و زیر 25مفهوم،  177

 حاصل شد. اصلیمقوله  8انسجام ملی 

 های انسجام ملیمولفه بر اساسهای درسی فارسی بندی مقوالت کتابستهد -6جدول 
 های انسجام ملیمولفه های فارسی مقوالت کتاب ردیف

 سرزمین مشترک تکثرگرایی قومی؛ هویت سرزمینی؛ پاسداری از وطن 1

خدامحوری؛ نمایش پوشش اسالمی؛ معرفی متون دینی؛ بازنمایی مناسک نماز؛ کارکرد مسجد؛  2

ی؛ دینتفکیک جنسیتی در اقامه نماز؛ معرفی ریختار مسجد؛ اهمیت روایات دینی؛ معرفی اعیاد 

 معرفی معصومین؛ در انتظار منجی؛ معرفی رهبران انقالب اسالمی؛ معرفی شهدای وطن

 دین و مذهب

 قهرمانان و مفاخر ملی معرفی وزرای ایرانی؛ معرفی اساطیر ملی؛ معرفی قهرمانان ملی 3

 میراث فرهنگی معرفی سنت نوروز؛ ترکیب دین و ملیت 4

 ادب و هنر معرفی مشاهیر ادبی و هنری ایرانمعرفی آثار ادبی و هنری ایران؛  5

 میراث تمدنی معرفی تمدن ایران؛ معرفی مشاهیر علمی 6

 تاریخ مشترک معرفی ایام تاریخی انقالب اسالمی 7

 فرهنگ فراملی نمایش پوشش  جهان گرایی 8
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 های مربوط به سوال سوم پژوهشتهیاف

های آسمان دوره آموزش ابتدایی ایران درسی هدیههای جایگاه انسجام ملی در محتوای کتاب -3

 چگونه است؟

های آسمان دوره آموزش ابتدایی ایران های درسی هدیههای مربوط به کتابآید یافتهآنچه در ادامه می

های آسمان دوره آموزش ابتدایی های درسی هدیهای در خصوص کتاباست. در ابتدا الزم است مقدمه

 ایران مطرح شود. 

های آسمان در ایران با توجه به مذاهب تشیع و تسنن و همچنین رای آموزش کتاب هدیهب

 قرار زیر است: شده است که بههای آسمان طراحیهای دینی، سه کتاب هدیهاقلیت

 های آسمان )تعلیم و تربیت اسالمی( هدیه -1

 های آسمان ویژه اهل سنتضمیمه هدیه -2

 های دینییتهای آسمان ویژه اقلهدیه -3

آموزان اهل تشیع و تسنن است با / تعلیم و تربیت اسالمی( ویژه دانشهای آسمانکتاب اول )هدیه

زین هایی جایگبینند و درسطور کامل آموزش نمیآموزان اهل تسنن این کتاب را بهاین تفاوت که دانش

یژه های آسمان وکتاب هدیه های این کتاب شده و در قالب کتابی دیگر تحت عنوان ضمیمهبرخی درس

های های دینی نیز کتابی جداگانه تحت عنوان: هدیهها قرارگرفته است. برای اقلیتاهل سنت در اختیار آن

های شده است. نکته دیگر این است که آموزش کتاب هدیههای دینی در نظر گرفتهآسمان ویژه اقلیت

های دوم، سوم، چهارم و پنجم و ششم شده است و در پایه ریزیآسمان از پایه دوم ابتدایی به بعد برنامه

 های این قسمت حاصل تحلیل محتوایشوند. یافتهطور جداگانه آموزش داده میابتدایی، این سه کتاب به

)در  های آسمان تعلیم و تربیت اسالمیجلدکتاب هدیه 5های آسمان مشتمل بر جلد کتاب هدیه 15

های آسمان ویژه اهل )ضمیمه هدیه جلد کتاب 5پنجم و ششم ابتدایی(؛  های دوم، سوم، چهارم،پایه

های های آسمان ویژه اقلیتجلدکتاب هدیه 5های دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم ابتدایی( و سنت در پایه

ی های درسهای کتابهای دوم، سوم، چهارم و پنجم و ششم ابتدایی( است. در ادامه یافتهدینی )در پایه

 گردد. طور جداگانه ارائه میهای آسمان بهههدی

حاصل  اولیهمقوله  22و  مقولهزیر 22مفهوم،  165از تحلیل کتاب های درسی هدیه های آسمان،  

های . در خصوص یافتهبندی شددسته اصلیمقوله  4 در قالبهای انسجام ملی شد که در درون مولفه

اولیه مقوله  9و  مقولهزیر 9، مفهوم 33 یژه اهل سنت،های آسمان وهای هدیهمربوط به ضمیمه کتاب

. همچنین از تحلیل بندی شداصلی طبقهمقوله  2 در قالبهای انسجام ملی مولفهبر اساس شد که  حاصل

بر مقوله حاصل شد که زیر  7مفهوم و  28های دینی،  های آسمان ویژه اقلیتهای ضمیمه هدیهکتاب

  اند.ها ارائه شدهاین مقوله 7 در جدول .بندی شدطبقه اصلیمقوله  4 در قالبهای انسجام ملی مولفهاساس 
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 های انسجام ملیمولفه بر اساس های آسمانهای درسی هدیهنمایش مقوالت کتاب -7 جدول

های انسجام ملیمولفه های هدیه های آسمان مقوالت کتاب   ردیف 

 دین و مذهب

نماز به مثابه ستون دین)فریضه اصلی(؛ اهمیت مسجد؛ معرفی ائمه اطهار؛ معرفی زنان خدامحوری؛ نمایش پوشش اسالمی؛ 

الگو؛ بازنمایی نمادهای ادیان بشری؛ کعبه به مثابه نماد وحدت مسلمین؛ معرفی مراقد و احرام ائمه؛ معرفی آداب ماههای 

ظار منجی؛ اهمیت روایات؛ معرفی دین خاتم؛ حرام؛ معرفی اعیاد اسالمی؛ جشن تکلیف؛ توجه به اصول و فروع دین؛ در انت

 معرفی شهدای پس از انقالب؛ معرفی رهبران انقالب اسالمی؛

1.  

  .2 معرفی پرچم معرفی پرچم

  .3 معرفی ایام تاریخی انقالب اسالمی تاریخ مشترک

  .4 نمایش پوشش جهان گرایی فرهنگ فراملی

های انسجام ملیمولفه ویژه اهل سنتهای هدیه های آسمان مقوالت کتاب   ردیف 

 دین و مذهب
معرفی نماز به مثابه فریضه اصلی؛ کعبه به مثابه نماد وحدت مسلمین؛ احکام روزه در مذهب اهل سنت؛ معرفی خاندان پیامبر؛ 

 معرفی خلفای راشدین؛ معرفی امامان اهل سنت؛ معرفی اعیاد اهل سنت؛ معرفی کتب آسمانی؛

1.  

  .2 معرفی پرچم پرچم

انسجام ملیمولفه های   ردیف مقوالت کتاب های هدیه های آسمان  اقلیت های دینی 

 دین و مذهب
معرفی شهدای پس از انقالب اسالمی؛ معرفی رهبران  همزیستی ادیان در کنار یکدیگر در ایران؛ نمایش پوشش اسالمی زن؛

 انقالب اسالمی

1.  

