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ها را در کنار يکديگر به هويت ملی تمام تفاوتچکیده: 

کند و احساس تعلق و اتحاد بین آحاد يک سرزمین تبديل می

-قابل ديگری تعريف خاص میدر نهايت به يک ملت در م

بخشد. هدف مقاله حاضر، بررسی هويت ملی در کتاب 

قاجار، پهلوی )رضا و  هسه دور پنجم ابتدايی در هفارسی پاي

تحلیلی -توصیفی هبه شیومحمدرضا( و جمهوری اسالمی 

قاجار،  هدهد در دوراست.  نتايج به دست آمده نشان می

( 1342ل )سال های اخالقی؛ در دوره پهلوی اومؤلفه

( ابتدا 1336های فرهنگی و در پهلوی دوم )سال مؤلفه

های فرهنگی سهم ( مؤلفه1307) های اخالقی  و بعداًمؤلفه

سیس ه خود اختصاص داده است. بعد از تأبیشتری را ب

مذهبی دارای بیشترين فراوانی بوده  هجمهوری اسالمی، مؤلف

وری اسالمی در جمه 1307در سال « ديگری»است. توجه به 

های مورد بررسی رسید و دور به کمترين میزان بین دوره

به عنوان عنصر « محوریاسالم»و « غرب»شدن از ديگری 

و « جهان اسالم»بخشی به ايرانیان تبديل شد و موضوع هويت

 مورد توجه قرارگرفت.« جهان اسالم وطنی»
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Abstract: National identity transforms all 

the differences together into a feeling of 

belonging and unity among the people of a 

land and finally gives a special definition to 

one nation in front of another the purpose 

of this article is to investigate the national 

identity in the 5th grade Persian book in the 

three periods of Qajar, Pahlavi (Reza and 

Mohammad Reza) and the Islamic Republic 

in a descriptive-analytical way. The obtained 

results showed that in the Qajar period, the 

moral components; in the first Pahlavi 

period (1929) cultural components and in 

the second Pahlavi (1958) first the moral 

components and later (1977) the cultural 

components took a greater share. After the 

establishment of the Islamic Republic, the 

religious component has been the most 

abundant. Attention to the "other" in the 

Islamic Republic in 2016 reached the lowest 

level among the investigated periods, and 

moving away from the "West" and "Islam-

centered" became an element of identity for 

Iranians, and the topic of "Islamic World" 

and "Native Islamic World" was considered. 
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 مقدمه                                                        

هويّت ملی در يک جمله، کیستی و چیستی يک ملّت است که شناخت و باور و تمسک بهه آن  

شود و بهه مرزههای يهک کشهور معنها و هويّهت       موجب انسجام، يکپارچگی و وحدت ملی می

اجبهاری   های درسی يکدست وتولید کتاب دهد، ايجاد مدارس وها نشان میبررسیبخشد. می

های حاکم بوده است، در ايجاد و يا تقويهت هويهت   ترين اهداف نظامکردن آموزش، که از مهم

شاهرخ مسکوب در اين باره بها اشهاره بهه    (. 0: 1044تأثیر نبوده است )بابايی، ملی بی هيکپارچ

گويهد:  هها و مهدارس ايهران مهی    نهخابازتاب هويّت ملی در ادبیات فارسی و مواد درسی مکتب

ای داشته است و در آثار ماندگار، جلهوه  اهمیت هويّت ملی همواره در ادبیات ما نمود گسترده»

ها و بعدها در مدارس تهدريس شهده اسهت و از آن بهرای     خانهکرده است. آثاری که در مکتب

ساسانی با وجود  هط سلسلاست، چنانکه پس از سقوکار رفتهمعرفی هويّت ايرانی به کودکان به

باسهتانی و ديگهری زبهان     هاينکه ايرانیان، دين اسالم را پذيرفتند، اما با تکیه بر دو عنصر گذشت

ترين منهاب   از سوی ديگر مهمترين و رايج (.6: 1326فارسی، هويّت ملی خود را حفظ کردند )

