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 های نونگاشت فارسی متوسطة اول و دومبادر کتمذهبی  -بررسی چگونگی و میزان نمود عناصر هویّت ملی 
 علی بازوند1، مرتضی حسنزاده9

  5/1/22پذیرش:                                          11/19/29دریافت: 

 چکیده

های فارسی میان کتابیّت هویّت ملّی و مذهبی هستند. در این ترین منابع یادگیری، آموزش و تقوهای درسی یکی از مهمکتاب

انند نقش تونامه، داستان و خاطره و... میگیری از انواع مختلف نوشته اعم از نثر، شعر، نمایشبه گنجایش آنان و بهره با توجّه

از پژوهش حاضر،  هدف از ایفا نمایند.سنسل آینده عنوان بهآموزان هویّت ملّی و مذهبی میان دانش مهمی در تقویّت عناصر

. میزان توجه به عناصر هویّت ملّی و مذهبی استنظر  ازهای فارسی نونگاشت دورة متوسطة اول و دوم تحلیل محتوا و متن کتاب

می به دو الو هویّت مذهبی و اس سیاسی -در این پژوهش، هویّت ملّی و ایرانی به سه ریزمؤلّفة فرهنگ، تاریخ و قلمرو جغرافیایی 

جلد کتاب فارسی نونگاشت متوسطة اول )هفتم، هشتم و  5است. جامعة آماری این پژوهش مؤلّفة ذاتی و پیامدی تقسیم شدهریز

گیری هدفمند صورت نهم( و متوسطة دوم )دهم و یازدهم( است. در این پژوهش که به روش تحلیل محتوای کیفی و نمونه

 گردید.ها مشخصی قرارگرفت و نمود هر یک از این عناصر در متنبررس موردِجلد کتاب،  پنجهای این است، تمامی متنگرفته

جلد کتب نونگاشت فارسی متوسطة اول و دوم  5مؤلّفه ملّی و مذهبی در  940 مجموعاًدهد که مینشان آمدهدستبهنتایج کلیِ 

های ملّی و ایرانی را مؤلّفه %12/04واحد یا  99های مذهبی و فهرا مؤلّ %94/52واحد یا  199است که از این تعداد کار رفتهبه

 11های متوسطة دوم و در کتاب %65/52واحد یا  02های متوسطة اول های ملّی در کتابچنین سهم مؤلّفهدهند. هممیتشکیل

های متوسطة دوم و در کتاب %52/60واحد یا  21اول های متوسطة در کتاب کاررفتهبههای مذهبیِ است. مؤلّفه %90/04واحد یا 

 .است %04/95واحد یا  11

 .هویّت، ملّی، مذهبی، تحلیل محتوا، کتب نونگاشت فارسی متوسطه، متوسطة اول و دوم: واژه ها کلید
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 مقدمه

ز سایر جوامع متمایز ای را اای از عناصر و عوامل اجتماعی، فرهنگی و تاریخی است که جامعههویّت ملّی، مجموعه   

مین، ها که در یک سرزتوان به این تعریف مشترک رسید که اجتماعی از انسانسازد. در تعاریف مختلف از هویّت ملّی، میمی

مشترک و منافع ملّی مشترک دارند و اکثریت دارای زبان یکسانی هستند. در حقیقت هویّت ملّی  رسوم و آدابکنند و میزندگی

 اهمبشود که افراد یک ملّت در برخورداری از آن سو شامل مجموعة عناصری میتشابه و تمایز داللت دارد، از یک بر زمانهم

 شود.ها میو همین مجموعة عناصر باعث تمایز این مردم از مردم سایر کشور دارنداشتراک

، تاریخ، فرهنگ، اجتماع چون سرزمین، یاچندگانه یهامشتمل بر مؤلفّه یچندبعدو  نسبتاً جدید یادهیی پدت ملّهویّ»

 ها احساس تعلق، تعهد وحکومت، زبان، دین و ســایر عناصر و بنیادهای مشترکی است که اعضای یک جامعه نسبت به آن

. سازندیها را از جوامع دیگر جداموفاداری دارند. این عناصر مشترک ضمن ایجاد همبستگی بین اعضای یک جامعه، آن

اصیل و کهن است. گرایش اقوام و اقشار ایرانی حتی در کسانی  یادهیاسالمی یا اسالمی ـ ایرانی پد - ت ایرانیهویّ حالنیدرع

ر له تکثّأ، باالست. در ایران با توجه به مسکیدئولوژیاریدر ابعاد غیرسیاسی و غ یت ملّبه هویّ کنندیمکه خارج کشور زندگی

عد ب حران دراین ب. رو هستیمت روبهها، با بحران هویّو عدم تعامل بین آن هاکی بودن هویّتتی نامنسجم، کوچک و نیز موزاییهویّ

ر مـدرن عناص دکنندهیغیر مدرن تهد یهات و دولتتی هویّعناصر ســنّ ةمدرن تهدیدکنند یهازیرا دولت ؛سیاسی شدیدتر است

.« داکنندی( انسجام پیت ملّتی عام و فراگیر در سطح جامعه )هویّلب هویّاند در قاجمعی در ایران هنوز نتوانسته یها. هویّتاندهویّت

 .(99و  12: 1192، عبداللهی)

ها برای حفظ تمامیت ارضی و بقای سیاسی، ها در ایران، یکی از ابزارهای مهم حکومتبا توجه به تکثّر هویّت

و چارچوب فکری افراد جامعه را در ابعاد مختلف  ریزی شخصیّتای از پایهبخش عمده وپرورشآموزشاست.  وپرورشآموزش

ای در تهبرجس نقش تواندیمکتاب درسی مناسب  ازجملههای مختلف، دهد. بدین ترتیب نظام آموزشی با مکانیسمشکل می

  تقویت و ترویج هویّت ملّی هر کشور ایفا کند.

ــالمی ایران  اکنون در ادامه به تعریف هویّت از نظر مبانی نظری تحول بنیادین  ــمی جمهوری اسـ در نظام تعلیم و تربیت رسـ

ر بر وجود اوست که در قالب ای از عوامل و موانع مؤثّهطور کلی برآیند تعامل اختیاری آدمی با مجموعه ت بههویّ» پردازیم.می

ــمیمات، اعمال مداوم )فردی وجمعی( و آثار تدریجی آنها، باورها، گرایشترکیبی از بینش ه تدریج در درون خود ها بها، تصـ

 هر انسان در نهایت، محصول اکتساب برخی ت متمایزگردد. از این رو نتیجة هویّل میگیرد و به همین منوال متحوّل میشـک فرد 

یش از هر بلکه ب ؛نیسترو، نه تنها امری ثابت و از پیش تعیین شده ها، توسط خود اوست و از اینمهارت ها وتوانمندی صفات و

ــخص چیز، حـ  ــل تالش و توفیق شـ ــرایط طبیعی زندگی و نظام در پرتو اراده و عنایات الهی و البته تا حدودی متأثّ -اصـ ر از شـ

 صفات برخی اکتساب نهایت، محصول در ننساا هر متمایز هویّت نتیجة رو این از .است -فرهنگی، اقتصـادی و سـیاسی اجتماع   

چیز،  ره از بیش بلکه ؛نیســتشــده تعیین پیش از و ثابت امری تنها نه رو، نای از و اوســت خود توســط ها،ومهارت هاوتوانمندی

 فرهنگی، امنظ و زندگی طبیعی شــرایط از متأثر حدودی تا البته و الهی عنایات و اراده پرتو در - شــخص توفیق و تالش حاصــل

 تابعی ورتص به را هویت وتحول تکوین روند که نیست پایه آن به هرگز تأثیر این چند هر. است - اجتماع سـیاسی  و اقتصـادی 

 .(119: 1124)مبانی نظری تحول بنیادین،« .آورد در واجتماعی طبیعی محیط وضع از مطلق

های ذاتی و پیامدی و همچنین اجتماعی و فرهنگی است، های گوناگونی چون مؤلفّههویّت دینی را نیز که خود، دارای مؤلفّه

ه اهمیّت کند. با توجه بویّت دانست که نقش بسزایی در هویّت بخشی به افراد جامعه ایفا میترین ابعاد هتوان یکی از مهممی

قرارگیرد  جهموردتوهای درسی این بُعد از هویّت انسانی، الزم است تا این مفهوم نیز در کتاب فردمنحصربهالعاده و اثرگذاری فوق

های آن را باور بار بیایند و توجه به دین و مؤلفّهدار و دین، افرادی دینساز یک مملکت هستندهای آیندهآموزان که نسلتا دانش

 .قراردهندة امور زندگی شخصی و اجتماعی خود سرلوحه همعملی و در  صورتِبه

دارد.  بر عهدههای یک جامعه و اصول حاکم بر آن جامعه را کردن ارزشنظام آموزشی هر کشور وظیفه درونی

سازد تا دانش آموزان  آن آشناهای گوناگون و مؤلفّه آموزان را با فرهنگ و هویّت ملّی و دینی خودد دانش، بایوپرورشآموزش