  .2 معرفی پرچم معرفی پرچم

  .3 انقالب اسالمیمعرفی ایام تاریخی  تاریخ مشترک

  .4 پاسداری از وطن سرزمین مشترک

 

های درسی عبارتند های انسجام ملی در محتوای کتابمقوالت حاصل شده یا به عبارتی مولفه

، فراهنگ فراملی، پرچم و سرود ادب و هنر، : سرزمین مشترک، میراث فرهنگی، دین و مذهب،از

ه اکنون در ادامه ب. مذهبی، قهرمانان و مفاخر ملیزبان فارسی، میراث تمدنی، تاریخ مشترک، اعیاد 

 شود.  توضیح هر یک از مقوالت پرداخته می

 

 سرزمین مشترک

ام های انسجمین مشترک به عنوان یکی از مولفههای درسی دوره ابتدایی، مولفه سرزدر کتاب

های بکتا ملی مبتنی بر سه مقوله تکثرگرایی قومی، هویت سرزمینی و پاسداری از وطن است.

ای قومی هدورسی دوره ابتدایی، در قالب نقشه جمهوری اسالمی ایران به معرفی اقوام ایرانی با نشان لباس

پرداخته است، و در مواردی بدون توضیح لباس اقوام ایرانی البته نه همه اقوام ایرانی به صورت جزیی 

های بومی در کنار زبان فارسی شده  و ای مختصر به وجود زباننمایش داده شده است. همچنین اشاره

زبان ترکی در قالب چند کلمه در دل یک درس معرفی شده است. همچنین فقط غذاهای محلی و صنایع 

ی است شناسنیز مبتنی بر مواردی همچون ایراندستی شهر کرمانشاه معرفی شده است. هویت سرزمینی 

زد و اهمیت شناخت سرزمین مشترک و تاکید بر داشتن پرداکه به معرفی جغرافیای ایران و نقشه ایران می

سرزمین مشترک، هویت ایرانی و ایرانی بودن را مورد توجه قرار داده است. مقوله پاسداری از وطن نیز 
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به مواردی همچون دفاع زنان و مردان از کشور در دوران جنگ تحمیلی، تاکید بر دفاع از ایران در برابر 

ه در کتاب درسی فارسی پایه اول صفح دوستی و... پرداخته است.راه وطن و میهنبیگانگان، فدا شدن در 

نمایش داده شده است؛ در کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم قومی  پوششهمراه با اقوام ایرانی  47

 های دینی پایه ششمهای آسمان ویژه اقلیتنقشه ایران نمایش داده شده است و در کتاب هدیه 29صفحه 

 تصویری از رزمندگان دفاع مقدس ارائه شده است. 44صفحه  در

 

 دین و مذهب

های مختلفی همچون:  های درسی در قالب مقولهمولفه دین و مذهب در محتوای کتاب

کارکرد مسجد،  خدامحوری، نمایش پوشش اسالمی، معرفی متون دینی، بازنمایی مناسک نماز،

ریختار مسجد، اهمیت روایات دینی، معرفی اعیاد دینی، معرفی تفکیک جنسیتی در اقامه نماز، معرفی 

معصومین، در انتظار منجی، نماز به مثابه ستون دین، اهمیت مسجد، معرفی ائمه اطهار، معرفی زنان 

الگو، بازنمایی نمادهای ادیان بشری، معرفی کعبه به مثابه نماد وحدت مسلمین، معرفی مراقد و 

های حرام، جشن تکلیف، توجه به اصول و فروع دین، اهمیت روایات، ماه، معرفی آداب هاحرام ائم

امت اسالمی، معرفی شهدای وطن و معرفی رهبران انقالب  عرفی دین خاتم، بازنمایی نمادهایم

های آسمان، مورد توجه های درسی اعم از فارسی، مطالعات اجتماعی، هدیهاسالمی در کلیه کتاب

های آسمان ویژه اهل سنت مقوالتی همچون: احکام روزه کتاب ضمیمه هدیهاند. اما در قرار گرفته

در مذهب اهل سنت، معرفی خاندان پیامبر، معرفی خلفای راشدین، معرفی امامان اهل سنت، معرفی 

اعیاد اهل سنت، معرفی کتب آسمانی، همزیستی ادیان در کنار یکدیگر حاصل شد و در ضمیمه 

 های دینی نیز مقوله نمایش پوشش اسالمی مورد تاکید قرار گرفته است.تهای آسمان ویژه اقلیکتاب

در مورد روز مبعث پیامبر )ص( صحبت شده و اینکه ما  106در کتاب فارسی پایه اول صفحه 

های آسمان ویژه اهل سنت پایه ششم در کتاب ضمیمه هدیه گیریم.مسلمانان این روز را جشن می

ی مروان از ابوحنیفه، نخستین امام اهل سنت ی از حاکمان در دورهیکآمده است که  10در صفحه 

تماعی . در کتاب مطالعات اجخواست تا قضاوت کوفه را برعهده بگیرد، اما او این پیشنهاد را نپذیرفت

 نیز پوشش اسالمی بانوان ارائه شده است. 29در صفحه  مپایه سو

 

 معرفی مفاخر و قهرمانان ملی

: معرفی خواجه قهرمانان و مفاخر ملی به معرفی معرفی وزراء ایرانی همچونمولفه معرفی 

دانی اهلل همالدین فضلالملک توسی، و معرفی خواجه رشیدالدین توسی، معرفی خواجه نظامنصیر

توان گفت به معرفی رستم، معرفی آرش کمانگیر و زال پرداخته است. در خصوص اساطیر ملی می

هرمانان ملی همچون آریو برزن در زمان باستان، ریزعلی خواجوی و حسن پرداخته است. قو سام 
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س به معرفی نخبگان زاده و دریاقلی در دوران معاصر پرداخته شده است. همچنین در برخی دروامید

تر علی دلواری، دککبیر، میرزا یونس )میرزا کوچک خان جنگلی(، رئیسسیاسی معاصر همچون: امیر

ات اجتماعی پایه ششم در صفحه در کتاب مطالع کاشانی اشاره شده است. اهللمحمد مصدق و آیت

در  .کبیر در روستایی در اراک به دنیا آمدمیرزاتقی خان فراهانی مشهور به امیرآمده است که  110

تاخت و اسکندر با سپاهیان خود در خاک ایران میگفته شده که  57صفحه  کتاب فارسی پایه پنجم

اهی شکریانش از گذرگلبایست با رفت. او برای ورود به پارس مید پیش میبه سوی تخت جمشی

، آریو برزن، سردار دالور و میهن دوست به فلک کشیده، بگذرد. از این رو های سرتنگ در میان کوه

 .ایرانی، چاره را در آن دید که در این گذرگاه راه را بر او ببندد
 

 میراث فرهنگی 

معرفی سنت نوروز به عنوان مقوالت میراث فرهنگی معرفی شدند. به ترکیب دین و ملیت و 

اند. همچنین عید نوروز نیز به عنوان این معنا که در قالب تصویر، نمادهای ملی و دینی ترسیم شده

های ملی و مذهبی حاکی از در دل نقشه ایران نمادبخشی از میراث فرهنگی معرفی شده است و 

در کتاب فارسی پایه دوم دبستان در سالمی در دل یکدیگر است. اهمیت هویت ملی و هویت ا

 نقشه ایران همراه با پرچم و مسجد ارائه شده است.  85صفحه 

های درسی عید نوروز در قالب درس و تصویر معرفی شده است و به مواردی همچون در کتاب

آن  هایوز و سنتمعرفی سفره هفت سین نورهفت سین، جشن نوروز، خانه تکانی، چیدن سفره 

محل  به عنوان تخت جمشید 53در کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم صفحه  پرداخته شده است.

