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 1محمدرضا پاشایی

ادبیات پایداری و مواجهه خردمندانه با آن از جمله چکیده: 

اهداف ساحت تربیتیی و سیاسیی در سیند ت یول بنییادی       

رییاان  آموزش و پرورش است که بیر ایی  اسیاب، برنامیه    

ی تیشش  آموزشی با انتخاب متون مربوط به ادبییات پاییدار  

های رشد و تربییت فیردی و اجتمیاری را در    اند زمینهکرده

اندیشه و رفتار کودکان ایجاد نمایند. پژوهش حاضر کیه بیا   

روش ت لیل م توا و با هیدف شناسیایی مییاان توجیه بیه      

های ادبیات پاییداری در جامعیه آمیاری شیامل شیش      مؤلفه

 کتاب پایه اول تا ششم مقطع ابتدایی صورت گرفتیه اسیت،  

دوستی، طرح مفاهیم و نمادهای دینی نشان داد مفاهیم وط 

ها، و زنیده نهیه   مؤلفهو معرفی نمادهای ملی بیشتر از سایر 

داشت  خاطرات انقیشب و دفیام مقیدب، امیید بیه آینیده،       

هیا  مؤلفیه  دروت به مبارزه و دروت به ات اد کمتر از سیایر 

داف منیدر   بنابرای  بر اساب اه ؛اندمورد تأکید قرار گرفته

هیای رفتیاری کودکیان    در اسناد تعلیم و تربییت و ویژگیی  

شود ایی  ترکییم میورد بیازنهری قیرار      ابتدایی پیشنهاد می

 گیرد.  

هیای فارسیی ابتیدایی،    ادبیات پایداری، کتیاب  ها:کلیدواژه

 سند ت ول بنیادی .

 

M. Pashaei  (Ph.D) 

Abstract: Resistance literature and wise 

confrontation with it is one of the goals of the 

educational and political field in the 

documents of fundamental transformation of 

education, based on which the curriculum 

developers seek to create children's thoughts 

and behavior. The present study, which was 

conducted by content analysis method aims to 

identify the level of attention to the 

components of sustainability literature in the 

statistical population, including six first to 

sixth grade elementary school books. Also 

the presentation ways for the concepts of 

patriotism, design of religious concepts and 

symbols and national symbols were 

investigated. Most of the other components, 

and keeping the memories of the revolution 

and the holy defense alive, hope for the 

future, invitation to struggle and invitation to 

unity are emphasized less than other 

components. Therefore, based on the goals 

stated in the education documents and the 

behavioral characteristics of primary 

children, it is suggested that this combination 

be revised.  

Keywords: Sustainability Literature, 

Elementary Persian Books, Fundamental 

Transformation Document 
 

 

 

                                                 
 pashaei.reza@yahoo.com                                   استادیار گروه زبان و ادبیات دانشهاه فرهنهیان، تهران، ایران. 1

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17354986.1401.17.64.8.4
https://dorl.net/dor/20.1001.1.17354986.1401.17.64.8.4


 1641بهار ، هفدهم، سال 46فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

052 

 مقدمه و بیان مسأله 

 یبیرا  یجید  همه جانبه کشور و ابیاار  یتعال یهارساختی  زیترت از مهمیم و تربیررصه تعل

مختلف است و نظام آموزشی نقش میورری   یهاسته کشور در ررصهیشا یه انسانیارتقای سرما

تواند متضم  بقا یا اضم شل یی  نظیام سیاسیی و     والت اجتماری و سیاسی دارد و میدر ت

آمییوزش و پییرورش مهمتییری  نهییاد  اییی  رو، (. از176: 1922اجتمییاری باشیید فیوسییف زاده، 

آموزشی در هر کشور است که زمینه ساز توسعه و رشد اقتصادی، اجتماری، فرهنهی و سیاسی 

تربیت کودکان و نوجوانان را بر رهده داشته و در آمیوزش و   لیم ودر جامعه است. ای  نهاد، تع

ها و فرهنگ هر ملت نقش اساسی دارد. به ربارتی هر آنچه که الزم است افیراد  یادگیری ارزش

بنییان آن   ی  جامعه بدانند و در زندگی خود بدان توجه نموده و مد نظر داشته باشیند بایسیتی  

 (.  171: 1921ه  افراد نهاده شود فخموشی بیهدلی، ای در ذدر دوره ت صیشت مدرسه

زبان و ادبیات فارسی نیا به رنوان یکی از م ورهای بنیادی  در نظام تعلییم و تربییت، در   

های تاریخ و در هر دوره آرار ارجمندی را ربت و در بایهیانی خیود حفیر کیرده     گذر از هااره

و بیرای   است کیه اییران آن روزگیار، تجربیه    است؛ هر کدام از ای  آرار نمودی از رویدادهایی 

ای  آریار مکتیوب، فرهنیگ گرانقیدر      استفاده آیندگان از آن تجارب، ربت کرده است. مجموره

 بخشی به قوم ایرانی و حفیر وحیدت ملیی از جملیه    ایران را شکل داده است. بنابرای ، هویت

 مباهات و سرفرازی ماست. کارکردهای ادبیات فارسی و مایه

نوری از ادبیات متعهید  »های تعهد در ادبیات جهان، ادبیات پایداری است و ی از جلوهیک

و ملتام است که از طرف مردم و پیشروان فکری جامعه در برابر آنچه حیات میادی و معنیوی   

(. از ای  رو بیا هیدف ییایی آن    1/64: 1911فبصیری، « آیدکند، به وجود میها را تهدید میآن

تری  شاخصه ذکیر  اد ردل در جوامع است. در ای  تعریف، تعهد و التاام اصلیرفع ظلم و ایج

شود. سنهری در تعریف خویش از شده است که از جانم مردم و اندیشمندان جامعه ایجاد می

ها و بیداد داخلی ییا تجیاوز خیارجی را م یور قیرار داده اسیت:       زشتی هادبیات، بیان هنرمندان

ا ی یداد داخلیب یهاها و پلشتییشود که از زشتیاطشق م یره آراریات مقاومت، به مجمویادب»

 یهنیر  ی، بیا زبیان  ی، اجتمیار ی، اقتصیاد ی، فرهنهی یاسیس یهاحوزه ه، در همیرونیتجاوزگر ب

در  یداریی (؛ لذا ادبییات پاییداری، بیه مبیارزه و پا    11: 1912د فسنهری،یگویبانه( سخ  میفاد
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، ییکنیید و متییضم  رهییا   یق می یدر برابر آنان تشیو  یادگستیو ا یضد آزاد یهاانیمقابل جر

(. ادبیات پایداری معمیوال  بیه آریاری    11: 1944فشکری، « است یجوامع انسان یرشد و بالندگ

هیای فیردی و   استبداد داخلی، نبود آزادی شود که ت ت تاریر شرایطی چون اختناق واطشق می

 یییره  فردی و های ملی وسرمایه های قدرت ویهاهقانون ستیای با پا گریای و اجتماری، قانون

هیای تیاریخی اسیت.    تمامی دوره ستم ستمهران در کنندهگیرند. ادبیات پایداری، بیانشکل می

آمیوزد  ها آگاهی، مقاومت، ایثار و درنهایت ایستادگی و انقیشب را میی  ای  نوم ادبیات به انسان

 (.6: 1922زاده و م مودی زاده، حسی ف

های کلی ادبیات پایداری، وجه ممیاه ای  نوم ادبیات از سایر نظر از ویژگیصرف

آرار موجود در حوزه ادبیات »های ادبی در پیام و مضمونش نهفته است. بدی  معنا که مقوله

اند. های استبدادی شدههای مردمی هستند که قربانی نظامپایداری ایلم آیینه دردها و مظلومیت

لقای امید به آینده و نوید دادن پیروزی مورود، دروت به مبارزه و ایستادگی در ای  آرار ضم  ا

برابر ظلم و ستم، ستایش آزادی و آزادگی، ار  نهادن به سرزمی  مألوف و شهیدان و جان

(. به ربارت دیهر، ادبیات پایداری 64: 1919فسنهری، « باختهان وط  را در بط  خود دارند

-آورد یعنی به بازتولید و بازتغییر دائمی الهوی ارزشراد به وجود مینوهی هویت بخشی در اف

 را تشکیلها ا دولتیپردازد که میراث متماهایی میها و سنتها، اسطورهها، نمادها، خاطره

 (. 161: 1644رلوی مقدم و افراسیابی، فدهد می

آن را بیه  هیای  مؤلفیه  وهیا  تواند ادبیات پایداری و جلیوه می از جمله اباار و رناصری که

های درسی رایج در نظیام آموزشیی اسیت.    خوبی به مخاطبان ررضه، تبیی  و ترویج کند، کتاب

 آمیوز دانشکنند؛ بلکه آنچه قرار است می درسی نه تنها م توای آموزشی را مشخصهای کتاب

 (.111: 1922دهند فحمیدی،می ت ت تأریر قرار از آن م توا درک کند را هم مستقیما 

هیا و  های قابیل توجیه در رلیوم آموزشیی و تنیوم روش     به ربارت دیهر، با وجود پیشرفت

درسی، اهمیت و جایهیاه خیود را در اکثیر کشیورها حفیر      های اباارهای آموزش، هنوز کتاب

گیرنید و چیه   ه میی های بسیار به روز و مدرن بهراند. چه کشورهایی که از اباارها و روشکرده

کننید. در آمیوزش و   ز به شکل سنّتی آمیوزش و پیرورش خیود را اداره میی    کشورهایی که هنو