به گذشته و تاریخ و قومیّت خود افتخارکنند و هم در جهت بهبود و تعالی هرچه  هم، آنها و ابعاد گوناگون با شناخت این مؤلفّه
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 ندیشه و با تعصب ملّی نسبت به کشور و میهن و زبان و تمدّن خود بار بیایند و از طرفیهایی صاحب او هم انسان بیشتر آن بکوشند

 نیترهممبدارند. به همین جهت تالش در القا و تنفیذ هویّت ملّی و دینی باید یکی از های واالی انسانی و دینی خود را پاسارزش

ناصر ع نیترمهمآموزان دخیل هستند. یکی از تربیت دانشباشد. عناصر مختلفی در جریان آموزش و  وپرورشآموزشاهداف 

 گیرد.قرار موردتوجهها آموزش و تربیت، کتب درسی هستند که باید این امر مهم در آن

آموزش رسمی از عوامل بسیار مؤثّر بر هویّت افراد جامعه است. آموزش هدفمند، منابع درسی و معلمان از ابزارهای »

ر تکوین و نقشی اساسی د فقط نههای درسی سازی زبان مشترک و محتوای کتابتوانند از طریق درونیقدرتمندی هستند که می

امعة ملّی و های جباشند؛ بلکه همانند سپری محکم مانع تزلزل هویّت ملّی و استحالة ارزشی داشتهاجتماعتقویت هویّت فردی و 

توانند نقش مهمی در و معلمان شریف و خودساخته و خودباور می های تربیتی مدارسهای درسی، برنامهمحلی شوند. کتاب

 .(99: 1121)معروفی و پناهی توانا، « باشند.هویّت آفرینی و هویّت باوری در فرزندان هر سرزمین داشته

های مهناهای درسی، برباشند. نقشی که کتابتوانند در پرورش هویّت ملّی و دینی نقش مؤثّری داشتههای درسی میکتاب

توانند در تأمین هدف، هویّت آفرینی و هویّت باوری در فرزندان این و خودساخته و خودباور می فیشرتربیتی مدارس و معلمان 

 بود.بسیار مهم و بزرگ خواهد ندینماسرزمین ایفا 

و  هاسنت، اهفرهنگو شده که مرزهای جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی کشورها شکسته  میکنیمامروزه ما در جهانی زندگی

. در اندقرارگرفتهاضمحالل و هضم شدن در فرهنگ کشور بیگانه  خطر دری ملل مختلف در تبادل و تعارض و گاه هاهویّت

واجهه و آماده کردن زمینة م ، راهی جز کاربست ایدئولوژی مبتنی بر ایمان و ایجاد تغییرات سازندهواحوالاوضاعمواجهه با چنین 

آن فقط  ی مثبت فرهنگی و دفع ابعاد منفیهاجنبهرا نداریم. در حقیقت، چنین آمادگی و ظرفیت برای پذیرش  هاهنگفربا سایر 

 میسر است. وپرورشآموزشاز طریق تربیت سالم از سوی 

های درسی مشترکی را آموزان در سطح کشور، کتابنظام آموزشی در ایران متمرکز است و همة دانش ازآنجاکه

های تابتر است. کهای هویّت دینی و ملّی پررنگهای درسی در انتقال مفاهیم مشترک ازجمله مؤلفّهیرند، نقش کتابگفرامی

آموزان در انتقال و تعمیق هویّت ملّی و مذهبی در ذهن و شخصیّت دانش وپرورشآموزشابزارهای نظام  نیترمهمدرسی از 

های فرهنگی، دینی، سیاسی و اجتماعی کشورهاست، این سیاست باید سیاست گاهیتجلهای درسی کتاب که ازآنجاهستند. 

 رگیدیعبارتبهآموزان را افزایش دهد، مذهبی دانش -دهی و تدوین شود که خودشناسی ملّی و هویّت ملّی ی ساماناگونهبه

ر بنابراین ب ؛های آن آشناسازدمصداقها و آموزان را با چیستی و مفهوم هویّت در سطوح مختلف ملّی و مذهبی و شاخصدانش

های نونگاشت فارسی متوسطة اول و دوم مذهبی در کتاب -حسب ضرورت در این پژوهش به بررسی نمود عناصر ملّی 

 است.شدهپرداخته
 

 بیان مسأله

راین باید آینده است؛ بناب آموزان برای قبول مسـئولیّت و ادارة جامعه و خانواده در تربیت آماده کردن دانشوفلسـفة تعلیم      

 صاحب یهاانســانتربیت »، آموزش و تعلیم زندگی بهتر برای نســل آیندة کشــور باشــد.   وخاکآبنگرش ما به فرزندان این 

ــندیشا ــبای هـــ ــنخس دـــ ــتعل فهد تینـــ ــت.  ادفرا گروشکا هنذش ورپر ،تربیتوتعلیم نهایی لباشد. محصو تربیتویمـــ اس

 پرورش شــکوفایی و  جهت در را دشــوار  و خطیر نقشــی  جوامع همه در مهم نهادهای از یکی عنوانبه وپرورشآموزش

ــتعدادها، ــئول، آگاه، افرادی به هاآن تبدیل منظوربه جامعه هر افراد یهاتیّقابل و هاییتوانا اس ــمیم مس  ایفا خالّق و گیر تص

 هاآن شقاوت و سعادت تیدرنها و هاانسـان  تلقی و فکر طرز و عادت منش، رفتار، ایجاد و یریگشـکل  در نظام این .کندیم

 .(117: 1161، بندعالقه« )است. تأثیرگذار بسیار

 تطالعاا نباشتنا یجاو به دـهکننـتوج علمی تطالعای اجستجو یهاروش به باید ایق علمیـحق کسب یجابه ،آموزاندانش

 ماهیّت به بیشتر طریق ینا . ازدـکننوتاـقض مختلف رمواة ربادر و بگیرند تصمیم ،ه بیندیشندـچگون هـک دـنزبیامودر ذهن،  یـعلم

 .کنندیمحرکتد خو هویّت ساختن جهت و در شوندیم یکدنز خویش نسانیا
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ی از بهترین تواند یکترین نیرو و سرمایة انسانی را در اختیار دارد، میها بزرگدر همة کشور وپرورشآموزشبا توجه به اینکه 

توانند نقش یکی از ارکان اصلی این نظام می عنوانبههای درسی شمارآید و برنامهو تقویت هویّت ملّی و مذهبی به های تحکیمراه

 گیری هویّت ملّی و مذهبی ایفاکنند.محوری و کلیدی در شکل

ایی های جغرافیوندها و پیها، وابستگیدر این پژوهش منظور از هویّت ملّی، همان هویّت ایرانی است؛ یعنی مجموعة ویژگی

کنیم. هویّت بالیم و افتخارمیگیرد و ما ایرانیان به آن مییا تاریخی، فرهنگی، حماسی و قومی که زندگی ما ایرانیان را در برمی

ل های اصیها و آیینتوان به سرزمین، حکومت و دولت، نژاد و قومیت، سنتها میآن ازجملههای مختلفی دارد که ایرانی نماد

ها، زبان، مفاخر علمی و ادبی های ملّی، دفاع از میهن، اسطورههای تاریخی، جشنانی، پرچم، سرود ملّی، تقویم رسمی، مکانایر

 کرد.و... اشاره و بزرگان وطن

 .شودمیههویّت اسالمی شناخت نامِ باهویّت دینی نیز در این پژوهش آن هویّتی است که با ورود اسالم به ایران شکل گرفت و 

ن در ایران دارد ای بس کهاند و آیین زرتشتی سابقهبوده کتاپرستو موحد و ی دارنیدمردم ایران تا قبل از اسالم نیز مردمی  البته

گردد. در این پژوهش منظور از هویّت دینی همان هویّت اسالمی است؛ یعنی مفاهیمی که با ورود که به زمان هخامنشیان برمی

 اشورا،واقعة ع قرآن، اعیاد و مراسم مذهبی، هایی چونو شامل مؤلفّه شدختهیآم درهما فرهنگ و تمدن ایرانی دین اسالم به ایران ب

ها تأکید در قرآن بر آن خصوصاًو سجاده، مفاهیمی که در دین اسالم و  حیو تسبها و بزرگان دینی، حج، مهر شخصیّت نماز، اذان،

 و زکات و ... است.شده مانند شهادت و ایثار، انفاق، خمس 

اشد و بای داشتهتواند در تثبیت هویّت ملّی و مذهبی در جوانان نقش عمدهاز میان دروس مختلف، درس ادبیات فارسی می

توان هویّتی مشترک در آنان ایجادنماید. در محتوای دروس ادبیات می تیدرنهاهای مشترک و تعلّق و وابستگی به ارزش نوع کی

 نمود.ی ارائهراحتبهملّی و مذهبی را های هویّت نماد

 براین اساس، سواالت پژوهش به شرح ذیل است:

 نگاشت فارسی متوسطة اول و دوم چیست؟های نوکتاب بخشتیّهو. عناصر و ارکان 1

 د؟داروپرورش وجوددرآموزشنگاشت فارسی متوسطة اول و دوم ی نوهابکتار د ی و مذهبیت ملّهویّ یهافهآیا مؤلّ. 9

 است؟ ( تا چه میزاناوّل و دوممتوسطة ) هااز کتاب ها در هرکدامفهاین مؤلّ. 1

 رند؟با هم دا یهایتفاوت چهی نونگاشت فارسی متوسطة اول و دوم هادرکتابی ت ملهویّی هافهمؤلّ ،یااز منظر مقایسه .0