 معرفی شده است. های هخامنشیان، به خصوص جشن نوروز برگزاری جشن

بیشتر مردم میهن ما گفته شده است که  در باب عید نوروز 92در کتاب فارسی پایه دوم نیز در 

وع شر "س"گذارند که نام آنها با می های روشن و هفت چیزسین، قرآن، آینه، شمع ی هفتدر سفره

 .سمنو، سنجد، سیر و سیب هستند شود. این هفت چیز سبزه، سرکه، سماق،می

 

 ادب و هنر

، موالنا، عطار اکبر دهخدا، فردوسی، سعدی شیرازیهای درسی مشاهیری همچون: علیدر کتاب

مچنین مشاهیری همچون مولوی، اند. همهدی آذر یزدی معرفی شده بان،جبار باغچه نیشابوری،

اند. در بین مشاهیر هنری نیز ، حافظ، فردوسی و خیام به عنوان مشاهیر ایران زاد معرفی شدهسعدی

اب : کتتوجه قرار گرفته است عبارتند از محمود فرشچیان معرفی شده است. آثار ادبی که مورد

. نامه، و کتاب اسرارنامه عطار نیشابوریستان، دیوان حافظ، مثنوی معنوی، لغتشاهنامه، گلستان و بو

نگاره عصر همچنین نگاره عصر عاشورا به عنوان اثر هنری محمود فرشچیان معرفی شده است. 
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شده است. همچنین در  ئهارا 80عاشورا اثر محمود فرشچیان در کتاب فارسی پایه پنجم در صفحه 

زی و آثار او سخن به میان آمده است و گفته شده از سعدی شیرا 85وم صفحه کتاب فارسی پایه س

ها عرها و شسعدی پس از سی و پنج سال سفر به شیراز برگشت و از خاطراتش، حکایتاست که 

و فردوسی شاعر بزرگ نیز در کتاب  نوشت. حاصل آن دو کتاب با ارزش گلستان و بوستان است

شاهنامه سراسر شعر  کتاب مشهور او شاهنامه نام دارد.آمده است که  91فارسی پایه پنجم در صفحه 

برای نوشتن شعرهای این کتاب، تالش کرد. این کتاب ارزشمند،  فردوسی نزدیک به سی سال است.

 .گنجینه فرهنگ ایران کهن و نگهبان زبان فارسی است

 

 فرهنگ فراملی

افزایش چشمگیر برخوردهای فرهنگی، آگاهی پذیر ساختن مرزها و همچنین جهانی شدن با نفوذ

، Tajikکند )ها، هنجارها، آداب و ادیان، بیشتر میها را از عناصر فرهنگی دیگر مانند ارزشانسان

های انسجام ملی مشتمل بر مقوالتی همچون: فرهنگ فراملی به عنوان یکی دیگر از مولفه (.2004

مثابه میثاق اجتماعی و مظاهر دموکراسی است. در متن گرایی، قانون اساسی به نمایش پوشش جهان

یده گرایی به تصویر کشهای درسی کت و شلوار، تاپ و شلوارک مردانه به عنوان پوشش جهانکتاب

شده است. همچنین در یک درس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران معرفی شده است و مظاهر 

، انتخاب حکومت انتخاب نمایندگان مجلس ش مردم درنقدموکراسی در قالب مواردی همچون 

ح مطرجمهور توسط مردم رای مردم به قانون اساسی، و انتخاب رئیس جمهوری اسالمی توسط مردم،

معلم با کت و شلوار در : آمده است 42اعی پایه چهارم صفحه در کتاب مطالعات اجتم شده است.

. در کتاب مطالعات اجتماعی پایه باشدمی آموزان در موزه ایران باستانحال توضیح دادن به دانش

قوانین مهم کشور در کتابی به نام قانون در مورد قانون اساسی صحبت شده که  91چهارم صفحه 

نیز در مورد انتخابات ریاست  53. در کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم صفحه انداساسی نوشته شده

 .سال یکبار  با رای مردم انتخاب می شودرئیس جمهور هر چهار جمهوری صحبت شده و اینکه 

 

 معرفی پرچم و سرود 

های درسی مورد توجه های انسجام ملی در متن کتابپرچم و سرود ملی به عنوان یکی از مولفه

م مثال در کتاب فارسی پایه دو. پرچم و سرود در کتب مختلف معرفی شده است قرار گرفته است.

ایران  وزید و پرچم زیبایتابید. نسیم آهسته میصبحگاهی می آفتاب قشنگآمده است که  86صفحه 

یکی دیگر از گفته شده که  91لعات اجتماعی پایه چهارم صفحه . یا در کتاب مطادادرا تکان می

پرچم و سرود ملی  48ر کتاب فارسی پایه پنجم صفحه و د های مشترک ما سرود ملی استنشانه
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پرچم سه رنگ و زیبای ایران به اهتزار در آمد و همراه شده که  اینگونه گفته معرفی شده و همزمان

 .آن، سرود ملی نواخته شد
 

 تاریخ مشترک 

ی اهای درسی در قالب مقولههای انسجام ملی در متن کتابتاریخ مشترک به عنوان یکی از مولفه

 هایمورد توجه قرار گرفته است. ایام تاریخی که در  کتاب همچون ایام تاریخی انقالب اسالمی

در کتاب مطالعات اجتاعی  آبان. 13بهمن است و دیگری روز  22درسی معرفی شده است یکی روز 

سرانجام انقالب اسالمی ایران با وحدت و فداکاری مردم در آمده است که  96پایه چهارم صفحه 

دارند و بهمن را گرامی می 22آن زمان تاکنون مردم هر سال به پیروزی رسید. از  1357من ماه به

آبان معرفی شده  13راهپیمایی روز  31های آسمان پایه ششم صفحه . در کتاب هدیهگیرندجشن می

در کشور ما بعد این مطلب آمده است که  31ششم صفحه یه های آسمان پااست و در کتاب هدیه

روز ملی مبارزه با استکبار نام گرفته است. در این روز همه مردم  ب اسالمی، روز سیزده آبان،الاز انق

و یکصدا با شعارهایی مانند مرگ بر آمریکا و مرگ بر  لآموزان و دانشجویان، یکدبه ویژه دانش

 .کنندهای زورگو و ستمگر اعالم میاسرائیل بیزاری خود را از دولت

 

 میراث تمدنی

ملی مشتمل بر مقوالتی همچون: معرفی تمدن  های انسجاممیراث تمدنی به عنوان یکی از  مولفه 

، توجه به تمدن ایران باستان، توجه به تمدن میانه ایران و معرفی مشاهیر علمی است. مقوله ایران

مل بر مشتمعرفی تمدن ایران دربردارنده آثار تمدنی معاصر، آثار تاریخی است. آثار تمدنی معاصر 

ند اهای درسی معرفی شدهتبریز است. آثار تاریخی که در کتاب مواردی همچون برج میالد و کندوان

کندوان تبریز  80در کتاب فارسی پایه دوم صفحه  : سی و سه پل اصفهان و ارگ بم کرمان.عبارتند از

حه پایه چهارم صف و سی وسه پل اصفهان در قالب نقاسی معرفی شده و در کتاب مطالعات اجتماعی

 تخت جمشید معرفی شده است. 45

: بعد تمدنی ایران باستان، آثار ان باستان مشتمل بر مواردی همچونمقوله توجه به تمدن ایر

 باستانی، ابزارهای تمدن ایران باستان، معرفی سالطین باستان و معرفی ادیان ایرانی است.