پرورش، کتاب درسی به رنوان خط مشی دهنده کشب درسی و جهت دهنده به معلم از نقیش  

که مرجع رسمی مورد استناد برای تعیی  م تیوا و  ای اساسی و بنیادی برخوردار است؛ به گونه
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شیود فسیرا  و همکیاران،    میی  ران و فراگیران م سوببرنامه آموزشی و راهنمای رمل کارگاا

که از نظام آموزشی برای یادگیری و ییا نهادینیه   ای (؛ از ای  رو، هر انتظار و مطالبه114: 1921

بایست در کتاب درسیی ل یاگ گیردد فخموشیی،     می شدن در کودکان و نوجوانان وجود دارد،

ر جوامع مختلیف، بیرای آمیوزش مفیاهیم و     ای  کتم، د اندرکاران تهیه(؛ لذا دست111: 1921

هیای فارسیی   گیرند. در ای  مییان، کتیاب  می های ملی و فرهنهی خود از ای  م مل بهرهآموزه

گذارنید، جایهیاهی   دوره ابتدایی به رنوان آراری که بیشتری  تأریر را در ذه  و زبان کودک می

پرورش به رنوان دومی  نهاد پی  از   ویژه در میان سایر کتم ای  دوره دارند؛ زیراکه آموزش و

های ان دارد و در نظام آموزشی کشور، کتابآموزدانشخانواده، نقش مهمی در رشد شخصیت 

درسی در های درسی به طور متمرکا م ور کار مدارب هستند. بنابرای  توجه به م توای کتاب

 (. 164: 1922شانی، ان امری بسیار مهم است فایآموزدانشجهت پرورش و تقویت هویت ملی 

، اهمییت  «سند ت ول بنییادی  »حال که در اسناد باالدستی نظام تعلیم و تربیت ما و از جمله 

کنید، بیه   میی  بالد و افتخاراسشمی به خود می -پرورش نسل جوانی که در بستر فرهنگ ایرانی

ت ت رنیوان  سند ت ول بنیادی  کرّات مورد توجه واقع شده است، و ازای  رو، در فصل پنجم 

های مورد نظر برای تربیت نسل جوان کشور چنی  توصییف  بند ی ، ویژگی« کشن یهاهدف»

ف یو وظیا ها تیموحد، مؤم  و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسئول یت انسانیترب»شود: می

ظلم   قت جو و راقل، ردالت خیواه و صیلج جیو،    یعت، حقیهران و طبیدر برابر خدا، خود، د

« یییره ش و یانید  یگرا و جهان، مهرورز، جمعثارگر و وطن دوستیجهادگر، شجاع و ا ز،یست

(. بنابرای ، اهمیت کتم درسی و نظام آموزش و پرورش بیرای اجیرا و تیرویج    66فسند ت ول:

پی پاسخهویی به ای  دو  ای  اهداف بسیار واضج و مبره  است. از ای  رو پژوهش حاضر در

 سوال اصلی است که:  

فارسیی دوره ابتیدایی تیا    های ادبیات پایداری و مقاومت در کتابهای مؤلفهن توجه به میاا .1

 چه اندازه است؟

درسی مورد توجه و تأکید بیشتری قرار داشته های ادبیات پایداری در کتابهای مؤلفهکدام  .6

 است؟
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 پیشینه پژوهش

بخشی و ایجاد ات اد و  ادبیات پایداری از مفاهیمی است که به دالیل مختلفی از جمله هویت

به ان اء مختلف آن را در جامعه اند انسجام همواره مورد توجه دولتمردان بوده و سعی داشته

نهادینه کنند. از ای  رو شاهد تألیف و انتشار برخی کتم و مقاالت در ای  حوزه هستم که به 

 شود:می اشارهها اختصار به برخی از آن

( 1922رنوان کتابی است که حسی  زاده و م میودی زاده ف  « وطهادبیات پایداری در شعر مشر»

فرهنهی و اوضیام حیاکم بیر    های اند. در ای  کتاب ضم  اشاره به ویژگیتألیف و منتشر کرده

جامعه ایران در رصر قاجار، به اندیشه تغییر ساختار حکومت در قالم شعر توسیط شیارران و   

 اندیشمندان پرداخته است.  

مضامی  شاخص ادبییات پاییداری در بخیش حماسیی     »( در مقاله 1924اران ففروزانفر و همک

با روش ت لیل م توا نتیجه گرفتند شاهنامه فردوسی با دارا بیودن مضیامینی   « شاهنامه فردوسی

-نخستی  و کامل ی، ظلم ستیای، بیدادگری، هشدار،چون درون به ات اد و همدلی، میه  دوست

 ادبیات پایداری است.   تری  منبع مقاومتی ایرانیان در

فرهنهیی   -پیوسیتهی تیاریخی  »با رنیوان  ای (، در مقاله1922کاموربخشایش، دادبه و گنابادی ف

، ضم  اشاره به پیشینه طوالنی و تاریخی مفهوم ادبییات  «ادبیات دفام مقدب با ادبیات پایداری

، فرهنهیی، دینیی و   تیاریخی هیای  پایداری در ایران، با روش تلفیقی نتیجه گرفتند که پیوستهی

ملی رمیقی بی  ادبیات دفام مقدب و ادبیات پایداری وجود دارد به ن یوی کیه ادبییات دفیام     

 شود.  می مقدب تداوم ادبیات پایداری م سوب

ت لیل ساختار ادبیّات پایداری در ژانرهای تعلیمیی  »( در پژوهش 1922ی و سمیع زاده فخدادا

لی به بررسی رناصر یت ل -فییات پایداری، با روش توصضم  بیان تعاریفی از ادبی« و مقاومت

میی و مقاومیت پرداختنید و    یات پایداری در دو ژانر تعلیرگذار در ت ول ساختار ادبیروایی تأر

بیه معنیای    -قیدیم و جدیید   -ات پایداری در هر دو دییدگاه ینتیجه گرفتند که گرچه مفهوم ادب

، «امیی مفهیوم پ »، «نیوم دشیم   »، «ت شینو ت روایی یی موقع»ایستادگی است؛ اما رناصری چیون:  

ات یی   سیاختار ادب یی ل و تفکیدر تشیک  «نیوم ژانیر  »و  «مختلفهای ب  مایه»،«ت زمانییموقع»

 ایجاد کرده است.هایی پایداری در دو ژانر تفاوت
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آن صورت گرفته است، اما بیه  های مؤلفهدر خصوص ادبیات پایداری و هایی هر چند پژوهش

درسیی  هیای  ادبییات پاییداری در کتیاب   هیای  مؤلفهستقلی که به بررسی رسد ت قیق ممی نظر

 تواند پژوهشی تازه م سوب شود.  می بپردازد، کمتر صورت گرفته و از ای  نظر پژوهش حاضر

 روش پژوهش

 یلی یت ل –فی ی  پژوهش از نظر هدف کاربردی است که با توجه به ماهیت آن به روش توصیا

بیر   یج آن مبتنی یه ابتدایی انجام شده است. بدی  صورت کیه نتیا  در م توای برنامه درسی دور

انجام شیده   یداریپا یهامؤلفهفارسی دوره ابتدایی در مقوله های ل م توای کتابیکرد ت لیرو

 است.  

بیه   1921 -22فارسی دوره ابتدایی در سال ت صییلی  های جامعه آماری ای  پژوهش کتاب

شمار مورد بررسیی قیرار گفیت و از ایی  رو، تمیام      تعداد شش کتاب است و به صورت تمام 

هیا در  جامعه آماری به رنوان حجیم نمونیه در نظیر گرفتیه شیده اسیت. روش گیردآوری داده       

کتاب فارسیی دوره اول   4است. از ای  رو تعداد ای پژوهش پیش رو، روش اسنادی و کتابخانه

مورد بررسی و ت لیل ها و فعالیتتا ششم ابتدایی و م توای آن شامل متون نظم و نثر، تصاویر 

نفیر   2شناسایی شد که با مصاحبه با  مؤلفه 11ها، تعداد مؤلفهپ  از بررسی ای  اند. قرار گرفته

کلیی بیه    مؤلفیه  4درسی، ای  شیاخص در قالیم   های از استادان ادبیات فارسی و مولفان کتاب

 شرح ذیل مورد تأیید قرار گرفت.

 پژوهشهای یافته

متفاوتی بیان های و منابع، با رناوی  مختلف و به صورتها ادبیات پایداری در کتاب هایمؤلفه

های شناسایی شده، پژوهش حاضر در بررسی چهونهی و میاان مؤلفهاند. بر اساب و ارائه شده

 های درسی فارسی دوره ابتدایی به ای  نتایج دست یافته است. در کتابها مؤلفهتوجه به ای  
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 ادبیات پایداریهای مؤلفه: 1نمودار               
 طرح مذهبی و                                 

 نمادهای دینی                                   

 و مذهبی                                

 وط  دوستی                              
                     

             
 

 

            
 

 ت قیق و نظر نخبهانهای ترسیم از نهارنده بر اساب یافته

 فارسی و میزان توجه به هریکهای های ادبیات پایداری در کتابمؤلفه

 وطن دوستی: 

یییی   یییییشه در احاد یمییییسلمانان، ر  هییییش ی، در اندیوطیییی  و وطیییی  خییییواه    حم

ر یدارد. از مفهیییوم وطییی  تعیییاب   « میییان ی  مِییی   اال الْیییوط   حیییم »همچیییون   ینبیییو

داننیید کییه یمیی ییییایجغراف هوطیی  را م ییدودای ارائییه شییده اسییت. رییده یمختلفیی

نیید،  ینمایمیی  یمیشخّص زنییدگ  هی  م یدودیرا کیه در ا یو کیساناند در آن متولّیید شییده

ییسندگیییان  یاز شییعرا و نو یاریف از وطیی ، نییاد بییسیییی  تعریخواننید. امی هیم وطی 

داند به می ییج اسییت. سرزمی ، برای ی  شارر و نویسنده همه چیا است و بر خود فرضیرا

هر زبانی و گویشی از کشور خود دفام کند. آنچه از مفهوم وطی  در کتیم درب ارائیه شیده،     

های جهان با مسیاحت و پیرچم   ی نقشهکشوری است با مرزهای جغرافیایی مشخص که بر رو

هست نعمت، بسیار/ توی دریای خار/ یا که در آب خلیج، که بُیودد نیام   »مشخص معلوم است. 