 

 پیشینة پژوهش

های فراوانی چه به صورت کتاب و ول و دوم خصوصاً، پژوهشهای دورة متوسطة ادر موضوع هویّت عموماً و در کتاب   

ن گفت که توااند امّا به جرأت میپرداختهها است و از منظرهای متفاوت به این کتابگرفتهنامه و مقاله انجامچه به صورت پایان

 «حمد اشرفا»است. نگرفتهای قرارهنامه و یا مقالتاکنون به صورت مجزا و منفک این موضوع محور پژوهش در هیچ کتاب، پایان

های اهاست به بررسی و تحلیل فشردة دیدگکه حمید احمدی آن را ترجمه کرده« هویّت ایرانی از دوران باستان تا پهلوی»در کتاب 

ح و بسط طربه  «دموکراسی و هویّت ایرانی»در کتابی با عنوان « پیروز مجتهدزاده» است.پرداخته مربوط به هویّت قومی و ملّی

سین ح» پردازد.آرای خویش دربارة وضعیّت ایران در جهان، جهان سوم، کشورهای مسلمان، کشورهای همسایه و ایران باستان می

است هوکنار ایران پرداختبه وضعیّت هویّت ملّی در گوشه« شناسی هویّت در ایرانگفتارهایی دربارة جامعه»در کتاب « گودرزی

در  «داوود میرمحمدی»است. دمة کتاب، خود را درگیر ابعاد مفهومی و تعریف هویّت ملّی در ایران نکردهاندکی در مق جزبهو 

رده به است، تالش کآن را چاپ کرده« تمدّن ایرانی»که انتشارات « گفتارهایی دربارة هویّت ملّی در ایران»کتاب خود با عنوان 

که « یهویّت ملّی ایرانیان و انقالب اسالم»در کتابی با عنوان  «موسی نجفی»زد. ابعاد مختلفی از تعریف مفهوم هویّت ملّی بپردا

 است، به بررسی تکوین و تکوّن هویّت ملّی ایرانیان در بستر تشیّع و عصر انقالب اسالمیآن را چاپ کرده« نشر زمان نو»انتشارات 

 -بررسی چگونگی و میزان نمود عناصر هویّت ملی »ی با موضوع مقالة حاضر یعن های مرتبطاکنون به پژوهش است.پرداخته

ای تحت امهندربارة هویت ایرانی، پایان .پردازیمبه شکل مختصر می« های نونگاشت فارسی متوسطة اول و دومبادر کتمذهبی 

 سعوهاز مولود  «اسالمی ت ایرانی ـراهنمایی بر هویّ ةهای فارسی، تاریخ و تعلیمات اجتماعی دوربررسی میزان تأکید کتاب»عنوان 



 ... مذهبی –بررسی چگونگی و میزان نمود عناصر هویّت ملی  ___________________________________________________________

 

قش ن»خود را در موضوع ارشد کارشناسینامة پایان مالصادقیاست. منیره شدهنوشته 1192دانشگاه بوعلی سینای همدان در سال در

ی واحد علوم و تحقیقات تهران در آزاد اسالمدانشگاه  «آموزانت ملی دانشدهی به هویّفرهنگی مدارس در شکل یهاتیّفعال

های درسی ادبیات فارسی های هویّت ملّی در کتابجایگاه نماد»در پژوهشی به « زاده و منادیصادق» است.انجام داده 1196سال

 ةورهای فارسی دکتاب»ای با عنوان در بارة موضوع هویّت ملی مقاله پرداختند.« انسانیو تاریخ دورة متوسطه در رشته علوم

در  55در فصلنامة مطالعات ملی شمارة  توانامعروفی و پناهی از «ت ملی )دیدگاه دبیران(های هویّفهمتوسطه و بازنمایی مؤلّ

در  1196در سال  15 شماره ة مطالعات ملیفصلنامدر در موضوع هویّت ملی  خدایار و فتحی .استگرفتهانجام  1129سال

د. انتحقیقی انجام داده «متوســطه( ةالعه: دورمط وپرورش )موردهای درســی آموزشت ملی در کتابهویّ»پژوهشــی با عنوان 

ت ملی در جایگاه هویّ»با عنوان  ایمقاله  1شماره ة مطالعات ملیفصلنامدر  1196در سال  عبدی و لطفیدربارة هویّت ایرانی، 

جایگاه »ه ای بقالهطی م« نیا و خامسانلقمان»اند. نوشته« دبیرستانة مطالعه: کتب تاریخ دور مورد وپرورشکتب درسی آموزش

توای تحلیل مح»عنوان ای با در مقاله« پوشیسیّدمصلح و سیّدحامد کهنه»پرداختند. « ایران وپرورشآموزشهویّت ملّی در نظام 

حاجیانی و »پرداختند. « دورة متوسطه 1197رشته ادبیات و علوم انسانی چاپ  9و  1شناسی های درسی جامعهمفهوم هویّت کتاب

-( و کتاب1121) اول ةمتوسطهفتم دوره  هیپا یمطالعات اجتماع یکتاب درس یاسهیمقا یمحتوا لیتحل»ی به امقالهدر  «همکاران

توان پرداختند. اگرچه به قاطعیّت نمی« ( از منظر هویّت ملّی1124اول راهنمایی تحصیلی سابق ) هیپا یاجتماع ماتیتعل یدرس یها

 ست.اای نگارندگان تاکنون هیچ پژوهشی مشابه موضوع مطروحه در این زمینه صورت نگرفتههاظهار نظر کرد امّا مطابق پژوهش

 

 روش پژوهش

در این مطالعه، روش تحلیل  استفاده موردروش، توصیفی است. روش  نظر ازهدف، کاربردی و  ازنظر شدهانجاممطالعه      

های ح و ارزشیابی و توصیف عینی و ظاهری منظم پیاممحتوا در کتب درسی است. تحلیل محتوا یک روش علمی برای تشری

 قابلری های دستوهای نهفته در متون برنامة درسی به لحاظ محدویّت جنبهآموزشی است. ظاهری بودن به این معناست که پیام

های خوانندة ها و انگیزهشتواند انگیزة نویسنده یا واکنگر محتوا با ظاهر پیام درگیر است و نمینیستند، در حقیقت تحلیل لیتحل

تحلیل محتوای کتاب درسی یک شیوة پژوهشی دقیق، عمیق و پیچیده است که از طریق »متن پیام دریافتی را حدس بزند. 

ها را پردازد تا ارتباط بین مفاهیم، معانی، تأکیدات و داللتهای درونِ متن میمتون به تعیین تعداد مفاهیم و واژه لیوتحلهیتجز

های موجود در پیام آشکار از طریق درک موقعیّت و شرایط سیاسی، اجتماعی، بندی مقولهکند و ورایِ توصیف و طبقهمشخص

 .(116: 1127مرادی، )حسن« های پیام در فراگیر بپردازد.فرهنگی و اقتصادی نویسنده به تفسیر آثار و پیامد

 فرهنگی و ی،هویتّ مفاهیم دربردارندة حد چه تا دهدیم شانن که است متون بررسی شامل پژوهش این در محتوایی تحلیل

ی هاکتابو سپس این موارد در  ردیگیمقرار یبررس موردی آن هافهمؤلّهویّت ایرانی و اسالمی و  نخست .است ایدئولوژیکی

ارسی متوسطة اول های نونگاشت فکتابجلد  5جامعة آماری این پژوهش  .شودیمفارسی متوسطة اول و دوم مشخص و بررسی

، جدید بودن کتاب و اهمیّت این دوره به دلیل گذر از یک مقطع و ورود به متوسطة اول و دوم. علت انتخاب پایة استو دوم 

گیری مونه( با روش نهای نونگاشت فارسی متوسطة اول و دومکتابپنج جلد )کل جامعة آماری مقطع دیگر است. در این تحقیق 

 گیرد.ی و تحلیل محتوا قرارمیبررس مورد ی ایرانی و اسالمیهافهمؤلّجه به هدفمند به لحاظ تو

سمی؛ بنابراین گیری ااست و مقیاس اندازهروش تحقیق از نوع تحلیل محتوا بوده کهنیاها با توجه به داده لیوتحلهیتجزبرای 

ناسب ای مدر این روش که شیوهاست. شده ادهاستفهای توصیفی شامل فراوانی، فراوانی درصدی منطق آماری، فقط از آزمون

ها همان شوند که در این پژوهش، مقولههای متفاوت تعریف میآید، ابتدا مقولهحساب میهای متون درسی بهبرای تحلیل پیام

دول دها جگیرد. برای هر یک از نماآمده، تحلیل صورت میدستهای بههستند. سپس با توجه به جدول مذهبی -عناصر ملّی 

 شود.فراوانی و درصد مشخص می

 

 

 



___________________________________________________ نامه آموزش پژوهیفصل   

 های هویّت ملّی و مذهبیمؤلّفه. 1جدول

 

کاررفته در کتاب نونگاشت فارس مؤلّفة ملّی و ایرانی به 15( مشخص گردیده؛ از مجموع 9که در جدول ) طورهمان. 9

به مؤلّفة قلمرو جغرافیایی و سیاسی  %11/11 واحد یا 9به مؤلّفة تاریخ و  %77/07 واحد یا 6به مؤلّفة فرهنگ،  %04واحد یا  7هفتم، 

به مؤلّفة پیامدی هویّت  %66/66 واحد یا 91به مؤلّفة ذاتی و  %99/99واحد یا  7بی نیز، مؤلّفة مذه 96از مجموع  اختصاص دارد.