باستان و موزه هگمتانه است. آثار باستانی در بعد تمدنی ایران باستان مشتمل بر موزه ایران 

 نامه، معبد چغازنبیل، ی هگمتانه گنجطاق بستان، تپه تخت جمشید، برگیرنده آثاری همچون:

ها، معرفی آرامگاه کوروش است. ابزارهای تمدن ایران باستان نیز ظرف های به جامانده از کاخپایه

شود.  های آب و غذا در موزه هگمتانه را شامل میطالیی هخامنشی، سکه طالیی هخامنش، خمره

اریوش اول، آریوبرزن، مهرداد : کوروش، دهایی همچوندرخصوص سالطین باستان نیز شخصیت
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 . ادیان ایرانیخسرو پرویز، اردشیر دوم، شاهپور دوم و شاهپور سوم معرفی شده است ، سورنا،دوم

در کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم  ده است.همراه با کتاب اوستا معرفی شهمچون دین زرتشت 

گفته شده  61و در همین کتاب در صفحه نمایش داده شده است  هطاق بستان کرمانشا 45صفحه 

 .در ایران باستان بیشتر مردم پیرو دین زرتشت بودنداست که 

یث لهای تاریخی همچون: مجسمه یعقوب مقوله توجه به تمدن میانه ایران مشتمل بر تندیس

مجسمه فردوسی و مجسمه سورنا است؛ ابنیه تاریخی شامل بقایای کاروانسرای قره رباط  صفاری،

عشق، کاروانسرای شرف در نزدیک سرخس، مسجد جامع نطنز، مسجد گوهرشاد، مسجد امام، بند 

 اهلل، میدان نقشمسجد شیخ لطف معرفی بازار قیصریه، مسجد جامع رشتخوار، برج طغرل، امیر،

و ظرف سفالی نیز به عنوان  قاپو، مسجد جامع ساوه است. سکه دوره ایلخانانکاخ عالی جهان،

ه ی توجه بهامقولهنی نیز به عنوان یکی دیگر از زیراند. وزاری ایراابزارهای تاریخی معرفی شده

 همعرفی خواج الملک توسی،الدین توسی، خواجه نظامتمدن میانه ایران، به معرفی خواجه نصیر

 100در کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم صفحه هلل همدانی پرداخته است. ارشیدالدین فضل

سکه دوره ایلخانان به  110برج طغرل و در صفحه  103مجسمه یعقوب لیث صفاری، در صفحه 

 تصویر کشیده شده است. 

ان، جابربن حی ،جزری، ابوعلی سینا، زکریای رازی مقوله مشاهیر علمی نیز به معرفی اسماعیل

کتاب مطالعات اجتماعی پایه  47فحه در ص ، ابوریحان بیرونی و بهمنیار پرداخته است.خوارزمی

ه کلمه شیمی از کلمششم در مورد رازی به عنوان کاشف الکل صحبت شده است و گفته شده که 

ه کاشف ب گری پیشرفت زیادی کردند. رازیت. ایرانیان مسلمان در علم کیمیاکیمیا گرفته شده اس

همین کتاب در مورد خوارزمی و خیام صحبت شده  47. همچنین در صفحه الکل معروف است

های ایرانی دانرانیان مسلمان دانش ریاضی را گسترش دادند. خوارزمی و خیام از ریاضیایاست: 

آمده است که ابوریحان بیرونی دانشمند بزرگ  48و در صفحه  سالمی هستندی امعروف در دوره

 دان بود و در تاریخ و جغرافیا نیز مهارت داشت.یرانی فیلسوف و ریاضیا

 

 اعیاد مذهبی

)ص(، عید فطر،  )ص(، میالد حضرت مهدی اند از: میالد پیامبراعیاد مذهبی اهل تشیع عبارت

گیرند. نیمه شعبان روز تولد )ص( را جشن می عید غدیر، و عید قربان. مسلمانان روز تولد پیامبر

شود. عید فطر نیز یکی از اعیاد حضرت مهدی )ع( است و جزو یکی از اعیاد اهل تشیع محسوب می

های تمیز و زیبا، دیدار با اقوام و آشنایان، گرفتن عیدی از رود. پوشیدن لباسمسلمانان به شمار می

نماز و دعا کردن از آداب مسلمانان در روز عید فطر ترها، غسل کردن، خواندن دو رکعت بزرگ

الحجه، روز عید غدیر، زمان تعیین جانشینی پیامبر خداست. به این معنا است. روز هجدهم ماه ذی
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عنوان جانشین خود به شود حضرت علی )ع( را بهکه پیامبر )ص( از طرف جبرائیل امین مامور می

روند، در روز عید قربان گوسفندی را ، کسانی که به حج میمردم معرفی نماید. در روز عید قربان

کنند. از آداب این روز، به پوشیدن لباس کنند و گوشت آن را بین مستمندان تقسیم میقربانی می

 شده است.تمیز و آراسته، غسل کردن، دادن نذری به مستمندان اشاره

ان است. به این معنا که در فرهنگ قرب)ص(، عید فطر و عید  اما اعیاد اهل تسنن، میالد پیامبر

 باشند.طرح میعنوان اعیاد مذهبی م)ص( و عید فطر و عید قربان به دینی اهل سنت روز تولد پیامبر

مانان عنوان جشن بزرگ مسلگیرند. از عید فطر نیز به)ص( را جشن می مسلمانان روز تولد پیامبر

ن گفت نه روز قبل از این عید، مسلمانان اهل سنت توابرده شده است. در خصوص عید قربان مینام

تان و پوشند، دیدار با دوسهای سفید و تمیز میگیرند، در هنگام فرارسیدن عید قربان، لباسروزه می

های آسمان پایه دوم در کتاب هدیه ترها نیز از آداب این روز است.آشنایان، دادن عیدی به کوچک

( و در کتاب نیمه شعبان است. روز تولد امام مهدی )علیه السالمفردا آمده است که  90صفحه 

همه مسلمانان در مورد عید فطر صحبت شده است و اینکه  57های آسمان پایه سوم صفحه هدیه

اند ماه رمضان را با موفقیت روزه بگیرند ها توانستهکنند زیرا آنخوشحال هستند و خدا را شکر می

آمده است  9ویژه اهل سنت صفحه های آسمانی در ضمیمه کتاب هدیه. دو به فرمان خدا عمل کنن

نشین تمام مسجد را پر کرده است. مردم و دل ، اهلل اکبر ..... صدای این کلمات آسمانیاهلل اکبر :که

آیند. بوی عطر و عود و یز و معموال سفید به سوی مسجد میهای تمبعد از طلوع آفتاب، با لباس

آنها نه روز قبل را روزه  ام.هم با پدر و مادرم به مسجد آمده چیده است. منگالب در مسجد پی

صلی اهلل علیه و علی آله( به روزه گرفتن در نه روز قبل از عید قربان گوید: پیامبر )اند. پدرم میبوده

 .بسیار سفارش فرموده است

 

 زبان فارسی

هویت ملی ایرانیان، ابزار پیوند اقوام و های درسی، زبان فارسی به عنوان نماد در محتوای کتاب

 103در کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم در صفحه  عنوان زبان ملی مورد توجه قرار گرفته است.به

ن است اارزش هستند ولی زبان فارسی، زبان ملی ما ایرانیای باهای محلی، گنجینهزبانآمده است که 

این   33چنین در کتاب فارسی پایه ششم در صفحه ست. هماهمیت او برای حفظ میهن بسیار با

که من کسیتم. آری. گمان شما درست است؛ نام  ایدینجا پی بردهاگمان تا بیعبارت مطرح شده که 

ن ی کتاب و بر سر زبانتاهمان که اینک جلوی چشم شما روی صفحه من فارسی است؛ زبان فارسی.