کهه بها وجهود پیشهرفت     های آموزشی هسهتند  تحقق يادگیری مؤثر و پايدار در کشور ما، کتاب

سزايی در تعمیق و ثبات يادگیری دارند که قابهل  تکنولوژی آموزشی همچنان تأثیر شگرف و به

ههای وقهت متوجهه    کنهد کهه دولهت   باره اسفنديار معتمدی ههم اشهاره مهی   انکار نیست. در اين

ر بخشی به اوضهاع آشهفته حرهور بیگانگهان د    های درسی بودند و برای ساماناثرگذاری کتاب

 (.1324:0کشور و ضرورت رشد فرهنگی و توسعه، نیاز به وحدت ملی را درک کردند )

های درسی، به سبب داشتن محتوای مشترک و گستره نشر، بهترين ابزار برای انتقال کتاب

اند و کودکان و نوجوانان ملزم به آموزش ابتدايی، هويت ملی هکننددهنده و تقويتمفاهیم شکل

تحلیلهی، در پهی   -ها هستند. پژوهش حاضهر، بهه روش توصهیفی   اين آموزش بهترين گیرندگان

دهی به کودکان و نوجوانان کشور، طهی يکصهد سهال    های درسی در هويتبررسی نقش کتاب

های مختلف حکومتی )از قاجار های هر نظام آموزشی را در دورهاخیر است. ازاين رو، رويکرد

گیهری آن  هايی کهه بهه شهکل   ، الزم آمد هويت ملی و مؤلفهکاود. اما پیش از آنتا به امروز( می

انجامد؛ تعريف شود. از ههر دوره، چنهد کتهاب مربهوط بهه درس فارسهی بررسهی شهد تها          می

شهک ادبیهات   های درسی، بهی های هويت ملی موجود در آن شناسانده شود. در بین کتابمؤلفه

اشهته باشهد؛ زيهرا ادبیهات فارسهی      توانست از بین ساير دروس، جامعیهت الزم را د فارسی، می
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بهوده   و غیهره ها، حامل اساطیر، تاريخ، دين، اخالق، حکمت، غنا و حماسهه  همواره و طی قرن

است. ادبیات فارسی، نمود فرافکنهی و تبلهور احساسهات و افکهار و تجهارب بشهری اسهت و        

يها  بستری مناسب برای معرفی هويت ملی يک کشور است. بررسهی سهیر دگرديسهی، رشهد و     

دههد کهه در ههر دوره يها نظهام      تواند، نشان های هويت ملی، میناديده گرفتن هر يک از مؤلفه

تحصیلی چه ديدگاهی بر تعريف هويت ملی حاکم بوده است، زيرا همچنان کهه ايهن پهژوهش    

دهد، تغییر حکومت، تحوالت سیاسی و اقتصادی و اجتمهاعی و نهايتهاً رشهد مسهايل     نشان می

ساز، نشهان  های هويتی، همه در کتاب درسی نمود يافته است. فراوانی مؤلفهفرهنگی و آموزش

ريهزان آموزشهی بهر چهه     های درسی و برنامهدهد در هر دوره از اين تحوالت، مؤلفان کتابمی

نتهايج ايهن تحقیهق بهه     اند و نتیجه اين تأکید چه شده اسهت.  بخشی از هويت ملی تأکید داشته

های درسی و نیز نويسندگان و شاعران کودک کمک خواهد کرد تها  تابريزان و مؤلفان کبرنامه

طهور هدفمنهد و مهؤثر تهالش     های اين حوزه بهه در جهت ارتقای سطح کیفی و محتوايی کتاب

 کنند.       