 شوند.میدینی مربوط

کاررفته در های بهاز مؤلّفه %61/15گرفت که توان نتیجهمی (9از مقایسة کلی بین هویّت ملّی و هویّت مذهبی در جدول )

 مذهبی است. %99/70ملّی و  ،کتاب فارسی هفتم
 ملّی و مذهبی در کتاب فارسی هفتمهای هویّت میزان حضور مؤلّفه. 9جدول 

 

 

 

های مؤلّفه

 هویّت ملّی

یقی ی بومی و محلی، موسهافرهنگخردهها، اساطیر، فولکلور و و سنت رسوم و آدابها، لباس و نوع پوشش، الف( فرهنگ:زبان، ادبیات، اعیاد و جشن

 ها، هنر و معماری، نمادهای ملّی، قهرمانان ملّی.المثلومیّت، ضرباصیل ایرانی، نژاد و ق

 ب( تاریخ: مشاهیر ادبی، علمی، سیاسی، مسائل تاریخ ملی، تاریخ و تمدن اقوام.

اع مقدس، دف وطن، حفظ تمامیّت ارضی، نظام سیاسی ایران، قانون اساسی، جنگ و درراهسیاسی: وطن، دفاع از میهن، فداکاری  -ج( قلمرو جغرافیایی

 .پرچم، انتخابات و شعارهای انقالب، مبارزه با استعمار

 

 

 

های مؤلّفه

 هویّت مذهبی

وم، اعتقاد ص(، اعتقاد به امامان معص) امبریپهای ذاتی هویّت دینی: اعتقاد به یگانگی خداوند )توحید(، اعتقاد به عدل الهی، باور به رسالت الف( مؤلّفه

ه معاد، فریضة نماز، روزه، مرجعیّت و تقلید، اعتقاد به مهدویّت، حاضر و ناظر بودن خداوند بر اعمال انسان، اعتقاد به مشیّت به کتاب آسمانی، باور ب

 توکل(، محبت و دوستی نسبت به خداوند، حج.) یاله

هی و ن معروف به امرن و نیکی و نیکوکاری، داری، دستگیری از محرومان، احساهای اخالقی همچون امانتهای پیامدی هویّت دینی: آموزهب( مؤلّفه

یدن، خواب، سبکسخن گفتن یی، سبک غذا خوردن، سبکگوراستهای مذهبی، ، احکام دینی، حدود شرعی در روابط با نامحرم، آییناز منکر

، داری، صبر، ایثار، محاسبة نفسخویشتنشناسی، غرور، عدالت، حق زیستی، دوری از غیبت، دوری از ریا، دوری از کبر واخالص، خودشناسی، ساده

جهان  های، نیایش و ستایش خداوند، شگفتینفسعزتشناسی، آموزی، وظیفهی، علماخالقخوشحرمت و احترام به والدین و دیگران، بخشش، 

 ها.ها و بزرگان دینی و احترام به آنمسجد، شخصیّت است،آفرینش که در قرآن به آن اشاره شده

های مؤلّفه

 اصلی

های مؤلّفه

 فرعی
 درصد واحد هازیرمجموعه

 

 

 

 ملّی

 فرهنگ

 

آثار و بناهای  –بار(  0های بومی و محلی )فرهنگخرده

 زبان فارسی. –تاریخی 
7 04% 

 تاریخ

 –نیمایوشیج  –پروین اعتصامی  –مشاهیر: حافظ 

 -محمدعلی رجایی –آشتیانی دکترکاظمی –حسابی دکتر

 چمران.

6 77/07% 

قلمرو 

 یسیاس -جغرافیایی 

 

 %11/11 9 وطن. درراهفداکاری  –دفاع از سرزمین 

 

 

 

 مذهبی

 ذاتی

 
 %99/99 7 مورد( 1قرآن ) –مورد(  9نماز ) –باور به معاد 

 پیامدی

 

 

 

مورد(  9دوری از غیبت ) –نیایش خداوند  -ستایش خداوند

صبر  –مورد(  9)ایثار و فداکاری  –های جهان آفرینش شگفتی –

 –یی گوراست –مورد(  9احترام به والدین ) –ها و تحمل سختی

 –آموزی علم –داری دین –اخالص  –وفای به عهد 

 مورد( 7های دینی )شخصیّت

91 66/66% 
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مربوط به مؤلّفة  %15واحد یا  6در کتاب فارسی نونگاشت هشتم،  کاررفتهبهمؤلّفة ملّی  94( از مجموع 1با توجه به جدول ) .1

 11سیاسی است. از مجموع  –مربوط به مؤلّفة قلمرو جغرافیایی  %04واحد یا  9مربوط به مؤلّفة تاریخ و  %95واحد یا  5فرهنگ، 

های پیامدی هویّت دینی را مؤلّفه %69/69واحد یا  97ینی و های ذاتی هویّت درا مؤلّفه %19/91واحد یا  6مؤلّفة مذهبی، 

 دهند.میتشکیل

 %61/16توان به این نتیجه رسید که ( می1های هویّت دینی در جدول )های هوّیت ملّی و شاخصاز مقایسة کلی بین شاخص

 دهند.میای مذهبی و دینی تشکیلهرا مؤلّفه %97/79در کتاب نونگاشت فارسی هشتم ملّی و  کاررفتهبههای از مؤلّفه

 ملّی و مذهبی در کتاب فارسی هشتمهای هویّت میزان حضور مؤلّفه. 1جدول 

به مؤلّفة  %61/15واحد یا  5کاررفته در کتاب نونگاشت فارسی نهم، ملّی بهمؤلّفة  10(، از مجموع 0. با توجه به جدول )0

است. از به مؤلّفة قلمرو جغرافیایی و سیاسی اختصاص یافته %61/15واحد یا  5 به مؤلّفة تاریخ و %56/99واحد یا  0فرهنگ، 

های پیامدی را مؤلّفه %42/96واحد یا  96است و مربوط به مؤلّفة ذاتی هویّت دینی  %24/19واحد یا  0مذهبی،  فةمؤلّ 11مجموع 

 دهند.میهویّت دینی تشکیل 

 %11/11واحد یا  10توان به این نتیجه رسید که ( می0های هویّت ملّی و هویّت مذهبی در جدول )از مقایسة کلی بین شاخص

های مذهبی را مؤلّفه %99/79واحد یا  11کاررفته در کتاب نونگاشت فارسی نهم، ملّی و ایرانی و های بهدرصد از مؤلّفه

 دهند.میتشکیل
 ی نهممذهبی در کتاب فارسهای هویّت ملّی و میزان حضور مؤلّفه. 0جدول 

 

 

 

 
 پیامدی

 

 –پیروی از حضرت محمد  –ستایش خداوند 

های شگفتی –نیکوکاری  -داری امانت –مسجد 

 –مورد(  5های مذهبی )شخصیّت –جهان آفرینش 

از  پرهیز –دستگیری از محرومان  –ایثار و فداکاری 

 محاسبة –یی گوراست –احترام به والدین  –نفاق 

 -غذا خوردنآداب  –احترام به استاد و معلم  –نفس 

 9آموزی )علم – سخن گفتنآداب  –آداب خوابیدن 

 نیایش –ی )عاشورا( مذهبآیین  –اخالص  -بار( 

 

 

97 

 

 

69/69% 

 درصد واحد هازیرمجموعه های فرعیمؤلّفه های اصلیمؤلّفه

 

 ملّی

 فرهنگ

 

 –اساطیر: دستان  –بار(  9ها )فرهنگخرده

 سیاوش -آرش 
5 61/15% 

 تاریخ
 -ابوریحان بیرونی -مشاهیر: خواجه نصیر

 آرامحمد جهان -حسین فهمیده 

0 

 
56/99% 

 -قلمرو جغرافیایی 

 سیاسی

جنگ و دفاع  –بار(  1دفاع از میهن ) -وطن 

 مقدس
5 61/15% 

 %24/19 0 روزه -قرآن  -نماز –توکل  ذاتی مذهبی
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، %54/16واحد یا  7در کتاب نونگاشت فارسی دهم،  کاررفتهبهمؤلّفة ملّی و ایرانیِ  10(، از مجموع 5. با توجه به جدول )5

های قلمرو جغرافیایی و سیاسی تشکیل را مؤلّفه %54/16واحد یا  7به مؤلّفة تاریخ و  %95واحد یا  0مربوط به مؤلّفة فرهنگ، 

مربوط  %61/95واحد یا  19های ذاتی هویّت دینی و مربوط به مؤلّفه %99/10واحد یا  1مؤلّفة مذهبی نیز،  91وع دهند. از مجممی

 های پیامدی هویّت دینی هستند.به مؤلّفه

در  های هویّت ملّیتوان به این نتیجه رسید که سهم مؤلّفه( می5ی در جدول )نیو دهای هویّت ملّی از مقایسة کلّی بین مؤلّفه