( بیرای  26ففارسی سوم:« تر از هر نامی است...انهیاش فارب/ نام زیبای مقدّب، که برازندهدل

 از چنید روش بهیره  های دبستانی، نویسیندگان کتیم درسیی    دوستی در بچهتقویت ح  وط 

 اند.  گرفته

 

دروت به مبارزه و 

 بیداری از یفلت

مولفه های 

یپایدارادبیات   

 امید به آینده

معرفی 

نمادهای 

 ملی

 بیان خاطرات

 ودفامانقالب 

 مقدب
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 ارزش های جغرافیاییهای : مؤلفه6نمودار 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 های جغرافیایی و فرهنگی آن الف( معرفی کشور و ارزش

هیای بیومی آن تأکیید شیده و در     در پایه اول و دوم دبستان بر معرفی جغرافیای ایران و ارزش

های ادبی و رلمی ایران زمی  های تاریخی و شخصیترفی ارزشهای باالتر به تدریج به معپایه

(. 67ففارسی اول:« ایران...ای  ایران/ میه  خوب مایی،ای  زیبا، زیبا، زیبایی،»توجه شده است. 

هیای طبیعیی کشیور، تعیدادی از     ضم  توصیف ویژگیی  14و 72 هدر کتاب فارسی دوم صف 

حرم امام هشتم، آرامهاه فردوسی، کندوان »است:  نمادهای ملی و مذهبی با تصویر معرفی شده

گییشن، ار  بیم، بیسیتون     هدماونید، ماسیول   هو سه پیل اصیفهان، قلی   تبریا، آرامهاه حافر، سی

 «.کرمانشاه، بر  میشد تهران و تخت جمشید

های رلمی و فرهنهی ایران از گذشته روش دیهر برای ایجاد ح  وط  دوستی، معرفی نماد   

میردم دنییا از م صیول     ت که خدمات آنان فراتر از مرزهای جغرافیایی رفته و همیه تا حال اس

سرزمی  زرخیا/ سرزمینی که به جهان خیدمت کیرد/ بیه هنیر     »اند: رلم و هنر آنان بهرمند شده

رونق داد/ رلم و دانش گسترد/ مولوی، سعدی و حافر پرورد/ زاد فردوسی را/ زاد و پرورد به 

سنگ کوهت دُرّ و گیوهر اسیت/   ( »22ففارسی سوم:« یرونی را، بورلی سینا رادام ، خیام/ زاد ب

معرفی کشور و 

های ارزش

افیایی و جغر

 فرهنهی آن

 وطن دوستی

حفظ میهنلزوم  رشق به مردم  

لاوم حفر میه  

و جانبازی در 

 ای  راه

لاوم حفر میه  

و جانبازی در 

 ای  راه



ییدوره ابتدا یدر برنامه درس یداریپا اتیادب یهاتوجه به مؤلفه اانیم ییشناسا  

052 

 

در فارسی ششیم، مفیاهیم   « ای وط »( شعر 29ففارسی پنجم: « خاک دشتت بهتر از زر است...

ای  ای سیشمم، »هیای زیبیا بیه تصیویر کشییده اسیت:       رشق به وط  را بیانی شاررانه و تشیبیه 

دلییل زنیده   ای وط /ای ام تو...ی آزادیام تو/ مایهتو، شادی یممای نههبان وجودم/ای سرودم/

 (.24ففارسی ششم:« پناهی جاودانه.دلیل زنده ماندن/ جانای سرودی صادقانه/ای بودن/

ما که اطفال ای  دبسیتانیم/ همیه   »افتخار به ایرانی بودن، شکل دیهری از وط  دوستی است:    

بیه زیبیایی مفهیوم    « ایر  میاا»( تشبیه وط  به مادر در شعر 24فهمان:...« از خاک پاک ایرانیم 

: فوط  ما به جای مادر ماست/ مادر خویش را نههبانیم/ شیکر  رشق به وط  را بیان کرده است

داریم کا طفولیت/ درب حم الوط  همی خوانیم/ چون که حم وط  ز ایمان است/ ما یقینیا  

 (.24فهمان: « ز اهل ایمانیم

 مب( عشق به مرد

کشور ما ایران اسیت.  »شود: مطرح می« ورزی به مردمرشق»در کنار « دوستیوط » گاهی مؤلفه

ایران میه  ماست. ما میه  اسشمی خیود را دوسیت دارییم. کشیور میا بیار  اسیت و درییا،         

دارییم. میردم کشیور میا،     فراوان دارد. ما مردم کشور خود را دوسیت  های و دشتها کوهستان

 (.72ففارسی اول:« یرانی هستند...هرجا باشند، ا

گراییی و وطی  دوسیتی، افتخیار بیه      در فارسی سوم، در کنار ایجاد ح  ملی« وط »شعر 

پیمانی و در بند دی  و ایمیان بیودن، دوری از تنبلیی و تیشش بیرای      راستهویی نیاکان، درست

پیمانیم/ درست گوی وچون نیاکان باستانی خویش/ راست»آموزی را نیا مطرح کرده است: رلم

 (.141ففارسی سوم:« خوانیمحالیا بهر افتخار وط / ما شم و روز درب می

 ج( حفظ میهن و جانبازی در این راه

هیای درسیی   پایه وط  دوستی مطرح شده و در همه لاوم حفاظت از میه  در کنار ایجاد ح 

، پیرتشش و بیا ایمیان    مردان و زنیان ایرانیی  »تر شده است: آموزان پررنگبه تناسم س  دانش

 (.72ففارسی دوم:« کننددشمنان حفر می هستند، آنان کشور خود را از حمله

الشیعرا  شیود، در شیعر ملی    اول بار در کتاب فارسی سوم مطرح می« وط  به مادر»تشبیه 

(؛ نقیش مرزنشیینان در   144ففارسی سوم:« ما همه کودکان ایرانیم/ مادر خویش را نههبانیم»بهار

گیروه   نماینیده »از میه  به درستی در کتاب فارسی سوم مورد توجه واقع شده اسیت:   حفاظت

کننید، نههبیان اصیلی    کسانی که در مناطق مرزی میه  زندگی می جغرافیا گفت: به نظر ما همه
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ففارسیی  « هایی پرتشش هسیتند، خیلیی دوسیت دارییم    وط  هستند، ما مرزنشینان را که انسان

 (.146سوم:

آن  انید، ضیم  حفیر ییاد و خیاطره     مانانی که در راه دفام از کشور شهید شیده معرفی قهر

از  یکیی ی»کنید  پیذیری را نییا در مییان نوجوانیان تثبییت میی      شجارت و اسوه بارگان، روحیه

-م میورد توجییه در شییعر انقییشب، شییهادت و شیییهادت     ی  مفیاهیتیری  و ریالیبیاتیریز

ییدان نبیرد یخییود را بییه م یکییه هییست یثییارگرانیو ا یزاداسییت. مبییارزان راه آ یطلبیی

یدان مبییارزه جییان باختنیید، نمییاد رظمییت و افتخییار و       یی یا میگیاه و در شیکنجهاند آورده

یکیی از ارضیای گیروه اللیه گفیت: میا       (. »121: 1921فینیی پیور،   « هسیتند  یفیداکار  یالهو

که در طیول هشیت سیال دفیام مقیدّب، شیجارانه        رزمندگانی ص بت کنیم خواهیم دربارهمی

ها اجازه ندادند حتی ی  وجم از خیاک مییه  بیه دسیت     جنهیدند و از وط  دفام کردند...آن

 (.149ففارسی سوم:« دشم  بیفتد

  یقییی یییژه اسیییت و بیییه   یو یهییاهیجا یدارا ی، شییهادت طلبیییدر فرهنییگ اسییشم  

ییید، ریییشوه   یگردمیی  هامانییان صییدر اسییشم در جنییگمییسل یییروزیآنچییه باریی  پ

 یطلبییی یییه شیییهادت  ی ، روحیمیییؤمن  یییامبر فص( و اخییشص و تقییوایپ یبییر رهبییر

ودل یا  » اسیت  یدن بیه جیاودانهی، شیهادت، رسییاسیشم ینییبآنییان بییوده اسییت. در جهیان

( مبیارز   142رمیییران:  فآل« رْزدقُون یاءٌ رِنْدد ردبِّهِمْ یلِ اللَّهِ أ مْودات ا بدلْ أ حْیبِسد ی   قُتِلُوا فِیت  ْسدبد َّ الَّذِ

گییذارد  می یده و میرز و بیوم خیودیمیان، رقیاسیت کیه جیانِ خیود را در راه ا یفداکار، کیس

 یه نییور را بییا خداونیید انجییام داده اسییت و بیی     ای ی  راه، معاملییه یی و معتقید اسیت در ا