وطن خانه شماست و من عامل پیوستگی و اتحاد که گفته شده  34و در همین کتاب در صفحه  است

ی جهان، ام. شناسنامه و سند شناخت شما در هر جای ایران و در هر گوشهی اعضای این خانههمه

 .زبان ملی ایرانیان، یعنی زبان فارسی
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 گیریبحث و نتیجه

های درسی دوره آموزش ابتدایی در مطالعه حاضر، جایگاه مقوله انسجام ملی در محتوای کتاب

مورد واکاوی قرار گرفت. سه مجموعه کتاب درسی از طریق استراتژی تحلیل محتوای کیفی ایران 

های آسمان و هدیه ؛های آسمان ویژه اهل سنتهدیه؛ های آسمانو هدیه؛ فارسی ؛مطالعات اجتماعی

 ام ملی در محتوای های انسجمورد بررسی قرار گرفت. مولفه ویژه اقلیت های دینی

 نمایش داده شده است.  1 های درسی در نمودارکتاب

 
 های درسی دوره آموزش ابتدایی ایرانهای انسجام ملی در محتوای کتابمولفه -2 نمودار

 

های انسجام ملی در توان گفت برخی از مولفههای درسی میبر مبنای تحلیل محتوای کتاب 

های انسجام ملی به کیفیت الزم برای مطرح شدن هستند. مولفههای درسی فاقد محتوای کتاب

مندی است. برخی از های درسی اعمال شده است و فاقد روشای در متن کتابصورت سلیقه

رهنگی کند! تنوع فاستراتژی تلقین بر محتوا حکمرانی می اند، گویاها بیش از حد تکرار شدهمولفه

 های مختلف قومی وکشور ایران، در طول تاریخ زیستگاه گروه موجود در ایران قابل انکار نیست.

ای که در توان گفت جامعه( می2008) Parekhنژادی و زبانی و مذهبی و... بوده و برمبنای تعریف 

بر این اساس ، ای چندفرهنگی استیابند جامعهآن چندین فرهنگ امکان همزیستی در کنار هم می

مولفه های 
انسجام  ملی در 
محتوای کتاب 

های درسی 

سرزمین 
مشترک قهرمانان و 

مفاخر ملی

اعیاد 
مذهبی

تاریخ
مشترک

میراث 
تمدنی

زبان 
فارسی

فرهنگ
فراملی

پرچم و 
سرود

ادب و هنر

دین و 
مذهب

میراث
فرهنگی
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است. در یک جامعه چندفرهنگی ضرورت دارد بسیار محتاطانه عمل ایران یک جامعه چندفرهنگی 

تواند زمینه وفاق یا گسست را ها میها، اقدامات و... دولتها، سیاستکرد به این معنا که نوع برنامه

های اجتماعی نظامعنوان یکی از خردهدر چارچوب یک جغرافیای واحد فراهم کند. نظام آموزشی به

نه همدلی و همگرایی اجتماعی در راستای وحدت ملی را در بین افراد انسانی فراهم تواند زمیکه می

 ط ازکند، وظیفه خطیری در حوزه تدوین محتواهای آموزشی و درسی بر عهده دارد که این مهم فق

 گذرد. میشاهراه تخصص و دانش نخبگان و متخصصان برنامه درسی 

ر های ساکن در ایران. اگد، یعنی سرزمین تمام گروهآیوقتی از سرزمین مشترک سخن به میان می

های درسی جای گیر شود، بدون سوگیری این عمل انجام شود. ای در متن کتابقرار است مولفه

ای به دنبال جاد تنش قومی در بین جوامع مدرسهای جز ایای نتیجهعلمی و سلیقهی غیرمحتواها

هایی همچون تکثرگرایی قومی، هویت سرزمینی، پاسداری ندارد. در دل مولفه سرزمین مشترک، مقوله

زیی ای جمقوله تکثرگرایی قومی فقط اشاره گیرد. در خصوصاز وطن و سرزمین مشترک جای می

ند! دوم ابه اقوام ایرانی در حد یک نیم پاراگراف شده است؛ البته کلیه اقوام با مختصات معرفی نشده

محلی اشاره شده ولی توضیح مبسوطی داده نشده است. هویت های مادری و اینکه به وجود زبان

سرزمینی که به معرفی نقشه ایران، درج نقشه ایران در تابلو اعالنات، معرفی ایران، معرفی جغرافیای 

 های فراوان در ایران، معرفی جغرافیای ایران پرداخته است.ایران، وجود دیدنی

کلیه اقوام  مان حفظ تمامیت ارضی ایران دغدغهاز زای دهد در هر برههتاریخ ایران نشان می

ا، ، لرههاتدایی از دفاع قاطعانه تبریزیهای درسی دوره ابایرانی بوده و هست. در هیچ جای کتاب

 نی به میان نیامده است! با ها، کردها چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب، هیچ سخبلوچ

توان زمینه حفظ وحدت و انسجام ملی را در نظام آموزشی میعلمی و پر از سوگیری نهای غیرمحتوا

 ریزی کرد.پایه

های درسی مشتمل بر دو مقوله معرفی سنت نوروز و ترکیب دین و میراث فرهنگی در کتاب

عنوان جشن ملی ایرانیان معرفی شده است و ترکیب دین و ملیت نمایانگر توام ملیت است. نوروز به

 دینی، و توام بودن نمادهای ملی و مذهبی در دل نقشه ایران است.بودن نمادهای ملی و 

مولفه ادب و هنر شامل سه مقوله معرفی آثار ادبی و هنری ایران، معرفی مشاهیر ادبی و هنری  

 تخورد این اسهای درسی به چشم میایران و معرفی آثار ادبی ایران است.آنچه در محتوای کتاب

و هنرمندان ایرانی به صورت شفاف سخنی به میان نیامده است. آثار  دیبانکه از آثار ادبی و هنری ا

ادبی کامال گزینش شده اند و مشاهیر ادبی و هنری نیز صرفا به تعدادی از مشاهیر اشاره شده است 

ولی از مشاهیر اقوام مختلف هیچ سخنی به میان نیامده است. در بین مشاهیر هنری ایران فقط به 

ن اشاره شده آنهم به دلیل تابلوی ضامن آهو و نگاره عصر عاشورا! در گوشه معرفی محمود فرشچیا

م های درسی به نایسته است کتابو کنار ایران مشاهیر بنامی در حوزه ادب و هنر وجود دارند که شا
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ن شود همچون عبدالرحمان شرفکندی و شیرمحمد اسپندار. از طرف دیگر مشاهیر و ادیبان آنها مزی

اند. تنها ردپای های درسی معرفی نشدهاند و در محتوای کتابکم لطفی قرار گرفتهمعاصر مورد 

 خورد.های درسی به چشم میبرخی از شاعران حکومتی در محتوای کتاب

های درسی در قالب متن و تصویر معرفی شده هایی که به کرات در محتوای کتابیکی از مولفه

های ملی م که نماد استقالل یک کشور و جزو ارزشاست، مولفه پرچم و سرود ملی است. پرچ

 های درسی گنجانده شده است. شود به صورت تمام و کمال در محتوای کتابمحسوب می

با توجه به پویایی فرهنگ ایرانی و ، مولفه فرهنگ فراملی است. دیگر انسجام ملی یمولفه

تری از جهان، ک جامعردم ایران دهای اخیر، مردهه طی فرهنگی در ایران در -تحوالت اجتماعی

 تاثیر از شرایط محیط داخلیاند. این شناخت و آگاهی بیشان یافتهفرهنگ جهانی و فرهنگ ایرانی

انسجام ملی، مقوالتی  های. فرهنگ فراملی به عنوان یکی از دیگر از مولفهو خارجی نبوده است

ر را د گرایی،وکراسی و نماد پوشش جهان، مظاهر دممثابه میثاق اجتماعیون اساسی بههمچون قان

مثابه میثاق اجتماعی معرفی شده و مواردی همچون: به جای داده است. کتاب قانون اساسی درون خود

اسالمی توسط مردم، رای مردم  نقش مردم در انتخاب نمایندگان مجلس، انتخاب حکومت جمهوری

جمهور توسط مردم به عنوان مظاهر دموکراسی مورد توجه قرار گرفته قانون اساسی، انتخاب رئیسبه 

 است. 