 است. %65/57واحد یا  91های دینی و سهم مؤلّفه %90/01واحد یا  17 کتاب نونگاشت فارسی دهم،
 ملّی و مذهبی در کتاب فارسی دهم تهای هویّمیزان حضور مؤلّفه. 5جدول

 

 

 

 

 پیامدی

 

بار(  9آموزی )علم –بار(  9ستایش خداوند )

خودشناسی  –بار(  1های جهان آفرینش )شگفتی –

دوری از  –صبر  –( بار 9عدالت ) –یی گوراست –

 –قناعت  –همدردی با دیگران  –استراق سمع 

اخالقی خوش –بار(  9دعا و نیایش ) –پرهیزگاری 

 –مورد(  0)های مذهبی شخصیّت –اخالص  –

 شناسیوظیفه –زیستی ساده –دوری از تکبر 

 

 

 

96 42/96% 

 درصد واحد هازیرمجموعه های فرعیمؤلّفه های اصلیمؤلّفه

 ملّی

 فرهنگ

 

 –بار(  9های بومی و محلی )فرهنگخرده

 -طوس  -رهام  –های ایرانی: رستم اسطوره

 گردآفرید

7 54/16% 

 اریخت
ی فردوس –معصومه آباد  –مشاهیر: نیمایوشیج 

 رزمندگان دفاع ز میهن –

0 

 
95% 

 -قلمرو جغرافیایی 

 سیاسی
 %54/16 7 جنگ و دفاع مقدس -بار(  5وطن ) ازدفاع 

 مذهبی

 

 ذاتی

 

 -قرآن  –محبت و دوستی نسبت به خداوند 

 توکل
1 99/10% 

 پیامدی

ش ینهای جهان آفرشگفتی –ستایش خداوند 

عدالت  –دوری از ریا  –نیکی  –دوری از غرور  –

 –بار(  9) یبابیشکتحمل و  –داری خویشتن –

حرمت و  –محاسبة نفس  –شناسی حق –امیدواری 

مورد(  9های مذهبی )شخصیّت –احترام به دیگران 

 نیایش - نفسعزت –های مذهبی آیین –

19 61/95% 
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 0کاررفته در کتاب نونگاشت فارسی یازدهم، مؤلّفة ملّی به 16( مشخص گردید، از مجموع 7طور که در جدول ). همان7

ی های سرزمینرا شاخصه %16/01واحد یا  6های تاریخی و را شاخصه %92/15واحد یا  7های فرهنگی، را شاخصه %16/01واحد یا 

از  %144واحد یا  14دهند. در کتاب نونگاشت فارسی یازدهم مؤلّفه ذاتیِ هویّت دینی یافت نشد و میو جغرافیایی تشکیل

 های پیامدی هویّت دینی است.های هویّت دینی فقط مربوط به شاخصهمؤلّفه

 96توان گفت که از مجموع ( می7جدول )از مقایسة کلّی بین هویّت ملّی و مذهبی در کتاب نونگاشت فارسی یازدهم،  

واحد یا  14های مذهبی و دینی است و سهم مؤلّفه %27/79واحد یا  16های ملّی و ایرانی کاررفته در کتاب، سهم مؤلّفهمؤلّفة به

 است. 41/16
 ی و مذهبی در کتاب فارسی یازدهمهای هویّت ملّمیزان حضور مؤلفه. 7جدول 

 

جلد( و  1جلد کتاب نونگاشت فارسی متوسطة اول ) 5کاررفته در های ملّی و مذهبی بهپس از بررسی میزان و تعداد مؤلّفه. 6

های فارسی متوسطة اول و دوم هبی در کتابهای ملّی و مذجلد(، در این قسمت به مقایسة میزان کاربرد مؤلّفه 9متوسطة دوم )

 .(6جدول ) پردازیممی
 ت ملّی در دورة متوسطة اول و دومهای هویّمقایسة مؤلّفه. 6جدول

 درصد واحد هامؤلّفه دوره

 متوسطة اول

 %61/17 19 فرهنگ

 %75/19 17 تاریخ

 %71/14 15 قلمرو جغرافیایی سیاسی

 65/52 02 .......................................... هامجموع مؤلّفه

 متوسطة دوم

 %14/14 14 فرهنگ

 %14/14 14 تاریخ

 %12/12 11 قلمرو جغرافیای سیاسی

 %90/04 11 ....................................... هامجموع مؤلّفه

 درصد واحد هازیرمجموعه های فرعیمؤلّفه های اصلیمؤلّفه

 

 

 ملّی

 فرهنگ

 

 –بار(  9)های بومی و محلی فرهنگخرده

 فریدون -های ملی: کاوة دادخواه اسطوره
0 59/91% 

 تاریخ

 –محمدعلی اسالمی ندوشن  –مشاهیر: موالنا 

 –الدین خوارزمشاه جالل –ی صورتگر لطفعل

 قهرمانان ملی )شهیدان وطن( –میرزا عباس

7 

 
92/15% 

 -قلمرو جغرافیایی 

 سیاسی

  –وطن  هرا درفداکاری   –بار(  5)دفاع از میهن 

 انقالب اسالمی
6 16/01% 

 

 

 

 مذهبی

 ذاتی

 
.................................... ........ ........ 

 

 پیامدی

 

های جهان آفرینش شگفتی  –ستایش خداوند 

 1های مذهبی )شخصّیت  –احسان و نیکی  –بار(  9)

 درستکاری -قناعت   –نیایش و دعا   –بار( 

14 144% 
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ارسی های فدر کتاب ر کتب فارسی متوسطة اول و دوم،د کاررفتهبهمؤلّفة ملّی و ایرانیِ  99(، از مجموع 6به جدول ) با توجه

واحد یا  11های فارسی متوسطة دوم به های هویّت ملّی در کتاباست و مؤلّفه %65/52واحد یا  02های ملّی، متوسطة اول، مؤلّفه

 رسد.می 90/04

 مذهبی در دورة متوسطة اول و دوم های هویّتمقایسة مؤلفه. 9جدول 

 درصد واحد هامؤلّفه دوره

 متوسطة اول

 %79/19 16 ذاتی

 %11/91 60 پیامدی

 %52/60 21 .......................................... هامجموع مؤلّفه

 متوسطة دوم
 %76/2 1 ذاتی

 %19/24 99 پیامدی

 %04/95 11 ....................................... هامجموع مؤلّفه

کاررفته در کتب فارسی متوسطة اول و دوم، تعداد مؤلّفة مذهبیِ به 199است، از مجموع ( آمده9جدول ) طور که درهمان

 دارد.های متوسطة دوم تعلقبه کتاب %04/95واحد یا  11های متوسطة اول و تعداد مربوط به کتاب %52/60واحد یا  21

توان نتیجه های فارسی نونگاشت متوسطة اول و دوم میجلد کتاب 5 درمجموعهای هویّت ملّی و مذهبی از مقایسة بین مؤلّفه

است و این آمار  12/04واحد یا  99های ملّی، و سهم مؤلّفه %94/52واحد یا  199 های مذهبی و دینیگرفت که سهم مؤلّفه

در  اند.ه بیشتری داشتههای مذهبی توجها در تدوین و تألیف کتب به مؤلّفهدهندة این موضوع است که مؤلّفین کتابنشان

های ایرانی و ملّی است و تنها در کتاب یازدهم است های مذهبی بیشتر از مؤلّفههای هفتم، هشتم، نهم و دهم، سهم مؤلّفهکتاب

 های ملّی و ایرانی بیشتر است.فهمؤلّکه 
 

 ها و نتایجیافته 

اده، مدرسه و وگیری هویّت تحت تأثیر سه مرجع اصلی یعنی خانآمده حاکی از آن است که شکلها و نتایج به دستیافته

تردید مؤثّرترین و کارآمدترین حوزة تأثیّرگذار بر هویّت، مدارس هستند که در غیاب ارتباطات جامعه است. در جامعة ما، بی

 .کنندها از خانواده، نقش مهمی در این زمینه ایفامیآموزان و کاهش نسبی تأثّیرپذیری آنمدنی گسترده در میان دانش

رو است: تضعیف و تحقیر فرهنگ خودی، تجلیل و تکریم ما با سه خطر عمده و مشکل جدی روبه وپرورشامروزه آموزش

فرهنگ بیگانه و درنهایت بحران هویّت در میان نوجوانان و جوانان. اگر نسل جدید نوجوان و جوان کشور از طریق متونی که 

قدرت تحلیل هویّت و فرهنگ دیگران را نداشته باشد، در ای عمیق آشنانشود و گونهآموزد با فرهنگ و هویّت ملّی خود بهمی

هویّت خواهیم بود که چون برای زندگی تفاوت، سرخورده، وانهاده به خویش و بیچندان دور شاهد ظهور نسلی بیای نهآینده

 .هم برای حفظ و حراست از آن نخواهدداشت یابد، دلیلیامروز خود معنا و مفهومی نمی

پذیری و ساخت هویّت افراد جامعه نقش اساسی دارد تا ز مؤثّرترین ابزارهای فرهنگی است که در جامعهتعلیم و تربیت ا