 بیان مسأله

هويّت و نظر تنی چند از انديشهمندان ايرانهی،    هاين پژوهش با توجه به نظرات اريکسون دربار

شهود و سهپس بازتهاب آن در کتهاب درس     های هويّت ملی در ايهران شناسهايی مهی   ابتدا مؤلفه

گیرد فارسی کالس پنجم ابتدايی )دبستان( در سه حکومت و نظام سیاسی مورد بررسی قرار می

ههايی بهرای   تا مشخص گردد هر حکومتی در جهت نیل به اهداف خود از چه عناصر و مؤلفهه 

ها و عناصر هويّهت  و همچنین، توجه به نمادها، مؤلفه گیری هويّت ملی سود جسته استشکل

سهازد و بهه عبهارت ديگهر،     ملی چگونه کشور را با موضوع جهانی شدن و ديگری مواجهه مهی  

چگونه از درس فارسی در جهت تجهیز فرد به هويّت ملی برای ايجاد وحدت و انسجام کشور 

نتهايج   .شدن( استفاده شده است در مواجهه با ديگری )در اين پژوهش، غرب و موضوع جهانی

های درسی و نیز نويسندگان و شاعران کهودک کمهک   ريزان و مؤلفان کتاباين تحقیق به برنامه

طهور هدفمنهد و   های اين حوزه بهخواهد کرد تا در جهت ارتقای سطح کیفی و محتوايی کتاب

 مؤثر تالش کنند.

ويهژه هويّهت ملهی صهورت گرفتهه      های در مورد انواع هويّت و بتاکنون مطالعات گسترده
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های به عمهل آمهده، هويّهت ملهی در کتهاب      يک از آثار و پژوهشاست، اما از آنجا که در هیچ

ای بین سه دوره )نظام حکومتی( بررسی نشده است، خه  آن  طور مقايسهدرس فارسی پنجم به

 گیرد.احساس شده و موضوع مورد مطالعه اين تحقیق قرار می

نتهايج  ههای متعهددی مهورد توجهه قهرار گرفتهه اسهت.        ملی در پژوهش موضوع هويّت 

 :دهدها نشان میپژوهش

های اجتماعی و فارسی بخوانیم به برخی نمادها مثل پرچم، سرود ملی، تقويم در کتاب

رسمی، قومیت، ادبیات ملی، اساطیر ايرانی، مکان تاريخی و ملی و هنر ايرانی کم توجه 

توان در قالب تصاوير می (، ابعاد مختلف هويت ملی را1300ادی، است )جديدی محمدآبشده

های تازه تألیف زبان انگلیسی به وضوح مشاهده کرد و اين امر در مقايسه با و کلمات کتاب

اند و تر و بیشتر مورد توجه مؤلفان قرار گرفتهراهنمايی قديم بسیار دقیق ههای دورکتاب

مقدم و افراسیابی، گردد )علویهای مورد بررسی مشاهده میتفاوت معناداری در نمود مؤلفه

مورد  310مورد فرهنگی است که  066(. برآيند مقوالت واژگانی، تصويری و متنی شامل 1044

(، 1300 )غیاثیان و همکاران، اسالمی است -دربردارندة فرهنگ و هويت ايرانی %66/63معادل 

های محلی نیز به ی در اين کتب درج شده است. مؤلفههای محلهای ملی بیشتر از مؤلفهمؤلفه

 (.1303جغرافیا، آثار باستانی محدود و لباس منحصر شده است )غیاثیان، 

های درسی بوده است. ها، توجه به موضوع هويت ملی درکتابمحور اصلی اين پژوهش

اسالمی  نظام حکومتی قاجار، پهلوی و هک به تحلیل تطبیقی هويت ملی در سه دوري هیچ

های اند؛ بنابراين در پژوهش حاضر ضمن اشاره به مفهوم هويت ملی و استخراج مؤلفهنپرداخته

های هويت ملی از متون مورد نظر استخراج و تحلیل آن از میان نظريات انديشمندان، مؤلفه

و  ها، برآمده از چه اوضاعتوجهی به برخی مؤلفهيا بیشوند تا نشان دهند توجه محتوا می

 احوال سیاسی و اجتماعی بوده است و چه پیآيندی به همراه داشته است.