 فروشیید.  می گییااف بییه خداونیید ییوجیودش را بیه بهیا

رنوان درب یازدهم فارسیی چهیارم اسیت، بییان خیاطرات آزادی خرمشیهر و       « هافرمانده دل»

و ییادکردی  « بهنام م مدی»و شهید « حسی  خرازی»رظیم با م وریت شهید  شهدای آن واقعه

های نوجوانان بسیجی در نبرد آزادی . بیان رشادتآرا، موضوم اصلی درب استاز شهید جهان

حسی ، نهاهی »طلبی است. خرمشهر و جنگ ت میلی درسی به یادماندنی از رشادت و شهادت

هایش خشی  بیود. بیه طیرفش     آلود و لمبه پیکی که خبر آورده بود، انداخت. صورتش خاک
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حسیی  گذاشیت. انهیار     یرفت و او را در آیوش گرفت. نوجوان بسیجی، سرش را بیه سیینه  

 (.21ففارسی چهارم: « کشید...ای را میروزهای زیادی انتظار چنی  ل ظه

پنجم و ششم مطرح های آموزان، ای  مؤلفه در کتاببه تناسم رشد جسمی و فکری دانش

ای م  آهنم/ جان م  فدای خاک پاک میهنم/ مهیر تیو   ای دشم  ار تو سنگ خاره»شده است، 

ام/ در راه تو کی ارزشی دارد ای  جان ما/ پاینده باد خیاک  از تو نیست اندیشه ام/ دورشد پیشه

(. درب هشت فارسی پنجم در روایت داستان آرییوبرزن، سیربازان   26ففارسی پنجم: « ایران ما

شوند باید بی  میر  و تسیلیم شیدن انتخیاب     سپاه اسکندر گرفتار می هایرانی وقتی در م اصر

ان، راه دوم را برگایدند. آنان نه تنها تسیلیم نشیدند بلکیه آن چنیان دلیرانیه      دلیران ایر»... کنند 

فهمیان:  « آن، در یادهیا بیاقی اسیت    پیکار کردند که پ  از دوهاار و سیصد سال، هنوز خاطره

داشتنی، در دوران ما نیا هااران سرباز و سردار شجام به خود ایران، میه  رایا و دوست(. »41

نی چون حس  باقری، ابراهیم هادی، احمد متوسلیان، قاسم سلیمانی و احمید  است. سردارادیده

کاظمی که در طول هشت سال جنگ ت میلی دولت رراق بر ایران، دالورانه در برابر دشیمنان،  

« پایداری ورزیدند و از اسشم ایران دفام کردنید و نیام نیکیویی از خیود بیر جیای گذاشیتند...       

 (.46فهمان:

بیه  » از کتیاب « هرما حماسه» قصه« گوش ک  و بهو»ی ششم، در بخش فارس 26در صف ه

ای اسیت، شخصییت   گنجانده شده است که داستانی ده دقیقیه « م مود حکیمی« »سوی ساحل

خود  مغول به همراه سه پسر خود کلبه که در حمله« هرما»اصلی داستان، پیرمردی است به نام 

گویید: شیهر هنیوز    م روستا به شهر پناه ببرند. هرمیا میی  کنند تا به همراه دیهر مردرا ترک نمی

آسای وحشیان مغول همه را یافلهیر کرده است، ما باید در برای دفام آماده نیست و هجوم برق

گیر رسید   »جا مغوالن را معطل کنیم تا مردم شهر فرصت آمادگی برای دفام داشیته باشیند.   ای 

 (.24ففارسی ششم:« یمدشمنی برای وط / جان و دل، رایهان بیفشان
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 طرح مفاهی  و نمادهای دینی و مذهبی:

های باالتر ها در سال اول بیشتر به صورت تصاویر و نمادهاست و در پایهمؤلفهپرداخت  به ای  

مسیجد و تکییه بیر قیدرت      قیرآن،  شکل توصیفی و متنی به خود گرفته است. تأکید بر جایهاه

 الیاال الهی در هر شش پایه مورد توجه بوده است.  

 الف( قرآن، مسجد و پیامبر

 اند:ای  نمادهای مذهبی به دو صورت تصویری و توصیفی، منعک  شده

در فارسی سال اول، در شش صف ه، هفت بار از تصویر قیرآن اسیتفاده شیده اسیت. مولفیان       

پایداری را با زبانی تصویری و نمادی  کیه جیذاب و   های ه دبستان جلوهفارسی دورهای کتاب

مورر است بیرای آفیرینش روحییه پاییداری در کودکیان و نوجوانیان و توانمندسیازی روحییه         

 71(. در صیف ه  94: 1922فبییگ زاده،  انید  در برابر دشمنان تبیی  کردهها حماسی و دفاری آن

ی قرآن پرداخته است. در فارسی دوم، چهار بار، تصویر هاکتاب فارسی اول به توصیف ویژگی

شود. همچنی  در سه صف ه سه بار از تصویر مسجد استفاده شیده و یی  درب   قرآن دیده می

(. یی  درب نییا بیا    14به مسجد و کارکردهای آن پرداخته اسیت ففارسیی دوم:   نیا اختصاصا 
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(. در فارسی سیوم در  22است فهمان: خلقیات اجتماری پیامبر را معرفی کرده« همکاری»رنوان 

چهار صف ه هشت بار از تصویر مسجد استفاده شده و در ی  صف ه نییا چهیار بیار تصیویر     

 شود. در فارسی ششم تصویر مسجد ی  بار به کار رفته است.قرآن دیده می

 ب( استعانت از نیروی الیزال الهی

است که در متون مربوطه بیه دفیام مقیدب    پایان الهی در جهاد و مبارزه امری اتکا به نیروی بی

هیای دفیام   به خوبی نمود یافته است. در خیاطرات جنیگ و ییاد دالوری رزمنیدگان در سیال     

پایان سیخ   مقدب، مدام از جایهاه ای  قدرت واال و ایمان شهدا و رزمندگان به ای  قدرت بی

« شیویم می ری بجوییم، موفقما اگر همیشه یاور هم باشیم و از خدای بار  یا»آید. به میان می

های حسی  به درایی که از لم(. »144فهمان: « خرمشهر را خدا آزاد کرد(. »149ففارسی سوم: 

گرفتنید  می کوچ  خود را به آسمانهای دستها ارتقاد رجیبی داشت. بچه شد،آنان جاری می

کرد، به درای ایی   یکردند. آن روزها حسی  احساب ممی و برای پیروزی رزمندگان اسشم درا

دسیت خیدا بیا ماسیت بجنهیید      (. »12ففارسی چهیارم:  « های پاک به شدت م تا  استقلم

نهران نباش ( »24فهمان: « دالوران... فریاد تکبیر نیروهای ایرانی، دشم  را به وحشت انداخت.

ر مسیجد  اکنون د» (24فهمان: « مطمئ  باش. خداوند اراده کرده که خرمشهر آزاد بشود. موم ،

گفتیی کیه سینهر میا / در جبهیه      ( »24فهمیان: « خواندند.جامع شهر... رزمندگان نماز شکر می

فیاای و بیه ییادان     به دانیش (. »22فهمان: « جنوب است/ گفتی که ما همیشه/ در سایه خداییم

گردش زمی  و دور آسمان بپاسیت/ نیور    تا(. »161فهمان:« گرای/ که او باد جان تو را رهنمای

هیای  کشوری که در آینده بیه ییاری خیدا، بیا گیام     (. »29فپنجم:« ی همیشه رهنمای ماستایاد

(. 24فهمیان:  « استوار فرزندان خویش، به سوی سازندگی و سربلندی بیه پییش خواهید رفیت    

خانه قرآن آموخت تا کتاب خدا چیرا  راهیش باشید، همچنیی  خوانیدن      رلی در مکتمرئی »

« تییر و تأریرگییذارتر کییرده بییودا بییرای دیهییران شیینیدنیحییافر، شییاهنامه و مثنییوی کشمییش ر

 (.  46فهمان:

 ج( تأکید بر اهمیت رهبری برای حفظ همبستگی ملی

آموزان مقطع ابتیدایی تعرییف   تأکید بر م وریت جایهاه رهبری در کشور به خوبی برای دانش

و نقیش مهیم   مهم پرداخته شده  شده است. در فارسی سوم و چهارم در دو درب به ای  مقوله

کنییم چییای کیه    دوستان، ما فکر میی » رهبری در حفر ات اد و هدایت جامعه بیان شده است.
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بیشتر از همه برای پاسداری از میه  الزم است، تکیه بر قرآن و اسشم و پیروی از رهبیر اسیت   

ن مهما» ( درب هفتم فارسی چهارم، با رنوان149ففارسی سوم:« شود...که بار  ات اد مردم می

دیدار مردمی شهری را با رهبر انقیشب رواییت کیرده اسیت، خیاطره از زبیان        خاطره« شهر ما

شود که همراه دوسیتانش از مدرسیه بیه اسیتقبال و دییدار رهبیر انقیشب        آموزی نقل میدانش

 شیادی و نشیاط در چهیره   »شیود:  روند، در ضم  داستان حال و هوای شهر نیا گاارش میمی

آمدنید...  ترها بسیار خوش ال و پرهیجان به نظر میها و جوانشد. بچّهه میمردم شهر دید همه

های منظم به طرف حضور آقا به راه افتادیم و همه آمدند و با پوشش هماهنگ مدرسه در صف

نویسنده بیا تشیبیهی زیبیا اهمییت م یوری مقیام        .«به جمعیت خروشان و خودجوش پیوستیم