 ند.دانترین کارکرد نهاد تعلیم و تربیت را انتقال فرهنگی میترین و اساسینظران مهمجایی که بسیاری از صاحب

رسی یکی از های دهای درسی و محتوای کتابدارد که برنامهانتقال فرهنگی از طریق تعلیم و تربیت، نیاز به ابزارهای مؤثر 

-های آموزشی معلمان و دانشهای آموزشی متمرکز که مبنا و محور اصلی همه فعالیّتهای درسی در نظامهاست. نقش کتابآن

ای فرهنگ د آیینه تمام نمهای ادبیات بایهای درسی گوناگون، کتابمراتب بیشتری دارد. در میان کتاب آموزان است، اهمیّت به

کنندة هویّت ملّی مذهبی باشند. در طول تاریخ بشری، زبان و ادبیات بیش از هر چیز دیگر، و یکی از مؤثرترین عوامل تقویت

ها و آرزوها و خالصه شعور جمعی و آگاهی ها، آرمانها و ضد ارزشخوبی ارزشها را به ظهور رسانده و بهسرشت نهایی ملت
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ای ما در هترین وجه اشتراک ایرانیان در مجموعه آموختنیاست. در این میان فهم نثر و شعر فارسی، غنیها را نشان دادهتملّی مل

هم هویت و های ممنزلة زبان رسمی، زبان فرهنگی و ملّی همه ایرانیان، یکی از مؤلفهاست؛ یعنی زبان فارسی بهطول تاریخ بوده

 است.عنوان یک کشور بودهموجبات بقا و دوام ایران به
 

 پیشنهادها 
اربست این های هویّت ملّی و کدر این بخش به ارائة پیشنهادهایی جهت بهبود کیفیّت و توجه بیشتر مؤلّفین به شاخصه      

 شود.میها پرداختهها در تدوین کتابشاخصه

وصاً در کشور ایران که از تنوع گسترده شود، خصهایی که موجب دستیابی به وفاق و وحدت ملّی می.گنجاندن درس1

 ها برخوردار است.ها و قومیّتفرهنگخرده

 .آوردن دروسی که موجب گسترش و نوسازی هویّت فرهنگی جامعة ایرانی شود.9

های درسی که منجر به دستیابی به تصویری مطلوب از خویشتن، ایجاد سالمت روانی در .قراردادن مطالبی در کتاب1

 عه شود.فرد و جام

 .گنجاندن مطالبی که باعث ثبات، توسعه، پیشرفت و توفیق جامعه مدنی گردد.0

 .گزینش محتویاتی که موجب ایجاد صمیمیّت و آرامش در نظام آموزشی شود.5

 .استفاده از دروسی که مانعی در برابر تهاجم فرهنگی بیگانه شود.7

آموزان ما شود تا  مانع و سدی در برابر دوستی در میان دانش.گنجاندن مطالبی که باعث ایجاد حس غرور ملّی و وطن6

 فرار مغزها گردد.

ترین کارکرد هویّت ایجاد همبستگی و هماهنگی است. در واقع هویّت این پرستی، مهم.ایجاد احساس و دستیابی به میهن9

ر یک پرستی و حس فداکاری و ایثار را دهنهای عاطفی، احساسات ناسیونالیستی و میقابلیّت را دارد که احساس تعهد، پیوند

 دارد.جامعه زنده و پویا نگه

. عالوه بر متون درسی، باید از امکانات سمعی و بصری در تدریس دروس استفاده کرد. نمایش فیلم و عکس مربوط به 2

تن منابع مهم آموزشی عالوه بر مجملة اماکن ملّی و تاریخی، دیدار با نخبگان ملّی و محلی، نویسندگان و بزرگان ادبیات، از

 است.های مورد یررسی چنین موردی دیده نشدهیک از کتابکتاب درسی هستند که در هیچ

ات و نظران ادبیشناسی، هنرمندان و صاحبشناسی، جامعههای فارسی از متخصصین حوزة روان. اگر در تدوین کتاب14

های مختلف وزههای ملّی در حشوند که باعث تقویت شاخصهمیروسی انتخابگرفت که دتوان نتیجهشود، میفولکلور استفاده

 شوند.آموزان میشناختی، عاطفی و رفتاری در دانش
 

 هاتحلیل محتوای کیفی داده
 ، از آنجایی بیشترو گنجاندن مفاهیم هویّت ملّی در این دروس تر به متون و منابع درسیاهمیّت و ضرورت اهتمام جدی

سازی هویتّی و ادراک بصری را طی کرده و آموزان فرایند گذار از شخصیکه اوالً در مقطع متوسطة اول و دوم، دانش شودمی

باط سازانه از هویّت، فرد صرفاً در پرتو ارتشوند. در فرایند بصری یا شخصیمی« هویّت شناختی»ای جدید تحت عنوان وارد مرحله

ک نوع آید با دریابد اما در مرحلة شناختی درصدد برمیهای بیرونی تماس میبا واقعیّتها یا اشخاص پیرامونی خود با عکس

نماید. ثانیاً  تری با اطرافیان خود ارتباط برقرارطور منطقییابی اجتماعی را دریابد و بهروابط خود با دیگران، دالیل پیوند و تعامل

ای، ماهواره و انواع افزارهای رایانهرسانی نظیر اینترنت، نرمابع مختلف اطالعواسطة گسترش ارتباطات و تعامالت، دسترسی به منبه

ه اند و هجوم مدهای متنوع لباس، ضرورت توجشدههایی که با تصاویر خاصی آراستههای فرهنگی نظیر لباسمحصوالت و نشانه

ایجاد  منظورهای الزم را به آموزشبایست پیشیآموزان مشود که برای رویارویی با شرایط جدید، دانشمیبه این مسأله درک

 .باشندسر گذاشته آگاهی عاطفی ـ شناختی در رابطه با هویّت خود پشت
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از نظر توجه به  هاوتحلیل آنهای نونگاشت فارسی متوسطة اول و دوم و تجزیهدر این قسمت به تحلیل محتوای کیفی کتاب

 آموزان با فرهنگ و تمدن غنیورسوم ایرانی و آشنایی هرچه بیشتر دانشقویت آدابهای هویّت ملّی و مذهبی و جهت تشاخصه

 شود:میاین مرزوبوم در دورة اسالمی و خصوصاً پیش از دورة اسالمی پرداخته

ها و اند از: جشنرنگی دارند، عبارتهای فارسی نقش بسیار کمهای مهم ملّی و ایرانی که در کتاب. چندین مورد از مؤلّفه1

خطاطی  بافی ودستی، هنر و معماریِ ایرانی چون قالیهای باستانی ایرانیان، صنایعورسوم کهن ایرانی همانند نوروز و جشنآداب

رود مؤلّفین کتب، فراخور این موضوعات، متون ادبی را از منابع مختلف انتخاب و متناسب با سن و موسیقی و ... که انتظار می

 های فارسی بگنجانند.ابآموزان در کتدانش

ها آموزان را با ارزشتواند دانشترین مواردی که میآموزان در دورة متوسطة اول و دوم، یکی از مهمباتوجه به سن دانش  .9

اشت دو مواریث کهن ملّی آشنا سازد، شیوة انتقال غیرمستقیم پیام است؛ زیرا انتقال مستقیم پیام در این دوره چندان تأثّیری نخواهد

ی هایهای درسی، با اجرای برنامهتوان در این دوره، عالوه بر کتابشد؛ بنابراین میآموزان خواهدو باعث سرخوردگی دانش

ها های موسیقی اصیل و سنتی ایرانی، برگزاری تئاترها و نمایشنامهها، برگزاری برنامهچون بازدید از اماکن ملّی، تاریخی و موزه

های فارسی مطالب و سخنان و توان در کتابشود. حتی میی بیشتر و تقویت مبانی هویّت ملی میو ... موجب آشنای

های درسی یک از کتابگران بیرونی را در مورد تمدّن و فرهنگ ایرانی گنجاند. موارد فوق در هیچهای مثبت تحلیلگیریموضع

 است.به عنوان یک موضوع مهم دیده نشده

ی با ترین سنخیّتاست که در بعضی موارد این دروس، کوچکهای ادبیات گنجانده شدهی در کتابهای. متأسفانه درس1

ها های دینی و معارف اسالمی و یا تاریخ آورده شوند تأثّیر آنادبیات به معنای واقعی خود ندارند و اگر این دروس در کتاب

جای این دروس انتخاب کنند که هم ارزش ادبی هایی را بهدارد مؤلّفین محترم، درسدوچندان خواهدبود؛ بنابراین ضرورت

 کنندة آداب و سنن کهن ایرانی باشند.باشند و هم باعث تقویت غرور ملّی و بیانداشته

ی فارسی به هااز آن از دیگر مواردی است که باید در کتاب. توجه به تاریخ گذشته و پرافتخار ما در پیش از اسالم و پس 0

راغی تواند همانند چایم و تجارب ملّی گذشتة هر ملّت میود. ما درگذشته صاحب تمدّنی عظیم و فرهنگی غنی بودهآن توجه ش

گیری از این تجارب غنی و پرافتخار زندگی کنونی خود را غنا بخشند؛ بنابراین اصالت بخشیدن فراروی آیندگان باشد که با بهره