 و چهارچوب بررسی مفاهیم

 :پیش از پرداختن به پژوهش حاضر الزم است برخی مفاهیم تبیین گردند

های قديم و جديد همواره مورد مفهوم هويّت از آن جمله مفاهیمی است که در زمانهویّت: 

شناختی، فلسفی و عرفانی مختلفی به عمل تعاريف اجتماعی، رواناست و از آن توجه بوده



...پنجم دبستان از دورة قاجارتا  یدر کتاب فارس یمل تيبازتاب هو  

842 

 

شود )آزادارمکی، مطرح می« غیر»آمده است، اما در هر صورت همواره در هر سطحی در مقابل 

کند ماند و تغییر میگیرد، باقی می(. هويّت در جريان فرآيند اجتماعی شدن شکل می13: 1327

(. هويّت ما مرز میان ما با ديگران است، لذا 01: 1320وفی، گیرد )رئو يا حتی از نو شکل می

اگر گروه باشد، در اين صورت هويّت گروهی « من»موارد اشتراک ما و ديگران نیست. اين 

ها فاقد آن هستند، شود که ديگر گروهای از خصايص مشترک اجتماعی را شامل میمجموعه

م بیانگر تشابه و هم تمايز است )ابوالحسنی، بنابراين، هويّت مفهومی دو رويه است؛ يعنی ه

1327  :60.) 

 توان گفت سلسله مراتبی برای خود دارد:هويت انواع و حتی میانواع هویّت: 

گويد: هويّت فردی که منظور از هويّت فرد، کیستی اوست. اريکسون میهویّت فردی:  -1

 (.3: 1307يعنی مسؤولیت من در اين زندگی چیست؟ )اريکسون، 

شامل ابعاد خانوادگی، قومی، شخصی حتی دينی، شغلی، نوع پیوند و  :کههویّت اجتماعی  -2

 (.73: 1323جاه، دانند )رفعتمیزان تعلق به هر يک از آنها در بین اعرای يک اجتماع می

های فرهنگی هستند که به ای از مؤلفهمنظور از هويّت فرهنگی، مجموعههویّت فرهنگی:  -3

ها دهند و به عبارت ديگر او را از ساير افراد يا گروهمی« شخصیت»به يک گروه، يک فرد يا 

 کنند.می« متمايز»

بندی( از جمله چگونگی )طبقه گذارینشانو  نامهای های هويّت فرهنگی، زبان، نظاممؤلفه

ای و کاری ... را گسترش نظام خويشاوندی، همسرگزينی، اوقات فراغت، روابط حرفه

 (.104: 1307گیرد )فکوهی، دربرمی

های ايرانی بسیاری از انديشمندان ايرانی معتقدند دين جزء الينفک حکومتهویّت دینی:  -4

توان هويّت ملی ايران را بدون نقش اند، بنابراين نمیحتی قبل از ورود اسالم به ايران بوده

ای شناختی، اعتقادی و عهتوان مجموهای دينی بررسی کرد. هويّت دينی را میاثرگذار مؤلفه

های مختص ها و آگاهیها، هنجارها، باورها، احساسات، نمادها، طرز تلقیروانی شامل ارزش

يافته  اجتماعی دانست که حول يک محور غايی )مفهوم مقدس( سازمان -به يک خود فردی

گروهی نسو، سبب همبستگی و انسجام دروهای اجتماعی، از يکاست و با اثرگذاری بر کنش

شود و از سوی ديگر موجبات تمايزات دينی( در میان اعرای گروه )دينداران( می)درون

 (.116: 1320آورد )رئوفی، ها فراهم میدينی( را با ديگر افراد و گروهگروهی )برونبرون
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دانند و هم در عین حال يکی از هويّت ملی را هم يکی از انواع هويّت میهویّت ملی: -5

در عین حال « هويّت سطوح مختلفی دارد»ترين آنها. حمید احمدی با اعتقاد به اينکه جام 

انسان با کشورش را  هدارد که باالترين سطح هويّت، هويّت ملی است که رابطقاطعانه اذعان می

ها است. هويّتتر ها محکمدهد. هويّت ملی ثابت است و ساختارش از ديگر هويّتنشان می

 (.10: 1322کنند )احمدی، هم مداخله نمی هدارند و برای همین هم در حیط سلسله مراتب

های هويّت ملی در ايران برخی از انديشمندان درصدد برآمدند تا مؤلفههای هویّت ملی: مؤلفه