گرایی مبتنی بر پوشیدن کت و شلوار و شلوار جین های درسی، نماد پوشش جهاندر متن کتاب

برای مردان است اما برای زنان پوشش همان پوشش اسالمی چادر است و پوشش چادر به کرات 

های مفهوم( در متن کتاب 147) ترین مفهومای که پرتکراره گونهمورد توجه قرار گرفته است. ب

ه های درسی بدرسی، مفهوم نمایش پوشش اسالمی است. در واقع دو نوع زنانگی در محتوای کتاب

ل سنتی. در زنانگی سنتی بیشتر به جنسیتی کردن مشاغو زنانگی نیمهخورد: زنانگی سنتی چشم می

ودی زن در قالب معلم، قالیباف و سفالگر نمایش داده شده است. پرداخته شده و در موارد معد

همچنین به نقش تیمارگونه زنان و نقش تربیتی آنها در پرورش فرزندان اشاره شده و بیشترین تاکید 

در زنانگی نیمه سنتی زنان همیار و همکار  بر حجاب و پوشش اسالمی آنها صورت گرفته است.

اند و در مواردی کمک خرج مردان در زمینه اقتصاد خانواده هستند. مردان در کارها محسوب شده

نوعی  یافته و بهدرون منزل و در آشپزخانه انعکاس به طور کلی زنان بیشتر درفضای خانه و محیط

اند که تمام کارهای مربوط به آن وظیفه زنان است و فضاهای خارج خانه را محیطی زنانه تلقی کرده

وعی محیطی مردانه به حساب آمده است. جامعه متشکل از دو جنس زن و مرد از خانه در واقع ن

ر تواند بهای ملی، و... میهای درسی، در رسانهاست و نحوه بازنمایی این دو قشر در محتوای کتاب

ها و مگذار باشد. انسجام ملی وابسته به عملکرد کلیه نظان همدلی و همبستگی اجتماعی تاثیرمیزا
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-های اجتماعی، سیاسی، آموزشی و ... است. انسجام و وحدت ملی در خالء صورت نمینظامخرده

اگر قوانین و اسناد باالدستی تمامی این نکات ظریف را مورد توجه قرار داده باشند در آن  پذیرد.

 توان انتظار همگرایی اجتماعی و همدلی بین مردم و حکومت را داشت. صورت می

 بعد از پیروزی های انسجام ملی که در سالهایان یکی دیگر از مولفهنیز به عنو زبان فارسی

 گیرد.نویسان قرار گرفته است، مورد مداقه قرار میانقالب اسالمی مورد توجه قانون

در طول تاریخ، زبان فارسی، عامل پیوند بین اقوام ایرانی بوده و هست. از طرف دیگر زبان 

معیار که همانا زبان آموزش است در متن کتب درسی مورد  فارسی به عنوان زبان رسمی، و زبان

آنها  ههای دیگری نیز وجود دارند که اقوام ایرانی بتوجه قرار گرفته است. در کنار زبان فارسی، زبان

توان گفت زبان مادری تهدیدی برای انسجام و وحدت ملی ایران است! به کنند. اما آیا میمیتکلم 

ند باعث تقویت تواهای مادری در آموزش و حتی آموزش به زبان مادری میزبانرسد معرفی نظر می

های فرهنگی آنها و از جمله زبان که یکی یابند که مولفه؛ چرا که اقوام در میهویت ملی نیز بشود

واند تشان است، مورد توجه قرار گرفته است که این مسئله میترین عناصر وجودی فرهنگاز مهم

جام ملی تواند به انسرانی فرهنگ اقوام ایرانی نمیی اقوام به ایران را تقویت کند. به حاشیتعهد عاطف

فرهنگی عامل انسجام نیست، چندفرهنگی نیز به معنای گسست طور که تکایران کمک کند زیرا همان

هدف حفظ وحدت ملی است، تدوین هرگونه محتوای  توان گفت وقتی کهنخواهد بود. پس می

های بروز انفکاک و انشقاق در بین تواند زمینهه و نادرست و از نظر علمی خام میسنجیدغیردرسی 

 های فرهنگی و اجتماعیآموزان ایرانی با پس زمینهاقوام ایرانی و به تبع آن در بین جمعیت  دانش

ر از بوشود نیازمند عهای درسی گنجانده میکند. هر مطلبی که در محتوای کتابمتفاوت را فراهم 

ای برخورد کردن و دقیق است تا به مرحله چاپ برسد. خودسرانه عمل کردن و سلیقه هاییصافی

دهنده نظام اجتماعی ایران که اقوامی با فرهنگ خاص خود هستند های تشکیلرانی گروهبه حاشیه

تر چیدهران را پیتواند معادله امنیت ملی ایتواند امنیت ملی ایران را تضمین کند، بلکه مییهرگز نم

قومی را  هایتواند سوء نگرشهای درسی میتکانی سیاسی در دایره تالیف کتابکند. بنابراین خانه

 های قومی ناپدید و بروز همگرایی اجتماعی در راستای انسجام ملی تر کند تا فاصلهرنگکم

 تر گردد. عملیاتی

باستان، توجه به تمدن میانه ایران و معرفی  ، توجه به تمدن ایرانچهار مقوله معرفی تمدن ایران

های انسجام ملی در عنوان یکی از مولفهدهنده میراث تمدنی بههای تشکیلمشاهیر علمی، مقوله

های درسی به معرفی برخی از آثار تمدنی معاصر های درسی است. در محتوای کتابمحتوای کتاب

همچون سی و سه پل اصفهان و  آثار تاریخی ت.همچون برج میالد و کندوان تبریز اشاره شده اس

ارگ بم کرمان در قالب نقاشی و نه عکس به تصویر کشیده شده است. واقعیت این است که در 

گوشه و کنار ایران و در تمامی نواحی جغرافیایی آثار تمدنی و تاریخی فراوانی وجود دارد که رد 
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درسی بایستی دانش فرهنگی و چندفرهنگی  هایهای درسی مفقود است. کتابپای آنها در کتاب

ها بتوانند خود را معرفی کنند. ایران یجاد کند که همه فرهنگاآموزان را افزایش دهد و فرصتی دانش

ای است که دارای فرزندانی همچون فارس، کرد، لر، بلوچ، ترک، عرب و ترکمن همچون خانواده

پدر قرار بگیرند! در غیر این صورت خانواده گسسته و... است. همه فرزندان باید مورد توجه و مهر 

توان گفت که سنت گزینش همچنان بر تدوین برد. در خصوص آثار باستانی میراه به جایی نمی

کند. مشاهیر علمی نیز نیازمند بازنگری است. در پهنه ایران چندفرهنگی، مشاهیر کمرانی میمحتوا ح

 های درسی نیست، گویا هرگز نبوده اند!آنها در کتابآوری وجود دارد که نامی از علمی نام

در خصوص قهرمانان و مفاخر ملی می توان گفت که معدودی از قهرمانان و مفاخر ملی در 

تر املتر و کتواند جامعاند. اما معرفی مفاخر ملی میهای درسی مورد عنایت قرار گرفتهمحتوای کتاب

کند باید به این نتیجه برسد که در ی که کتاب را مطالعه میآموز وقتباشد، به این معنا که دانش

محتوای برنامه درسی سهمی را داراست و ایران متعلق به هر ایرانی است نه فقط یک گروه خاص 

آموز به درستی پرورش پیدا کند و طراحان فرهنگی! ضرورت دارد این حس و باور در وجود دانش

 الزم است نگاه دقیق و  کنندحتوا جستجو میمحتوا اگر هدف انسجام ملی را در م

 کشند، داشته باشند.نگارند و به تصویر میای به آنچه که میتیزبینانه

های درسی را به هایی همچون دین و مذهب و اعیاد مذهبی که بیشترین سهم کتاباما مولفه

های اعیاد و جشنمولفه اند، با ظرافت خاصی مورد توجه قرار گرفته است. خود اختصاص داده