ای هم عمدهتوانند سهای فارسی میپایبندی مشترک به زوایای هویت ملّی است. کتاب به هویّت گذشته، باعث ایجاد امیدواری و

 ویژه متوسطة اول ندارند.های درسی بهباشند اما متأسفانه این مقوله جایگاهی در کتابدر این مهم داشته

اط تواند باعث تقویّت انضبمی آموزان و فضای آموزشی(. تقویت نظم و انضباط در فضای آموزشی )اعم از معلّمان و دانش5

ها و اعیاد ملی چون دهة فجر و حتی آموزان گردد؛ بنابراین در مراسم جمعی مانند مراسم صبحگاه، جشنجمعی در میان دانش

رای نبی را بهای جاهایی که غرور ملی را برانگیزد، زمینهتوان با پخش سرود ملّی، اهتزاز پرچم و شعرخوانیهای باستانی، میجشن

ود شایم در مدارس ما هیچ جشن ملیّ برگزار نمیگونه که همه مطلعآورد اما همانهای هویّت ملّی فراهمتقویت و فراگیری مؤلّفه

 است.نشدهها هم به آن پرداختهو در کتاب

است، هی شدهتوجّخصوص متوسطة اول به آن بسیار کمهای فارسی متوسطة اول و دوم به. یکی از مواردی که در کتاب7

است عدم توجه به میراث بزرگ ملّی ایرانیان، از جمله کتاب شاهنامه است. در کتاب هفتم تنها چند بیتی از شاهنامه آورده شده

بینیم و در کتاب نهم، چند بیتی در ابتدای کتاب و چند بیت هم در قسمت شعرخوانی. در کتاب هشتم شعری از شاهنامه نمیآن

بیت  95ا دیگر در کل دورة متوسطة اول، تنهعبارتبینیم. بهعنوان یک درس مستقل از شاهنامه میدیگر و نه به دیگر نیز در متنی

 ساز، به نظر بسیار ناچیز است.است که در مقایسه با عظمت این کتاب هویّتشدهاز شاهنامه آورده

یافتنی ندبختانه بعضاً در تعارض و یا در حد آرمانی و دستهای جامعه باشد اما ب.محتوای دروس باید متناسب با نیاز و خواسته6

عنوان نهاد اجتماعی، باید با مطالعة ساختارهای جامعه، در جهت برآورده ساختن نیازهای آن عمل  وپرورش، بهآموزش»است. 

عی به از آن، به نحوی غیرواق تواند و نباید بدون توجه به نیازهای واقعی جامعه و مسائل ناشیکند؛ بنابراین محتوای دروس نمی

ربیت نیافتنی است؛ نظیر تهایی دستهای اصلی افراد آن جامعه نیست و یا اگر هست آرمانانعکاس مطالبی بپردازد که دغدغه

یافته، در وهلة اول مستلزم وجود ای کمالوپرورش آمده است. تحقق جامعهانسان کامل که در چارچوب اهداف آموزش
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عنوان  ها و تمایالت الزم را برای پیشرفت و توسعة آن جامعه داشته باشند. این افراد بهکه باورها، گرایش شهروندانی است

ادی های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصکنندة فرایند توسعة پایدار در تمام حوزههای اساسی جامعه، تعیین و تسهیلسرمایه

که تابع موقعیت جغرافیایی یا میزان منابع مادی الزم در آن باشد، به ته، بیش از آنیابی به جامعه سالم و رشدیافخواهدبود. دست

 (07: 1160زاده، )نقیب« هایی کوشا و مستعد بسازد.تربیت خالق و پویای آن وابسته است که بتواند انسانونظام تعلیم

اگانه صورت جد نیازهای آن جدا شده و هریک به. متأسفانه در بسیاری از متون آموزشی ما فضای مدرسه از فضای جامعه و 9

آموز میان فضای آرمانی مدرسه و متون درسی و واقعیّات اجتماعی، دچار اند. این مسأله باعث شده تا دانشو متعارض رشد کرده

اه از همه آگدانیم، منظور ما باید بیش و پیش آموزان میوقتی ما هدف خود را تقویت فرهنگ در میان دانشسردرگمی شود. 

نین دهد اما چها را در ارتباط با واقعیّت قرارمیآموزان نسبت به دنیای اطراف و موضوعات گوناگونی باشد که آننمودن دانش

 شود.نمیهای درسی دیدهچیزی در کتاب

توانند نی آشناباشند تا ب. یکی از عناصر مهم آموزش، معلمان هستند بنابراین؛ معلمان باید خود با ارکان هویّت ملّی و ایرا2 

 تواند ازای معلمان و حفظ شأن و جایگاه معلمان، میهای دورهآموزان القاکنند. آموزشاین مفاهیم را درست و اصولی به دانش

 عوامل مؤثّر در این زمینه باشد.

فارسی  های درسیوین کتابهای بومی و محلیِ متنوعی است بنابراین در تدفرهنگ. کشور ما دارای اقوام مختلف و خرده14

ور آموزان و معلمان نقاط مختلف کشکرد. نظرسنجی از دانشآموزان نقاط مختلف کشور توجهها و عالیق دانشباید به توانایی

های هویّت محلی که یکی از مؤلّفه -های بومیفرهنگاگرچه مؤلفین به ادبیات بومی و خردهتواند راهگشا باشد. در این زمینه می

اند و بیانگر اهمیّت این موضوع است؛ زیرا کشور ما ایران، دارای تنوع قومی و محلی زیادی است و توجه لّی است، توجه داشتهم

 ها، در عین توجه به هویّت یکپارچة ملّی بسیار با اهمیّت است.فرهنگبه این خرده
 

 گیرینتیجه

ت نوجوانان و جوانان هویّ یریگتکوین و شکل ةدور ای که به باور بسیاری از متخصصاندر دوره رسدیبه نظر م

ظام ت و گسیختگی نزندگی، در معرض آشفتگی و بحران هویّ یهاو در شرایطی که آنان بیش از سایر دوره شودیممحسوب

مدهای و پیا هابیو جستجوی الگوهای بیگانه شود و آس ییگرامنجر به برون تواندیها قراردارند و کمترین تزلزل مارزش

چون  ر و کارآمد از ابزار قدرتمندینظام تعلیم و تربیت و عدم استفاده مؤثّ یتوجهباشد، کمرا در پی داشته یانتظاررقابلیغ

 قابل توجیه نیست. وجهچیهت نوجوانان و جوانان بهدرسی ادبیات برای تقویت هویّ یهاکتاب

 :، اهداف زیر را تحقق بخشدادبیات متون درسیتواند با تنظیم آگاهانه وپرورش میطورکلی، آموزشبه

 آموزانپذیری دانشلف( کمک به روند جامعها

 یت دینی ـ ملّب( آشنایی با هویّ

 ج( برانگیختن حس احترام به تاریخ گذشته و تحلیل آن

 ها زندگی جمعید( اقناع حس کنجکاوی و توانایی برای فهم مبانی و مؤلفه

 فرهنگی، هنری و تاریخی حفظ میراث ة.( پرورش روحیه

 نفس به و( توسعه هوشیاری گروهی و افزایش اعتماد

 یز( ایجاد حس افتخار و غرور ملّ

 نظر زاهای نونگاشت فارسی متوسطة اول )هفتم، هشتم و نهم( و متوسطة دوم )دهم و یازدهم( در این پژوهش محتوای کتاب

-ی قرارگرفت. این پژوهش، به روش تحلیل محتوا صورتبررس موردی و مذهبی های هویّت ملّها به مؤلّفهمیزان توجه این کتاب

 از: اندعبارتهای پژوهش ترین نتایج و یافتهو امّا مهمها است گرفت که شامل بررسی متن کتاب

نگ، تاریخ فرهگیری از منابع مختلف، هویّت ملّی به سه مؤلّفة اصلیِ ها و مقاالت و بهره. در این پژوهش، با بررسی کتاب1

ها و قمصداگردید. هویّت مذهبی نیز دارای دو مؤلّفة اصلیِ ذاتی و پیامدی است که سیاسی تقسیم –و قلمرو جغرافیایی 

 است.های اصلی آورده شدههای هرکدام از این مؤلّفهریزمؤلّفه
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مؤلّفه به هویّت ایرانی  15است که از این تعداد کار رفتهسی هفتم بهمؤلّفة ملّی و مذهبی در کتاب نونگاشت فار 09 مجموعاً. 9

 اند. مؤلّفه به هویّت مذهبی و اسالمی پرداخته 96و ملّی و 

 %04واحد یا  7کاررفته در کتاب نونگاشت فارس هفتم، مؤلّفة ملّی و ایرانی به 15مشخص گردید، از مجموع که  طورهمان

از  به مؤلّفة قلمرو جغرافیایی و سیاسی اختصاص دارد. %11/11 واحد یا 9به مؤلّفة تاریخ و  %77/07 واحد یا 6به مؤلّفة فرهنگ، 

 شوند.میبه مؤلّفة پیامدی هویّت دینی مربوط %66/66 واحد یا 91به مؤلّفة ذاتی و  %99/99واحد یا  7مؤلّفة مذهبی نیز،  96مجموع 