سر و صداها خاموش شد و اموا  اقیانوب  ناگهان همه»کند: می ایران بیان رهبری را در جامعه

هیای  مردم آرام گرفت. مثل ای  بود که خورشید ای  جمعیت طلوم کرده است. همه مانند گیل 

ففارسیی  « گردان به طرف او برگشتند. آری آقیا آمدنید و سیخنان خیود را آییاز کردنید.      آفتاب

 (46چهارم:
 اره شده به نمادهای دینی و مذهبی: تعداد موارد اش1جدول شماره 

7
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 معرفی نمادهای ملی

هیا،  دوسیتی، ریشوه بیر معرفیی جاذبیه     وطی   آموزان و ایجاد ح بخشی به دانشبرای هویت

های ملی نیا توجه شده و در شیش  ادهای جغرافیایی، منابع طبیعی و انسانی به معرفی نمارزش
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هیا تأکیید   پایه دبستان، هفت موضوم به صورت نماد ملی مطرح شده و بر ارزش و اهمییت آن 

 شده است:  

 الف( پرچ  

فرهنهیی امّتیی    پرچمِ در اهتااز، ابااری نمادی  از مقاومت پایدار و اتّ اد ملّی ملّیت ییا اتّ یاد   

زیند؛ رنگ سبا می قرما جمهوری اسشمی ایران د ویاست که در لوای پرچم سه رنگ سبا، سف

مقدسیی اسیت   های   ایران و مکانینماد خرّمی کشور، صفای روح و باط ، نماد اسشم، سرزم

 جویانیه صلجد نمادی از آرامش، تفکر یکه همواره برای حفر آنها مقاومت شده است، رنگ سف

دان مقاومت و پاییداری و  یی خون شهو استقرار صلج پایدار است و رنگ قرما نمادی از سرخ

 (. 26: 1922دفام از استقشل و آزادی است فبیگ زاده، 

خواندن و نوشت  نرسیده است، مفهیوم   آموز هنوز به مرحلهدر سال اول دبستان که دانش

آموزان معرفی شده است، برای ایی  منظیور در چهیارده    نمادی  پرچم در قالم تصویر به دانش

هفت بار نماد پرچم به کار رفته اسیت. در فارسیی دوم در درسیی مسیتقل بیا       و صف ه، بیست

پدرم گفت: پرچم، »در سه صف ه، مفهوم پرچم و نمادهای آن تفسیر شده است: « پرچم»رنوان 

های پرچم آزادی و سربلند ی  کشور است. هر کشور ی  پرچم دارد... هر کدام از رنگ نشانه

، 141، 22، 26،22( در فارسیی سیوم در پینج صیف ات ف    17دوم: ففارسی« چیای است... نشانه

 49، 46، 22فپنج بار از نماد پرچم استفاده شده است. در فارسی چهارم در شش صیف ه   (149

و...( پاناده بار، در فارسی پنجم در دو صف ه دوبار، در فارسیی ششیم در دو صیف ه دو بیار،     

 بینیم.تصویر پرچم را می

 ایران ب( نقشه

بیومی و در فارسیی دوم در شیش    های فارسی اول در پنج صف ه، پنج بار کودکانی با لباب در

 صف ه، هفت بار، تصویر نقشه ایران به کار رفته است.

 ج( سرود ملی

در سیه صیف ه بیه تبییی ، تفسییر و      « سرود ملیی »در فارسی پنجم ی  درب مستقل با رنوان  

استقشل آن است، یی    اون بر پرچم که نشانههرکشوری، اف»اهمیت سرود ملی پرداخته است. 

های ی  ملّت است. سرود ملیی  ها و خواستهافتخارات، رظمت سرود ملی نیا دارد که خشصه

هرکشیوری بیرای اینکیه پیشیرفت کنید، نیازمنید       (. »62ففارسیی پینجم:   ...« ای همچون آیینیه 
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ای را در مردم، ، چنی  روحیهکوشدهمکاری، از خودگذشتهی و ایثار است... سرود ملّی هم می

حیاوی مضیامی  واالی وطی     « اییران ای » ( رشوه بر سرود ملیی شیعر  62فهمان:« تقویت کند.

های آن را بیشیتر ایرانییان از بیر    ای که اکثر بخشدوستی و جانبازی در راه کشور است به گونه

بدان/ پاینده مانی و  ندیشههنر/ دور از تو ا خاکت سرچشمهای مرز پرگهر/ای  ای ایران»دارند. 

 (.26فهمان:« جاودان

 د( جشن بهمن

« جش  بار  مییه  » از بهم  ماه با رنوان« جش  بهم »کتاب فارسی اول شعر 144 در صف ه

رسیده جش  بهم / جش  بار  میه / » یاد کرده و شادی آن روزها را به تصویر کشیده است:

 بخییش 22نییی  در فارسییی چهییارم، صییف ه همچ« کییشب مییا دوبییاره/ شییده پییر از سییتاره... 

پنج کیودک خنیدان و شیادمان را در مییان چنید پیرچم و       « صمیمیت یو صندل یرخوانیتصو»

رنهی بیه تصیویر کشییده اسیت. ایی  بخیش بیا هیدف تقوییت مهیارت            ها و کایذهایروبان

آمیوزان  گیویی دانیش  را برای تفسیر و سیخ  « جش  بهم »گفت  طراحی شده و موضوم سخ 

 یده است.برگا

 ه( زبان فارسی

 هطبیعی و ذاتی خود در برقراری ارتباط و اباار بنیادی  آموزش هم هزبان فارسی رشوه بر وظیف

سنگ فرهنهی و تاریخی بوده و در معرفی و انتقال مفاهیم تیاریخی و  رلوم، حافر میراث گران

ای مؤلفیه وان های جدید نقیش پررنهیی دارد. م ورییت زبیان فارسیی بیه رنی       فرهنهی به نسل

های بومی و م لی مورد توجه نویسیندگان کتیم   ارزشمند برای حفر هویت ملی در کنار زبان

به زبان مادری و م لیی خیود حیرف     برخی از ما در مناطق مختلف کشور،»درسی بوده است: 

 ای با ارزش هستند؛ ولی زبان فارسی، زبیان ملّیی میا ایرانییان    های م لی، گنجینهزنیم، زبانمی

، یزبیان فارسی  »( و همچنی  146ففارسی سوم:« است و برای حفر میه ، بسیار با اهمیت است

 (.21ففارسی پنجم: ...« دهد یوند میه  را به هم پیاقوام و مردم سراسر م مانند پرچم ما، همه

 و( قهرمانان اساطیری و تاریخی

انی و حماسی، الزم است آموزان در الهوپذیری و داشت  ح  هیجبا توجه اقتضای سنی دانش

اساطیری، تاریخی و مذهبی متناسم با س  برای آنان معرفیی شیود    هالهوهای مناسبی از گذشت
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های بیهانه، به راحتی الهوها و نمادهیای بیهانیه را   در هجوم فرهنهی، رسانه در ییر اینصورت

ابتیدایی   ههیای فارسیی دور  به رنوان سرمشق خویش خواهند پذیرفت. در همی  راسیتا، کتیاب  

اساطیری، تاریخی و معاصر، قهرمانان ملیی و میذهبی    ههایی بلندی برداشته و در هر سه الیگام

 مناسبی معرفی کرده است:

 گیرآرش کمان

گیر آورده است، به همراه درب شش فارسی چهارم، روایتی خشصه شده از داستان آرش کمان

شیود،  چه از کلیّت ای  روایت حاصیل میی  آن«. سیاوش کسرایی» ارر« آرش» هایی از شعربرش

در تییر نهیاد و خفّیت و     ای است که در راه حفاظیت از وطی  جیان   معرفی شخصیتی اسطوره

دالوری، جانبیازی در راه وطی ،    پریشانی ملّتش را برنتابید. الهوسازی مناسم، تشویق روحییه 

کارکردهیای ایی  داسیتان    های که  فراتاریخی از دیهر ورزی به مردم و پی بردن به ریشهرشق

جیان بیر   مردم از پیر و جوان به سمت قلّه حرکت کردند. آرش، بی»...برای نسل نوجوان است. 

 (.27ففارسی چهارم:« سنهی افتاده بود. آری آری، جان خود در تیر کرد آرش...تخته

 آریوبرزن

شود: چو اییران  یبا ای  بیت فردوسی آیاز م« دفام از میه » درب هشت فارسی پنجم با رنوان

و « آرییوبرزن »مباد ت  م  مباد/ بدی  بوم و بر زنده ی  تی  مبیاد. در ادامیه داسیتان مقاومیت      

هیای سیرداران   شود. سپ  رشادتسربازانش در برابر هجوم لشکر اسکندر مقدونی روایت می

ایی    شیود. تیا  حس  باقری، ابراهیم هادی...( به داستان پیوسیته میی  فدفام مقدب و زمان حال 

مفهوم را القا نماید که همیشه قهرمانان هستند که از ای  مرز و بوم دفام کنند و قهرمانان متعلیق  

آفتاب، تازه تاریکی شم را کنار زده بیود کیه   » های تاریخی نیستند.به دنیای اساطیری یا گذشته

آن بیه     نقطیه سپاه خود را از پشت کوه به بلنیدتری  آریوبرزن، سوار بر اسبی چاب  و نیرومند،

 (. 22ففارسی پنجم:« پیش راند.. 