هويّت ملی باشد. اين پژوهش  ههای اين چنینی درباررا تبیین کنند که معیاری برای پژوهش

انديشمندان ايرانی و  ههای مورد تأکید کلینظرات اين انديشمندان، شاخصعالوه بر استفاده از 

های خود، حتی خارجی را در تعريف و تبیین موضوع هويّت ملی استخراج کرده و در بررسی

ای، است. از جمله: سیدرحیم ابوالحسنی هويّت ملی را دارای ابعاد جامعهمورد توجه قرار داده

های ها و شاخصداند که هر کدام نیز دارای مؤلفهنگی و سیاسی میتاريخی، جغرافیايی و فره

 خاص است از جمله: 

 اجتماعی )خانواده، قوم، ملت، امت، جامعه جهانی(، -الف( هويّت ملی

 فرهنگی )میراث فرهنگی، زبان فارسی(،  -ب( هويّت ملی

  قدرت، سیاسی )ساختار سیاسی گذشته، ايدئولوژی، ساختار و منب -ج( هويّت ملی

های اين (. پايه60: 1327های کالن( )همبستگی، جايگاه حکام، حمايت مردم از سیاست

 پژوهش بر اساس نظر اين انديشمند استوار شده است.

 های هویّت ملی مؤلفه
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 های هويت ملی. مؤلفه1جدول

فه
مؤل

عی
ما
جت
ی ا
ها

 

 ن، مراسم عروسی و عزا، آداب و رسوم شامل اعیاد مثل جشن سده و نوروز، شب يلدا، مهرگا

 بدر و )کلیه مراسم وآيین های درحد ملی و کشوری(...سوری، سیزدهچهارشنبه

 .توجه به مقام زن و وظايف او، توجه به کودک و وظايف او، توجه به مرد و وظايف او 

 .صناي  و هنرهای دستی مثل فرش، گلیم، گبه، حصیربافی 

 .پوشاک شامل لباس محلی 

 های شاهنامه، سیمرغ، شیر و خورشید و....طورهاساطیر مانند اس 

 .ورزش باستانی، ورزش ملی مثل کشتی 

 ايرانی. هجانوران مثل يوزپلنگ ايرانی، گوزن زرد ايرانی، گرب 

 های اخالقی، باورها.رفتار دولتمردان بزرگ، خصلت 

 .خوراک شامل انواع غذاهای ايرانی: آش، حلوا، چلوکباب 

فه
مؤل

قی
خال
ی ا
ها

 

 نوازی، احساساتی بودن، راستگويی، درستکاری، عشق به والدين، تعارفی بودن، گرمی، مهمانیات مانند: خوناخالق

 دوستی.امانتداری.وطن

 پرستی، خلف شوند: دروغگويی، دزدی، رياکاری، جهالت، پولحتی خصوصیات منفی که مذموم تلقی می

 وعده، خیانت در امانت.

فه
مؤل

گی
رهن
ی ف
ها

 

  حافظ، فردوسی، سعدی، خیام، مولوی، خواجوی کرمانی، نظامی گنجوی، ناصرخسروشاعران مثل 

 بن وشمگیر و شاعران و نويسندگان و هنرمندان نويسندگان و دانشمندان مثل بلعمی، بیهقی، قابوس

 تار، تار، عود.معاصر. ساز موسیقی مثل نی، سنتور، دف، کمانچه، سه

 زبان؛ زبان فارسی 

 ها مثل تنوع قومی، چهره و فرم صورت، نوع پوشاک و حتی ويژگی خواب و میتها و قوفرهنگخرده

خوراک و پوشاک و تغذيه و رفتار و اخالقیات و باورها و سننی که در سطح کوچکتری از جامعه مورد 

 گیرد.توجه قرار می

 .سرود ملی و شناسنامه، کارت ملی 

فه
مؤل

ی 
ها خی
اري
ت

 

 ر کشور ايران مانند هخامنشیان، ساسانیان، صفويان و ...شامل تاريخ باستان، گذشته و معاص 