کاررفته در کتاب فارسی های بهاز مؤلّفه %61/15گرفت که توان نتیجهمیبین هویّت ملّی و هویّت مذهبی  از مقایسة کلی

 مذهبی است. %99/70ملّی و  ،هفتم

مؤلّفه به  94که از این تعداد  رسدیممؤلّفه  51دروس کتاب نونگاشت فارسی هشتم، به  درمجموع کاررفتهبههای مؤلّفه. 1

 است. مؤلّفه نیز به هویّت اسالمی و مذهبی پرداخته 11هویّت ایرانی و ملّی اختصاص دارد و 

 %95واحد یا  5مربوط به مؤلّفة فرهنگ،  %15واحد یا  6در کتاب فارسی نونگاشت هشتم،  کاررفتهبهمؤلّفة ملّی  94از مجموع 

واحد یا  6مؤلّفة مذهبی،  11سیاسی است. از مجموع  –مربوط به مؤلّفة قلمرو جغرافیایی  %04واحد یا  9و مربوط به مؤلّفة تاریخ 

 دهند.میهای پیامدی هویّت دینی تشکیلرا مؤلّفه %69/69واحد یا  97های ذاتی هویّت دینی و را مؤلّفه 19/91%

توان به این نتیجه رسید که ( می9. 0دینی در جدول )های هویّت های هوّیت ملّی و شاخصاز مقایسة کلی بین شاخص

 دهند.میهای مذهبی و دینی تشکیلرا مؤلّفه %97/79در کتاب نونگاشت فارسی هشتم ملّی و  رفته کاربههای از مؤلّفه 61/16%

مؤلّفه به هویّت  10 مؤلّفه است که از این تعداد، 05های ملّی و مذهبی، . در کتاب نونگاشت فارسی نهم، مجموع مؤلّفه0

 .شودمیمذهبی مربوط مؤلّفه به هویّت اسالمی و  11است و پرداخته ایرانی و ملّی

 %56/99واحد یا  0به مؤلّفة فرهنگ،  %61/15واحد یا  5کاررفته در کتاب نونگاشت فارسی نهم، مؤلّفة ملّی به 10از مجموع 

واحد  0مذهبی،  فةمؤلّ 11است. از مجموع به مؤلّفة قلمرو جغرافیایی و سیاسی اختصاص یافته %61/15واحد یا  5 ؤلّفة تاریخ وبه م

 دهند.میهای پیامدی هویّت دینی تشکیل را مؤلّفه %42/96واحد یا  96مربوط به مؤلّفة ذاتی هویّت دینی است و  %24/19یا 

درصد از  %11/11واحد یا  10توان به این نتیجه رسید که میهویّت ملّی و هویّت مذهبی  هایاز مقایسة کلی بین شاخص

 دهند.میهای مذهبی تشکیلرا مؤلّفه %99/79واحد یا  11کاررفته در کتاب نونگاشت فارسی نهم، ملّی و ایرانی و های بهمؤلّفه

مؤلّفه مربوط به هویّت ملّی  17کاررفته در کتاب نونگاشت فارسی دهم، تعداد بهمؤلّفة هویّت ملّی و مذهبیِ  16 از مجموع. 5

 دارد. مؤلّفه هم به هویّت دینی و مذهبی اختصاص 91و ایرانی است و 

 0، مربوط به مؤلّفة فرهنگ، %54/16واحد یا  7در کتاب نونگاشت فارسی دهم،  کاررفتهبهمؤلّفة ملّی و ایرانیِ  10از مجموع 

مؤلّفة  91دهند. از مجموع های قلمرو جغرافیایی و سیاسی تشکیل میرا مؤلّفه %54/16واحد یا  7به مؤلّفة تاریخ و  %95واحد یا 

ی هویّت های پیامدمربوط به مؤلّفه %61/95واحد یا  19های ذاتی هویّت دینی و مربوط به مؤلّفه %99/10واحد یا  1مذهبی نیز، 

 دینی هستند.

نونگاشت  های هویت ملّی در کتابتوان به این نتیجه رسید که سهم مؤلّفهمیی نیو دهای هویّت ملّی از مقایسة کلی بین مؤلّفه

 است. %65/57واحد یا  91های دینی و سهم مؤلّفه %90/01واحد یا  17 فارسی دهم،

های هویّت ملّی و مؤلّفه، مربوط به مؤلّفه 16فته در کتاب نونگاشت فارسی یازدهم، تعداد کاررمؤلّفة به 96از مجموع . 7

 .ی و مذهبی استهای هویّت دینلّفهمؤلّفه، شامل مؤ 14ایرانی است و تعداد 

واحد  7های فرهنگی، را شاخصه %16/01واحد یا  0فارسی یازدهم،  کاررفته در کتاب نونگاشتمؤلّفة ملّی به 16از مجموع 

دهند. در کتاب نونگاشت میهای سرزمینی و جغرافیایی تشکیلرا شاخصه %16/01واحد یا  6های تاریخی و را شاخصه %92/15یا 

های پیامدی دینی فقط مربوط به شاخصه های هویّتاز مؤلّفه %144واحد یا  14فارسی یازدهم مؤلّفه ذاتیِ هویّت دینی یافت نشد و 

 هویّت دینی است.

کاررفته مؤلّفة به 96توان گفت که از مجموع از مقایسة کلّی بین هویّت ملّی و مذهبی در کتاب نونگاشت فارسی یازدهم می 

 است. 41/16واحد یا  14های مذهبی و دینی است و سهم مؤلّفه %27/79واحد یا  16های ملّی و ایرانی در کتاب، سهم مؤلّفه
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واحد یا  19است که از این تعداد، به ترتیب کار رفتهمؤلّفة ملی به 02های نونگاشت متوسطة اول، ی در کتابطورکلبه .6

دهند. در میسیاسی تشکیل -را مؤلّفة قلمرو جغرافیایی  %71/14را مؤلّفة تاریخ و  %75/19واحد یا  17را مؤلّفة فرهنگ،  61/17%

مؤلّفة  %14/14واحد یا  14است که از این تعداد، کار رفتهمؤلّفة ملّی به 11های نونگاشت متوسطة دوم )دهم و یازدهم(، کتاب

سیاسی تشکیل  –را مؤلّفة قلمرو جغرافیایی  %90/04واحد یا  11و  %14/14واحد یا  14فرهنگ، مؤلّفة تاریخ نیز همانند فرهنگ، 

 مؤلّفه است. 99های متوسطة اول و دوم، در کتاب کاررفتهبهلّی های مدهند. مجموع مؤلّفهمی

را  %79/19واحد یا  16مؤلّفه است که از این تعداد،  21های نونگاشت متوسطة اول کاررفته در کتابهای مذهبیِ به. مؤلّفه9

های چنین در کتابدهند. همکیل میهای پیامدی هویّت دینی تشرا مؤلّفه %11/91واحد یا  60های ذاتی هویّت دینی و مؤلّفه

را  %19/24واحد یا  99های ذاتی و را مؤلّفه %76/2واحد یا  1است که از این تعداد کار رفتهمؤلّفة دینی به 11متوسطة دوم، 

 مؤلّفه است. 199های متوسطة اول و دوم، مذهبی در کتاب هایدهند. مجموع هویّتهای پیامدی تشکیل میمؤلّفه

توان های فارسی نونگاشت متوسطة اول و دوم میجلد کتاب 5 درمجموعهای هویّت ملّی و مذهبی مقایسة بین مؤلّفه . از2

است و این آمار  12/04واحد یا  99های ملّی، و سهم مؤلّفه %94/52واحد یا  199 های مذهبی و دینینتیجه گرفت که سهم مؤلّفه

 اند.های مذهبی توجه بیشتری داشتهها در تدوین و تألیف کتب به مؤلّفهکتابدهندة این موضوع است که مؤلّفین نشان

های ایرانی و ملی است و تنها در کتاب های مذهبی بیشتر از مؤلّفههای هفتم، هشتم، نهم و دهم، سهم مؤلّفه. در کتاب14

 های ملّی و ایرانی بیشتر است.یازدهم است که مؤلّفه
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 .درسی هایتهران: شرکت چاپ و نشر کتاب«. کتاب معلم فارسی پایة هفتم(. »1129شلدره، فریدون و دیگران، )اکبری  -
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های شرکت چاپ و نشر کتاب«: کتاب معلم فارسی پایة هشتم. تهران(. »1121. )--------------------------  -

 درسی.
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 های درسی.کتاب
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 های درسی.کتاب

دورة راهنمایی بر هویّت ی اجتماع ماتیتعلتاریخ و  ،فارسیی هاکتاببررسی میزان تأکید (. »1192مولود. ) ،سعوه  -
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ی هویّت ملی هاهای ادبیات فارسی دورة متوسطه و بازنمایی مؤلّفهکتاب(. »1129معروفی، یحیی و پناهی توانا، صادق. )  -

 .199 – 146، پاییز. صص 55. شماره فصلنامة مطالعات ملی «. )دیدگاه دبیران(
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 تهران: مؤسسة تحقیقات و توسعة علوم انسانی.«. )مجموعة مقاالت( ایران: هویّت، ملّت، قومیّت(. »1191احمدی، حمید. ) -
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