 علی دلواریرئیس

رلی دلواری در برابر تجاوز انهلی  به بوشهر نمونه تاریخی بسیار مناسبی است مقاومت رئی 

های مبارز و مدافع وط . به ل اگ تاریخی و ماهیت دفام یعنی مبارزه بیا  برای معرفی شخصیت

ها سییانهلها آن سال»مانی به رصر ما حائا اهمیتی خاصی است. روباه پیر استعمار و نادیکی ز

شه به مبارزه با دشیم  برخاسیته   یتاختند و مردم مثل هممی ران و بوشهریا به جنوب ایاز راه در
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ج فارب و در پنج فرسخی بوشهر صیفی از مجاهیدان و مبیارزان را    یبودند. دلوار بر ساحل خل

ر یی   را بیه ز ی  رلیی پیرچم انهلی   یرئ(. »42ففارسی پنجم:« بودکرده ها سییآماده نبرد با انهل

« ی نیدارد ی  کشیور جیا  ی  در ایات بهو پرچم انهلسی گفت: به فرماندهید و به افسر انهلیکش

 (.44فهمان:

 دریاقلی سورانی

درب هشتم فارسی ششم، با یادآوری قهرمانی آرش کمانهیر و ماندگاری نام او در ذه  میردم  

 کند. دریاقلی در بیرون شهر آبادان در کنار رودخانهرا معرفی می« دریاقلی سورانی»ایران، شهید 

 کند.  کار میها شیر، در گورستان ماشی بهم 

دریا قلی رکاب بان یا رلی بهو        چشم انتظیار همیت تیو دیی  و مییه  اسیت ففارسیی        »

 (22ششم:

 محمدجواد تندگویان

در فارسی ششم ارائیه شیده اسیت.    « تندگویان»زندگی شهید  مناسبی از تمام دوران نامهزندگی

های انقشبی و اسارت و شهادت و دوران کودکی و نوجوانی تا ت صیشت دانشهاهی و فعالیت

 (46-46فهمان:« بازگشت به وط  در ای  نوشته آمده است...

 ز( نوروز

و در جایهیاه مییراث   هیای باسیتانی اسیت    ایران که  به گذشته هجش  ملی نوروز، پیوند دهند

طلبد و نشانی ای میاند، توجه ویژههایی که اکنون کشورهایی مستقل شدهمشترک تمام سرزمی 

است از ایران فرهنهی بارگی که به ریم تغییرات بسیار جغرافیایی و تقسیمات مختلفی کیه در  

نمایید، از ایی    ها رخ داده است، هنوز توانسته است جایهاه خود را حفیر  ها و سدهگذر هااره

ی ت صییلی اول، دوم بیه ایی  آییی  پرداختیه      ی ابتدایی در دو پایهها درسی دورهرو در کتاب

هفت سیی    دهم، تصاویری از سفره ( در نهاره66-69صف ه فاست. در کتاب فارسی اول شده

« نیوروز » (، درب پانادهم با نام24-26و جائیات آن آمده است. در کتاب فارسی دوم فصف ه 

نییا   «رمو نیوروز و ننیه سیرما   »جائیات ای  آیی  توصیف کرده است. در همی  درب، داستان 

 (.141-144گنجانده شده است که م توای داستانی جذابی دارد فهمان:
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 ح( فردوسی و شاهنامه

شاهنامه کتاب ستر  وط  دوستی، الهوی ایرانیان در طول تاریخ بوده است، ای  مت  حماسیی  

وط  بنیاد شده و سند ارزشمندی برای بالیدن به حفر وط  است. معرفی فردوسیی  بر دفام از 

های ای  دوره مورد توجه بوده است. در و شاهنامه و اهمیت آن در حفر زبان فارسی در کتاب

ای از مسافرت به مشهد از زبیان کیودکی بیه معرفیی     فارسی دوم، درب دوازده در قالم خاطره

هیا را جمیع کیرد و اریری     فردوسی ای  داسیتان »...  مه پرداخته است.ای  شارر و اهمیت شاهنا

زنیده نهیه    زنییم، بسیار رظیم به شعر پدید آورد تا زبان فارسی را که ما امروز با آن حرف میی 

« شیاهنامه »به معرفیی ایی  شیارر و    « فردوسی»( در فارسی پنجم درب 76ففارسی دوم: « دارد.

نوشیت    یسیال بیرا   ینادیی  بیه سی    یعر اسیت. فردوسی  شاهنامه سراسر، ش»اختصاص دارد. 

هفتخیوان  »( در فارسیی ششیم نییا درب    21ففارسی پنجم: « ای  کتاب، تشش کرد... یشعرها

تشش دیهری است در همی  راستا که رشوه بر معرفی شیاهنامه یکیی از اسیاطیر کهی      « رستم

 (66ایرانی را نیا معرفی کرده است. ففارسی ششم:
 نمادهای ملی :6جدول شماره 

 

 داشتن خاطرات انقالب و دفاع مقدسزنده نگاه

تری  کارکردهای ادبیات پایداری به ویژه در دوران بعد از انقشب و دفام مقدب، حفیر  از مهم

های بعدی و جلوگیری از زیر سوال رفت  حقانیت ای  رویدادهاست، چیرا  و معرفی آن به نسل

گیریم، دشمنان خارجی و بدخواهان داخلی با زییر  می اصلهکه در دورانی که از ای  رویدادها ف
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ها و اهداف انقشب و دفام مقدب، سعی دارند که اساب و چراییی حرکیت   سوال بردن ارزش

چهل و پنجاه را به چالش بکشند و برای نسلی که در میت  آن روییداد    ههای دهمردمی در سال

هایی که زیر داف انقشب دور نمایند، چه بسیار نوشتهاند، ایجاد ابهام نموده و آنان را از اهنبوده

دهنید. در اینجاسیت کیه    ارتبار جلوه میرنوان نقد و ت لیل، بسیاری از رخدادهای جنگ را بی

توانند، ای  نقش را به خوبی ایفا کند. کتم فارسی ابتیدایی در  کتم درسی در تمامی مقاطع می

 پردازیم: ها میادامه به بررسی آنای  مقوله نیا کارکردی فعال دارد که در 

گنجانیده شیده   « خاطرات انقیشب »درسی با رنوان  21-27در فارسی اول دبستان صف ات 

های انقشب و تبعید امام و فرار شاه و بازگشیت امیام   است که از زبان مدیر مدرسه روایت روز

را « ی فجیر دهیه »کنید،  میی آموز اول بیان به ایران را به زبانی ساده و مناسم س  و سواد دانش

شاه از ایران فرار کیرد. امیام خمینیی بیه     »دارد. تعریف کرده و یاد شهیدان انقشب را گرامی می

وط  آمد، آن روز، دوازدهم بهم  بود. از دوازدهیم تیا بیسیت و دوم بهمی  کیه روز پییروزی       

(. در 21رسیی اول:  ففا« گوینید... می« ی فجردهه»انقشب اسشمی است، ده روز است که به آن 

هیای وطی  و   از مصطفی رحماندوست بیا مضیمون بییان ارزش   « ما ای خانه»فارسی دوم شعر 

 (. 12هاست ففارسی دوم:خون شهدا، مناسم س  و دانش بچه

 روز آزادی خرمشهر زمینیه داشت سالبا گرامی« بوی سیم، بوی یاب»در فارسی سوم درب   

های دفام مقدب را به نسل سوم بعد از جنگ داستان، ارزش مناسبی فراهم کرده تا که در قالم

 انتقال دهد، امیر شخصیت اصلی داستان است که پدر بارگش در آزادی خرمشیهر شیهید شیده   

بیا  ها زد. آنها به امیر گفت: دیشم پدربار  م ، از پدربار  تو حرف مییکی از بچه»است. 

ففارسیی  « نه جنهیدند، تا خرّمشهر آزاد شید هم دوست صمیمی بودند... او و دوستانش شجارا

ای کیه بازگشیت   در فارسی چهارم، روایتی است از انتظار دختربچه« انتظار» (. داستان147سوم:

سیرخی در مییان    هتنهیی را بیا گیل نوشیکفت    برادرش از جبهه را چشم به راه اسیت و ایی  دل  

می  درد دل   یست. بیاز هیم بیرا   دار اد. هنوز هم یصهیآیاط میدوباره نرگ  به ح»گذارد. می

به جبهه رفته است...  ی؟ م مدتقیدانیتنگ شده، م یلیبرادرم خ یام! دلم برایگل را»کند: یم

ای اسیت از  از قیصر امی  پور در فارسی چهارم، خاطره« اتفاق ساده»(. شعر 42ففارسی چهارم:

کنش همسیر و کودکیانش بیه    کند و واهای جنوب مبارزه میای که در جبههرزمنده رسیدن نامه
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صیدا  ات را / مادر برای میا خوانید/ بیارانِ پشیت شیشیه/ آرام و بیی      وقتی که نامه»ای  رویداد. 

در همی  کتاب، با بیان خیاطرات آزادی خرمشیهر و   « هافرمانده دل»( درب 22فهمان: « ماند...