های درسی معرفی شده است. اعیادی همچون مذهبی برای مذاهب شیعه و سنی به تفکیک در کتاب

)ع( به عنوان  ، جشن مبعث و جشن تولد حضرت مهدیدیر خم، عید سعید فطر، عید قربانعید غ

 سنن معرفیهای مذهبی اهل تشیع و عید قربان و عید فطر نیز به عنوان اعیاد اهل تاعیاد و جشن

تشیع و تسنن و آموزان مذاهب )ای مذهبی به دانشهشده است. البته شایان ذکر است که آموزش

های تواند در همان سالشود که این خود میصورت جداگانه ارائه میهای دینی( گوناگون بهاقلیت

ارد. و تسنن را بکآموزان متعلق به مذاهب، مخصوصا اهل تشیع اولیه مدرسه بذر انفکاک در دل دانش

رسد. تر به نظر میشود، تحقق انسجام ملی سختهای انسانی مرز کشیده میوقتی بین افراد و گروه

وان تشود، نمیها پرداخته میآموز به آموزش تفاوتهای زندگی کودک دانشترین سالوقتی در مهم

یافته ایرانی با ریشه اسالمیت در کنار هم های بعدی زندگی دو کودک پرورشانتظار داشت در سال

 با صلح و مدارا زندگی کنند.  

های دیگر انسجام ملی وزن بیشتری های درسی در مقایسه با مولفهمولفه دین و مذهب در کتاب

سی، های درترین گفتمان کتابرنگتوان گفت، پررا به خود اختصاص داده است. به عبارتی می

ت. دین و مذهب بخشی از فرهنگ و بخشی از هویت ملی است اما کل گفتمان دین و مذهب اس

چرخد که نادیده گرفتن هر کدام از آن ها و عناصر متفاوتی میآن نیست. انسجام ملی بر پایه مولفه
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دار کند. آنچه که در اینجا بر مبنای تحلیل محتوای تواند موجودیت انسجام ملی را خدشهها میمولفه

 هایعنوان یکی از مولفهکند این است که حضور مولفه دین بهجلب توجه میهای درسی کتاب

ی رها است و دقت بیشتتر از مابقی مولفهرنگهویت ملی و انسجام ملی بسیار پر دهندهتشکیل

ای، قهها به صورت سلیدهنده این مولفه صورت گرفته و به سایر مولفههای تشکیلخصوص مقولهدر

 ناکامل، همراه با ضعف و نقص پرداخته شده است. گزینشی، انتخابی و

باحث ترین متوان گفت انسجام ملی و هویت ملی یکی از مهمبا توجه به آنچه که گفته شد می

کشورهای گذشته و اکنون جهان است. موضوعی بسیار مهم و حیاتی که ارتباط بسیار عمیقی با نظام 

کشور و فرایند جامعه پذیری دانش آموزان به این آموزشی هر کشور دارد و حفظ تمامیت ارضی 

های هویت ملی و انسجام ملی را بازتولید و بازنشر مهم بستگی دارد که نظام آموزشی چگونه مولفه

جتماعی، سیاسی، جنسیتی، های فرهنگی، دینی، ملی، اعنوان حامل ارزشکند؟ نظام آموزشی بهمی

ترین نقش را بازی کند. درخصوص آموزش انسجام ملی مهمتواند در این راستا می ...قومیتی و

کند و ضعف هایی وجود دارد. به این معنا که آموزش این مولفه ها از اصول منطقی پیروی نمی

خورد و ها به چشم میاند و در مواردی هم تکرار برخی مولفهبرخی از مباحث در دل هم ارائه شده

های انسجام ملی اختصاص داده شده است. ی به مولفههای درسبخش ناچیزی از محتوای کتاب

ردند. کگری میهای سنتی جنسیتی بیشتر جلوههای دینی و مذهبی و نقشهایی همچون ارزشمقوله

/ جهانیت یا تجدد( تنها بعد اسالمیت مورد توجه ویت ملی )ایرانیت/ اسالمیتهمچنین از سه بعد ه

ت مشکال اقع شده است. از طرف دیگر یکی ازورد غفلت وقرار گرفته و ابعاد ایرانیت و تجدد م

های درسی این است که از منابع تخصصی در این زمینه های انسجام ملی در کتابمربوط به مولفه

ه ای در فرایند طراحی محتوا مورد استفاده قرار گرفتصورت سلیقهها بیشتر بهاستفاده نشده و مولفه

خورد و سی به چشم میهای درملی در کتابانسجام  هایز مولفهاست. عدم توازنی در استفاده ا

توان گفت خورد. در مجموع میها به چشم میتر از سایر مولفهها پررنگتاکید بر برخی مولفه

 های انسجام ملی مورد توجه قراربا تاکید بر مذهب تشیع( بیشتر از سایر مولفه) های مذهبیارزش

ی با اند که از بعد دینی و مذهبکه در نوار مرزی ایران اقوامی سکنی گزیدهگرفته است با توجه به این

ترین نقش را بازی تواند مهماین مهم در معادله امنیت ملی می جمعیت غالب ایران تناسخ ندارند و

 کند. 

ه کشاند کما را به سمت رهنمودهایی میهای درسی نتایج تحلیل محتوای کتابدر این پژوهش 

-های درسی، هم برنامهدر خصوص مقوله انسجام ملی در محتوای کتاب کننده باشد.کمک تواندمی

 و فعالیت دارند و هم سیاستگزاران های درسی حضوردایره تالیف کتاب ریزان درسی و کسانی که در

دارد نیازسنجی آموزشی و  در وهله اول ضرورت آموزشی مسئولیتی خطیر بر عهده دارند.

های محتوای برنامه صورت سالیانه در خصوص کیفیتمعلمان مناطق مختلف به گیری ازبازخورد
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و  هآموز، میزان توجه به نیازهای جامعکیفیت محتوا، میزان توجه به نیازهای دانشدرسی از حیث 

 ترین وظایف ترین و مهم، انجام پذیرد که این یکی از اصلیبافت فرهنگی و اجتماعی موجود

های درسی است. دوم اینکه در دایره تالیف و مجریان تدوین محتوای کتاب ریزان درسیبرنامه

های درسی ضرورت دارد از اندیشه یک گروه خاص در طراحی محتوا استفاده نشود و دانش کتاب

ند در توانی با مفهوم انسجام ملی دارند نمینخبگان قومی به حاشیه نرود. گروهی که آشنایی اندک

 های انسجام ملی در خصوص کاربست مولفهای درسی اظهارنظر کنند، درهدایره تالیف کتاب

 ترین تاثیر در حفظای عمل کرد و فقط یکسری عناصر که کمتوان سلیقههای درسی نمیکتاب

وحدت ملی دارد را لحاظ کرد. ضرورت دارد مقوله انسجام ملی مورد بازتعریف قرار گیرد و سعی 

 آموزان گفته نشود،ها به دانشدر تدوین محتوا اجتناب شود. اگر امروز واقعیت گراییآرمانشود از 

ام های انسجعنوان یکی از مولفهبه ن مثال اگر در مورد سرزمین مشترکعنوافردا دیر خواهد بود. به

آید سهم اقوام در حفظ تمامیت ارضی ایران در محتوای کتاب درسی مشخص ملی سخن به میان می

ود که این تر شرنگگویی پرهیز شود و تالش شود که فاصله قومی بین اقوام ایرانی کمز کلیباشد. ا

ریزان درسی است. از طرف دیگر نوع نگاه اسناد باالدستی خود نیز یکی دیگر از وظایف اصلی برنامه

گان کننددرکاران و تدوینشود دستآرمانی است و پیشنهاد میهای موجود در جامعه، به واقعیت

و زاویه دید بازتری نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی و آموزشی  تربینانهاسناد باالدستی نگاه واقع