 ها و فتوحات ...ها و پیروزیهای تاريخی، جنگمناسبت 

 حقوق بشر کورش، ارگ بم و... هجمشید، بیستون، کتیبآثار باستانی مثل تخت 

فه
مؤل

يی
فیا
غرا
 ج
ی
ها

 

 ايران، مرز. هشامل نقش 

 تولد، کوه دماوند.فارس، شهر محل مکان؛ مثل دريای خزر، خلیج 

 .طبیعت: مثل خاک، آب، کوه، دريا، کوير 

 .اقتصاد: مثل کشاورزی، صناي  ملی، نفت، پسته، خاويار، )خودروی( پیکان، زعفران 

 شهرهای باستانی 
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فه
مؤل

نی
 دي
ی
ها

 

 .آيین زرتشتی، اسالم، مذهب تشی ، عرفان و تصوف 

 زرد، خیرات.خوراک مثل آش نذری، شله 

 ب، چادر، مقنعه، عبا و قبا، لباس پوشیده.پوشاک شامل حجا 

 .ظواهر انسانی مثل ريش 

 .اخالقی مثل امانتداری، ايثار، جهاد، شهادت 

 های مذهبی: مثل نماز و روزه، وقف، نذر، شرکت در مراسم تاسوعا و عاشورا، نماز جمعه، خطبه، آيین

 حديث.

  .نام پیامبران، امامان، معصومین 

 .شهادت، شهید، عدل الهی 

 .رسالت پیامبر، اعتقاد به امامان، اعتقاد به کتاب آسمانی 

  .معاد، بهشت و جهنم و برزخ 

  .مهدويت، امام زمان و ظهور 

  .مرجعیت و تقلید واليت فقیه 

فه
مؤل

سی
سیا
ی 
ها

 

 .نام شاهان، حاکمان، خلفا 

 جمهور، وزير، وزرا.واژگان: شاهنشاه، خلیفه، شاه، رهبر، ريیس 

 .قانون اساسی، وطن 

 

ايم، تعريف هويّت در ظريفی که در تعريف انواع هويّت با آن مواجه همهمترين نکتدیگری: 

شود هويّت )فردی يا حتی ملی( يعنی آنچه که طوری که گفته میاست. به «ديگری»مقابل 

 (. 6: 1320شود )احمدزاده، موجب تمايز او از ديگری و غیر می

 های مورد بررسی در پژوهشنظام

در های قاجار، پهلوی و جمهوری اسالمی جامعه آماری پژوهش است. ی فارسی دورههاکتب

های مورد بررسی به صورت صرفاً آماری ارايه اين بخش، ويژگی ظاهری و محتوايی کتاب

تحلیل محتوا، ابتدا هر کتاب به تنهايی، سپس هر کتاب در  هشود و در انتها براساس شیومی

قاجار تا امروز  هها از دورد و در نهايت سیر تحوالت محتوای کتابقبل از خو همقايسه با دور

 شود.بررسی می
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 قاجار، پهلوی و جمهوری اسالمی هپنجم در سه دور ههای پایبررسی کتاب

شوند و به سبب محدوديت های درسی تحلیل میها ،کتاببا استفاده از تعاريف و مؤلفه

کار بسنده  هنمونه از هرکتاب، برای شناساندن نحوصفحات، در اين مقاله فقط به آوردن يک 

 شود.می

 های بررسی شده. مشخصات کتاب6جدول 

نام 

 کتاب
 مجمعه

فرائداألد

 (1ب )
 فارسی فارسی فارسی فارسی

فارسی 

 خوانداری

دوره 

حکوم

 تی

 قاجار قاجار
رضا 

 پهلوی

محمدرض

 ا پهلوی

محمدرضا 

 پهلوی

 جمهوری

 اسالمی

 جمهوری

 اسالمی

سااااا  

نتشااار ا

)چااا  

 او (

- 
هه 1600

 .ش
1342 1336 6037 1370 1307 

نااااوع 

 چا 

نويدست

 س
 افست افست افست افست سنگی سنگی

نوبااات 

چاااا  

 )بررسی

 شده(

 سوم اول اول اول سوم شانزدهم -

نااااوع 

 خط
 نستعلیق تحريری

نستعلی

 ق
 نستعلیق

نسخ و 

 نستعلیقشبه

نسخ و 

نستعلیشبه

 ق

نسخ و 

نستعلیشبه

 ق

 ناشناس نویسنده

 عبدالعظیم

خان 

 گرگانی

- 

شش 

استاد 

6ادبیات)