آرا و شیهید جهیان  رظیم به معرفی شهید حسی  خرازی، شهید بهنام م مدی،  شهدای آن واقعه

های نوجوانان بسیجی در نبرد آزادی خرمشیهر و جنیگ ت میلیی پرداختیه اسیت      بیان رشادت

 (.  11-26فهمان: 

در قالیم خیاطره،   « آوران دییروز، امیروز، فیردا   نیام » درب نهم از فارسی پنجم با رنیوان 

  روایت کرده ای نیا از شهید احمدی روشای را نام برده و خاطرهشهدای رلم و فناوری هسته

بیشتر توجه مرا به خود جلم کیرد. فهرسیت مطالیم    « آوران امروزنام»فصل دوم یعنی »است: 

انقیشب   آوران دورهبارگان و نام فصل را نهاه کردم، دیدم مربوط به تاریخ معاصر و مخصوصا 

های رشید و دالور هشت سال دفیام مقیدب تیا دانشیمندان و شیهدای      اسشمی است. از چهره

ای مانند مصطفی احمدی روشی ، حسی  تهرانیی مقیدم، مسیعود رلیی       لمی و فناوری هستهر

 (.74-76ففارسی پنجم:« م مدی، داریوش رضایی نژاد و شهید مجید شهریاری

های زیبا شهدا شعری است از سلمان هراتی که با زبان کودکانه و با تشبیه« شهدا خورشیدند»   

ش کنید/ نظر ما ای  است/ شهدا خورشیدند/ مرتضیی گفیت:   ها گوبچه»... کند: را توصیف می

( همچنی  در فارسی ششم، دو درب دیهر 71ففارسی ششم: « شهید چون شقایق، سرخ است...

درییاقلی  »دوران دفام مقدب اختصاص یافته اسیت. شیهید    نیا به معرفی دو شخصیت برجسته

از رودخانه بهم  شیر را به میدافعان   که با فداکاری خود، ماجرای ربور سربازان بعثی« سورانی

 (. درب بعدی، معرفی شهید21-44شود ففارسی ششم: گوید و مانع سقوط آبادان میایرانی می

در  26(. در همی  کتیاب در صیف ه  46-49اوست فهمان: نامهو زندگی« م مدجواد تندگویان»

شخصییت اصیلی   ای گنجانیده شیده اسیت،    داستان صوتی ده دقیقیه « گوش ک  و بهو» بخش

خیود را   مغول به همراه سه پسیر خیود کلبیه    که در حمله« هرما»داستان، پیرمردی است به نام 

شوند تا مردم روستا فرصت داشته باشند که بیه شیهر پنیاه    کنند و با مغوالن درگیر میترک نمی

 ببرند.

 امید به آینده  

در » وشنایی افیق فیردا امیید دارد.   خود به رهای و ناامیدیها شارر و نویسنده در پ  همه یاب

همییواره هییست؛ امییا در آریار      ییروزیی ید بیه پیید و امیهیا نوملیت ههمی ییدارییات پایادب
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ید بییه فیتج   ی، امیاز وریده الهی ییریگبیا بهیره ینیییسندگان دیمنظیوم و منثیور شیارران و نو

هیای  د توصییف و ذکیر ارزش  (. در کتم درسی با کیاربر 72: 1912، یفسنهر« شود یمطرح م

تیوی  (. »67ففارسیی اول:  ...« اییران  ای زیبا، زیبا، زیبیایی / » شود:وط ، ح  امیدواری القا می

  (.26ففارسی سوم: « دریای خار/ یا که در آب خلیج که بود نام دل انهیاش فارب...

 یییشاط و جییاد شییور و ن  ی، اییداریی یات و شییعر پا یی ادب یهیایژگیی  ویتیراز برجیسته

دست در دسیت هیم دهییم بیه     »ییر مبییارزه اسییت. یگنفیی  یهییادر صیی نه ینیییدآفریام

( همچنی  با یادکرد روزگار جنگ و بیان آرزوهای 149فهمان: « مهر/ میه  خویش را کنیم آباد

مردم در آن مقطع حساب تاریخی که رهایی وط  از چنهال دشمنان را آرزومنید بودنید، ایی     

کند که امیدواری و تشش برای به رمیر رسیاندن آرزوهیا، منیتج بیه      به خوبی منتقل می ح  را

 (.12ففارسی چهارم: « آزادی خرمشهر، آرزوی همه مردم ایران بود»شود: نتیجه می

شود که های سال چهارم ای  نکته گوشاد میبه بچه« باز باران» در شعر زیبا و نوستالژی 

بشینو از می ، کیودک می / پییش      »ولی امید همیشه وجود دارد: زندگانی همیشه روش  نیست 

 (.41فهمان:« چشم مرد فردا زندگانی، خواه تیره/ خواه روش / هست زیبا

سرود ملیی  »شود: ح  امید به آینده بازگوی می« سرود ملی»در تفسیر مفاهیم و م توای 

بد، کشوری کیه بیا تیاریخ    یامی کشورمان با درا برای پایندگی و جاودانهی ملت و کشور پایان

 (. 24ففارسی پنجم:.« .درخشد.که  و افتخارات بار  خود در جهان می

درخشان و ایجاد ح   هاز حسی  گل گشب آکنده از مفاهیم امید به آیند« ای ایران»شعر 

بیدان/   هنیر/ دور از تیو اندیشیه    خاکت سرچشیمه ای مرز پرگهر/ای  ای ایران،» حماسی است:

 (.26فهمان: « نی و جاودان...پاینده ما

سروده هوشنگ ابتها ، آیازی نویدبخش و م تیوایی امییدبخش دارد:   « ایران سرای امید»شعر  

 (.74سرای امید/ بر بامت سپیده دمید/ بنهر کای  ره پر خون... فهمان: ای ایران»

 دعوت به مبارزه و بیداری از غفلت 

جسیارت و شیجارت در برابیر سیتمهران اسیت       ادبیات پایداری تقویتهای یکی از شاخصه 

خوانید و از  شارر و نویسنده ای  نوم ادبیات بی پروا جامعه خود را به مبارزه با ظالمان فرا میی 

خواهد تا نا آگاهی و یفلت خود را کنار گذاشیته و نسیبت بیه مسیائل روزگیار آگیاه       مردم می
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تی که قومی مورد تجاوز قرار گیرد گردند. قرآن کریم که منادی صلج و سشمت است، در موقعی

دهید. قیرآن ایی     جنگ و جهاد می هبرای دفام از خود و حقوق فردی و اجتماری به شما اجاز

شمارد چرا هدف نهایی ای  چنی  جهادی دستیابی بیه  ها و و حقوق را مقدب میدفام از آرمان

ف اصیلی آن  صلج و حفر شأن فردی و اجتماری است. در کتیاب فارسیی سیال اول کیه هید     

آموزش زبان در دو بعد خوانداری و نوشتاری است، ای  مقوله فراموش نشده و بیرای تمیری    

 -بییدار بییدار  »ای استفاده شده است:های بسیار سادهها و جملهآموزش صداها و الفبا از ربارت

(. فارسیی  62همیان:  ف« ایران ایران پاینده / بیا سیرباز رزمنیده   (. »66ففارسی اول: « ایرانی بیدار

شهید م مدجواد تندگویان مفهوم دروت به مبارزه و آگاهاندن میردم   هنامششم در ذکر زندگی

در دانشکده نفت آبادان در کنار ت صیل رلم، دانشجویان را با حقایق اسیشم  » را گنجانده است:

 (. 49ففارسی ششم: « کردآشنا و به مبارزه با حکومت شاه تشویق می

 دعوت به اتحاد 

های هایی از اقوام مختلف با لبابایران را به همراه بچه هتصویر روی جلد فارسی اول، نقش در

اییران را   ههمیی  کتیاب، نقشی    66صف ه اند. همچنی  درم لی که پرچم کشور را دست گرفته

های کودک با لباب 2آن رنگ سه گانه پرچم است و در داخل نقشه، تصویر  هبینیم که حاشیمی

بینییم،  و گوییاتر میی   بار دیهر ای  نماد به شکلی مفصیل  72شده است. در صف ه بومی ترسیم

هیای بیومی و مشیایل خیاص هیر منطقیه نشیان        ای از ایران که مردم هر اقلیم را با لبابنقشه

 دهد، همچنی  بناها و نمادهای اقلیمی هر استان نیا در روی نقشه کشیده شده است.  می

ب فارسیی دوره ابتیدایی حیاکی از آن اسیت کیه از مییان       کتیا  4بررسی و ت لیل م تیوای  

درصید از   17صیف ه   69شش گانه با توجه به تعداد صف ات، کتاب فارسی سوم با های کتاب

 91صیف ه   116ادبیات پایداری را تایید و تاکید نمیوده و کتیاب فارسیی ششیم بیا      های مؤلفه

کیید قیرار داده اسیت. ایی  نتیایج در      ادبیات پایداری را مورد تاییید و تا های درصد از شاخصه

 جدول زیر به اختصار ارائه شده است.
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 های مورد پژوهشمؤلفه: حجم کتم فارسی شش پایه و درصد اختصاص یافته به 9جدول 

صفحات اختصاص یافته به  تعداد صفحه سال چاپ پایه

 های مورد پژوهشمؤلفه

درصد اختصاص یافته به 

 های مورد پژوهشمؤلفه

 درصد 64 69 116 1922 اول

 درصد 61 62 116 1922 دوم

 درصد 17 69 161 1922 سوم

 درصد 12 67 164 1922 چهارم

 درصد 64 62 164 1922 پنج 

 درصد 91 94 116 1922 شش 

 

 توان در نمودار زیر مشاهده کرد.  می راها مؤلفهمیاان توجه به ای  

 
 فارسی ابتدایی بر اساب تعداد صف اتهای پایداری در کتابادبیات های مؤلفه: میاان توجه به 6نمودار 
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 گیری نتیجه

آمیوزی و  دبسیتان، نخسیت، زبیان    هشش سال هبا توجه به ای  نکته که رویکرد آموزشی در دور

در  های مورد نظر ایی  پیژوهش  مؤلفههای زبانی و سپ  انتقال مفاهیم است؛ لذا تثبیت توانایی

نخست، ییرمستقیم آموزش داده شده است. در سال اول، از بی  چهار مت  ارائه شیده، در   سال
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های آن م ور اصلی است و در دو مت  دیهر خیاطرات انقیشب   دو مورد، معرفی ایران و جاذبه