ست. یک گفتمان دینی صرف ا های درسی دوره آموزش ابتدایی،داشته باشند. گفتمان حاکم بر کتاب

ورد تا خمیهای درسی بیشتر انسجام مذهبی به چشم توان گفت در محتوای کتاببه عبارتی می

انسجام ملی. بنابراین ضرورت دارد سیاستگزاران آموزشی در تعریف گفتمان حاکم بر کتاب های 

تواند در حفظ انسجام ملی نقش هایی که مینظامدرسی تجدیدنظری داشته باشند. یکی از خرده

واند تهای درسی به طور اخص است که میبسزایی داشته باشد نظام آموزشی به طور اعم و کتاب

های درسی و ها به صورت رسمی در محتوای کتابضمن مورد توجه قرار دادن و پذیرش تفاوت

 های مختلفهای فرهنگی اقوام، زمینه برای افزایش همگرایی و همدلی بین گروهبازنمایی مولفه

 فراهم آورد.  را انسانی در جغرافیای ایران
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Extended Abstract  

 

An Investigation of the Representation of National 

Cohesion in Iranian Primary School Textbooks1 

Fatemeh Havas Beigi2 and Seyed Mahdi Sajjadi3 

 

Today, it is rare to find a country that has not experienced considerable socio-cultural 

transformation. In this regard, maintaining national unity and cohesion in societies that 

have cultural, ethnic, linguistic, and religious diversity is far more difficult and 

complicated than those societies where there is more cultural homogeneity. The political 

system, policies, and government-driven strategies can promote or undermine national 

unity. One of the factors that can play a significant role in maintaining solidarity and 

increasing national belonging among students is the educational system. The aim of the 

current research was to investigate the representation of national cohesion in Iran’s 

primary school textbooks. The research paradigm was interpretive, and the research 

approach was qualitative. The study data was collected through purposeful sampling and 

included the following textbooks taught in primary schools in Iran: Social Studies, 

Persian Literature, and Heaven Gifts, which together consisted of 25 volumes. Open and 

axial coding techniques were used for data analysis. The research findings included 533 

concepts, 77 subcategories, and 87 primary categories. After the classification of 

categories, 11 main themes were identified in the content of textbooks. These themes 

were common land, cultural heritage, religion, literature and art, flag and anthem, 

transnational culture, Persian language, civilization heritage, common history, religious 

holidays, and national heroes and notables. 

National cohesion and identity have been among the most important topics for all 

countries in the world. Preservation of national territorial integrity and socialization of 

students depend on how national identity and cohesion are represented in the educational 

system of a given country. In this regard, the educational system, as a means to transmit 

cultural, religious, national, social, political, gender, and ethnic values, can play a pivotal 

role. The results showed that the promotion of national cohesion in Iranian primary school 

textbooks suffered from some weaknesses. First, the teaching of national identity and 

cohesion did not follow logical principles. Furthermore, in some cases, some components 

of the above-mentioned themes were repeated blandly. Thirdly, the space dedicated to 

these themes in textbooks was hardly enough. Categories such as religious values and 

traditional gender roles were among the more prominent categories. Also, of the three 

dimensions of Iranian national identity, namely, Iranianness, Islamism, universality or 
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modernity, only the dimension of Islamism was taken into consideration and the other 

two dimensions were neglected. Another problem related to the representation of national 

cohesion in textbooks was that specialized sources were not consulted. There was an 

imbalance in the use of national cohesion components in textbooks, and some 

components were emphasized more than others.  

The results highlight the significant role that textbook developers, curriculum planners, 

and educational policymakers can play in the representation of national cohesion. First of 

all, it is necessary to assess educational needs and collect feedback annually from teachers 

teaching in different regions regarding the quality of curriculum in terms of content 

quality, students’ needs, the needs of society, and the current cultural and social 

exigencies. One of the main and most important responsibilities of curriculum planners 

and textbook developers is to ensure that all ideas are given fair and enough space in 

textbooks and that ethnic minorities and their concerns are not marginalized. In this 

regard, experts in the field should be involved in the process of designing and developing 

textbooks.  

As regards the representation of national unity in textbooks, it will be counterproductive 

to be selective and include only a few elements that have the least impact on maintaining 

national unity. It is necessary to redefine the category of national cohesion and try to 

avoid idealism in content development. Students deserve to be provided with a 

comprehensive description of national identity. For example, regarding the motherland 

as one of the components of national unity, the contribution of ethnic groups to 

maintaining the territorial integrity of Iran should be clearly and fairly reflected in 

textbooks. Generalizations should be avoided, and efforts should be made to reduce the 

gap between Iranian ethnic groups, which is another main responsibility of curriculum 

planners. Finally, the way the realities of the society are reflected in upstream documents 

is idealistic. Thus, it is suggested that those involved in preparing and developing 

upstream documents have a more realistic view of society and a more open-minded 

perspective on cultural, social, and educational issues. The discourse governing the 

textbooks of primary schools in Iran is a mere religious discourse. In other words, it can 

be said that these textbooks are more concerned with religious rather than national 

cohesion. Therefore, it is necessary for educational policymakers to reevaluate the 

discourse governing textbooks. A constructive starting move can be to give more space 

and voice to ethnic and cultural components, which, in turn, can promote convergence 

and empathy among different ethnic, cultural, and social groups in Iran. 

Keywords: national cohesion, national identity, textbooks, primary education, Iranian 

educational system  

 


	سابقه تجربی پژوهش
	روششناسی پژوهش
	پارادایم پژوهش برساختی و تفسیری، رویکرد پژوهش کیفی، استراتژی پژوهش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی است. میدان مطالعه مشتمل برکلیه کتابهای درسی دوره آموزش ابتدایی ایران است. روش نمونهگیری هدفمند بوده و سه مجموعه کتب مطالعات اجتماعی، فارسی و هدیهها...
	در تحليل محتواي كيفي همچون سایر استراتژیهای کیفی از دو شیوه کدگذاری دور نخست و کدگذاری دوم در طرح ساختارگرا چارمز که معادل کدگذاری باز و محوری در طرح نظاممند اشتراوس و کوربین است استفاده شد. تنها تفاوت کلیه استراتژیهای کیفی با استراتژی گراندد تئور...

	یافتههای پژوهش
	یافتههای مربوط به سوال اول پژوهش
	جدول 6- دستهبندی مقولات کتابهای درسی فارسی بر اساس مولفههای انسجام ملی
	یافتههای مربوط به سوال سوم پژوهش
	در مطالعه حاضر، جایگاه مقوله انسجام ملی در محتوای کتابهای درسی دوره آموزش ابتدایی ایران از طریق استراتژی تحلیل محتوای کیفی مورد واکاوی قرار گرفت. سه مجموعه کتاب درسی مطالعات اجتماعی؛ فارسی؛ و هدیههای آسمان؛ هدیههای آسمان ویژه اهل سنت؛ و هدیههای آس...
	در مطالعه حاضر، جایگاه مقوله انسجام ملی در محتوای کتابهای درسی دوره آموزش ابتدایی ایران از طریق استراتژی تحلیل محتوای کیفی مورد واکاوی قرار گرفت. سه مجموعه کتاب درسی مطالعات اجتماعی؛ فارسی؛ و هدیههای آسمان؛ هدیههای آسمان ویژه اهل سنت؛ و هدیههای آس...
	در مطالعه حاضر، جایگاه مقوله انسجام ملی در محتوای کتابهای درسی دوره آموزش ابتدایی ایران از طریق استراتژی تحلیل محتوای کیفی مورد واکاوی قرار گرفت. سه مجموعه کتاب درسی مطالعات اجتماعی؛ فارسی؛ و هدیههای آسمان؛ هدیههای آسمان ویژه اهل سنت؛ و هدیههای آس...