 صف ه به مفاهیم مورد اشاره پرداخته است. 69ای کتاب، صف ه116و جش  بهم . از حجم

که فصل ششم کتاب اسیت، بیه    «ایران م »و سوم، در فصلی مستقل با رنوان در سال دوم 

صورت مستقیم و جدّی، مقوالت مورد نظر ای  پژوهش مطرح شده است. از سیال چهیارم تیا    

ها افاوده شده است که به معرفیی  نیا به کتاب «آوراننام» فصل« ایران م »ششم رشوه بر فصل 

پردازد، بسیاری از سردان شهید دفیام  ، رلمی، تاریخی میهای اساطیری، ملی، مذهبیشخصیت

کتیاب فارسیی    هگیری در مقدمی اند. ای  جهتآموزان معرفی شدهمقدب در ای  فصل به دانش

آمیوزی از اول  ری زبیان یگدرسی فارسی، جهت برنامه بر پایه»ششم ای  گونه تبیی  شده است: 

ل است کیه در فارسیی   ی  دلیات است؛ به همیی ادبششم، حرکتی از زبان به سو دبستان تا پایه

های زبیانی فالفبیا( اسیت. هرچیه از     ری نشانهیا در خدمت آموزش و یادگیاول دبستان، همه چ

اول،  شیود؛ یعنیی در پاییه   ادبی آن افاوده میی  -م به بار فرهنهییآیآموزی، باالتر میپلکان زبان

های باالتر مثل ششیم، زبیان، گیذرگاهی    پایهزبان، موضوم و هدف آموزش بوده است ولی در 

 م رلوم گوناگون.  یای معانی و مفاهیاست برای رفت  به دن

در فارسی سال سوم، لاوم حفاظت از وط  با تأکید بیشتری همراه است. در فارسی چهارم 

ای  مضامی  مطرح شده که رنصر اصیلی آن حفیر ییاد و    « نام آوران»و « ایران م »در دو فصل

 باشد. دفام مقدب میخاطره 

 فارسی پنجم، سه مضمون اصلی مورد توجه بوده است: در

 گرایی و لاوم دفام از وط  ملی الف( تقویت ح  

 رلی دلواری(ب( معرفی قهرمانان ملی مدافع وط  فآریوبرزن و رئی 

ای فپنج سردار دفام مقدب، شش شهید رلمی  ( معرفی سرداران دفام مقدب و شهدای هسته

 دو قهرمان ملی در کتاب فارسی پنجم معرفی شده است(و 

 در فارسی ششم نیا چهار مضمون اصلی مورد توجه بوده است:

 های ملی، فرهنهی و اسشمیالف( افتخار به ارزش

 ب( لاوم جانبازی در راه وط 

 های دفام مقدب ( یادکرد شهیدان و ارزش

 دجواد تندگویان(.  معرفی شهیدان مدافع وط  فدریاقلی سوران، م م د(
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 تر است:به طوریکه چهار ویژگی زیر در کتم شش سال برجسته

 پایه از نماد پرچم استفاده شده است. در پایه اول بیشتر از همه -

 اند.های دیهر بر مفاهیم مذهبی مثل قرآن، مسجد و پیامبر پرداختهسه پایه اول بیشتر از پایه -

 ها و قهرمانان ملی معرفی شده است.خصیتها شدر پایه سوم بیشتر از دیهر پایه -

« حفر میه  و جانبازی در راه وط »های دیهر بر مفهوم فارسی پنجم و ششم بیشتر از پایه -

 اند.تأکید کرده

شش گانه کتاب فارسی، به ترتیم های ت قیق نشان داد که در بی  کتابهای همچنی  یافته

ادبیات های مؤلفهدرصد  64فارسی اول با ارایه و کتاب  12، کتاب چهارم 17سوم با های کتاب

ادبیات پایداری بیشیتری   های مؤلفهدرصد از  91پایداری کمتری  و کتاب فارسی ششم با ارایه 

 داشته است.های مؤلفهتوجه را به ای  

 

 منابع 

 قرآن کریم

 آموزش و پرورش.. تهران، وزارت فارسی اول دبستان(. 1922اکبری شلدره، فریدون و ارضای تالیف ف

. تهیران، وزارت آمیوزش و   فارسمی سموم دبسمتان   (. 1922اکبری شلدره، فریدون و ارضای تیالیف ف 

 پرورش.

. تهیران، وزارت آمیوزش و   فارسی چهمارم دبسمتان  (. 1922اکبری شلدره، فریدون و ارضای تالیف ف

 پرورش.

 ران، وزارت آموزش و پرورش.. تهفارسی پنج  دبستان(. 1922اکبری شلدره، فریدون و ارضای تالیف ف

نقش کتاب فارسی بخموانی  دوره ابتمدایی در هویمت    (. 1924ایشانی، طاهره؛ حاجی حسی ، منیژه ف

 .191-112، صص 6، شماره 11. مطالعات ملی، دوره ملی

. کرمان، انتشارات 1. جلد سیر تحلیلی شعر مقاومت در ادبیات فارسی(. 1911بصیری، م مدصادق ف

 باهنر. دانشهاه شهید

فارسی های پایداری در تصویرهای نمادین کتابهای جلوه(. 1922بیگ زاده، خلیل و آیت بروفرد ف

 . 22-92.صص 69. مجله ادبیات پایداری، سال دوازدهم شماره ابتدایی ەدور



ییدوره ابتدا یدر برنامه درس یداریپا اتیادب یهاتوجه به مؤلفه اانیم ییشناسا  

025 

 

. ادبیات پایداری در شعر مشروطه با تکیه براشمعار (. 1922زاده مهیرداد ف زاده، زینم؛ م مودیحسی 

 ن، نتشارات مینوفر.تهرا

(. ارزیمابی ظرفیمت   1922حمیدی، اکرم؛ رلی اکبر شیخی، حسی  زینیی پیور، ربیدالوهاب سیماوی ف    

. مطالعیات برنامیه   درسی بخوانی  دوره ابتدایی از حیث تطابق با چارچوب سمنجش های کتاب

 .119 – 646،صص 22سال پانادهم، شماره  درسی ایران،

تحلیل ساختار ادبیّات پایداری در ژانرهای تعلیممی و  (. 1922رضا فخدادادی، فضل اله؛ سمیع زاده، 

 .42-16، صص 69، شماره 16. فصلنامه ادبیات پایداری، سال مقاومت

زیست محیطمی  های مؤلفهبررسی میزان و توجه به (. 1921فخموشی بیهدلی، صفیه؛ حس  مظاهری 

، صص 22درسی، سال چهارم شماره  ، فصلنامه مطالعات برنامهدرسی دوره ابتداییهای در کتاب

177-644 . 

همای  بررسی خوانایی کتماب (. 1921راد، فاطمه فسرا ، فرشته؛ روش ، بلقی ؛ نجفیان، آرزو؛ یوسفی

فصلنامه مطالعیات برنامیه درسیی. سیال چهیاردهم،       اول تا شش .های فارسی دوره ابتدایی: پایه

 . 119-164، زمستان. صص 22شماره 

 .، نیمه اول زمستان92. فصلنامه شعر. شماره ادبیات پایداری(. 1919ف سنهری، م مدرضا

 . چاپ اول، تهران، صریر.ادبیات دفاع مقدس(. 1912سنهری، م مدرضا ف

یییروت،  ی، بی  روحیییان ی،ترجمیییه: م مدحیییس  «هادب المقمماومممم (.«  1944، فی، یییالیشییکر

 نییشر نو، تهران.

. تهیران، وزارت آمیوزش و   فارسمی دوم دبسمتان  (. 1922فتیالیف  قاسم پور مقدم، حسی  و ارضیای  

 پرورش.

. تهیران، وزارت آمیوزش و   فارسمی ششم  دبسمتان   (. 1922فقاسم پور مقدم، حسی  و ارضای تالیف 

 پرورش. 

ت ملمی در  یم هوهمای  مؤلفمه سه میزان حضور یمقا(. 1644رلوی مقدم، سیدبهنام؛ افراسیابی، مهدیه ف

فصلنامه مطالعیات   ران.یزبان انگلیسی نظام آموزش و پرورش رسمی اد ی  و جدیقدهای کتاب

 . 167-176، بهار. صص 44برنامه درسی. سال شانادهم، شماره 

ادبیات پایداری در اشعار های مؤلفهتحلیل (. 1921ینی پور، احمد؛ احمد خلیلی و م س  مهدی نیا ف

 .174-192فت، صص ادبیات پایداری، سال چهارم، شماره ه طاهره صفار زاده،
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فرهنگی ادبیات دفماع   -پیوستگی تاریخی(. 1922کاموربخشایش، جواد؛ دادبه، اصغر؛ بهرام گنابادی ف

. صص 9شماره  11فصلنامه پژوهشهای نقد ادبی و سب  شناسی. دوره  مقدس با ادبیات پایداری.

124-142. 

(. 1924ف هوری اسالمی ایمران مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلی  و تربیت رسمی عمومی جم

 تهران، دبیرخانه شورای رالی آموزش و پرورش.

ارائه مدل برنامه درسی تربیت سیاسی بر اساس (. 1922یوسف زاده، م مدرضا؛ شاهمرادی، مرتضی ف

ان دوره آموزدانشسیاسی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای  -ساحت تربیت اجتماعی

 .644-179. صص1دی تعلیم و تربیت اسشمی. سال پنجم. شماره . مسایل کاربرمتوسطه اول

 