) 

 حسن انوری
گروه 

 بررسی

گروه 

 تالیفات
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نام 

 کتاب
 مجمعه

فرائداألد

 (1ب )
 فارسی فارسی فارسی فارسی

فارسی 

 خوانداری

دسااتگاه 

 نظارتی
 - معارف - -

وزارت آموزش 

و پرورش 

)سازمان 

شاهنشاهی 

اجتماعیخدمات

) 

وزارت 

آموزش و 

 پرورش

وزارت 

آموزش و 

 پرورش

تعاااداد 

 عناوین
0 07 147 

 پسران 01

(01 

 دختران(

30 37 37 

تعاااداد 

صااف ا

 ت

04 614 303 

100 

پسران 

(100 

 دختران(

660 127 106 

 قاجار هپنجم در دور هپای بررسی کتاب

 مجمعه:  -1

خانه آن را در قرن سیزدهم در نوشته است که مالی يک مکتبای دستمجمعه، درواق  رساله

ر و يا هر است. کامالً منظوم است و فاقد فهرست، تصويقاجار برای شاگردانش نوشته هدور

گیرد. نام سرايندگان اشعار نوشته کوتاه داستانی را در برمی هديگری است و پنج منظوم هضمیم

خطی، فاقد نام مؤلف است و پس از آمدن چاپ سنگی بارها به چاپ  هاست. اين رسالنشده

قمری است که روی جلد مقوايی اين  1306ها مربوط به سال است. يکی از اين چاپرسیده

خورد. پنج داستان اين کتاب فاقد عنوان هستند، اما از روی به چشم می« مجمعه»و ذيل نام اثر 

قربانی »و « موسی و شبان»و « موسی و سنگتراش»های سلطان جمجمه، قارون، محتوا به نام

 اند.نامگذاری شده« کردن اسماعیل

و به همین ترتیب نیز به السالم آغاز شعرها هر بار در آغاز با درود و سالم بر محمد علیه

 رسد:پايان می
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 هههههزاران درود و هههههزاران سههههالم   

 

 السهههالمز مههها بهههاد بهههر محمهههد علیهههه 

 

های اين دنیا مذموم است، تمام شاهان و سلطانان خوشیتمام مفاهیم مورد تأکید در مجمعه: 

عقبی و  جملگی به خاک رفتند، صبور باش و اعتراض نکن، از آتش جهنم بترس، نماز بخوان، به

 آخرت بینديش و از خدا بخواه که گناهانت را به حق شاه مردان ببخشد.

 ... کجهههها رفتنهههد سهههلطانان تمکهههین  

 اگهههر دنیهها بکههس جهههاويد مانهههدی    

 

 کجههها رفتنههد مظلهههومان مسکیهههن 

 محمههد جهههاودان آنجههها بمانهههدی
 

 (6تا: ص)مجمعه، بی

ای خانهخانه است. متون مکتبکتبهای آموزش در ايران، ميکی از حلقه»ها: ت لیل مؤلفه

هايی که پس شود؛ کتابای نامیده میخانهای خاص از ادبیات است که ادبیات مکتبخود گونه

کردند، اين خوانی و الحمدخوانی را سپری میهای قرآنشدند و دورهها باسواد میاز آن که بچه

شد. اين خوان هم گفته میبه آنها بچه خواندندکههای کوچک را میها و جزوهها يا کتابرساله

(. 3 :1300)ذوالفقاری و حیدری، « گیرندها امروزه، بیشتر در گروه ادبیات عامه جای میرساله

خانه ها بوده است. ويژگی اين رساله آن است که مالی مکتبمجمعه نیز از جمله اين رساله

است. نمونه مورد بررسی متعلق به ردهکفردی برای تدريس انتخاب می هاکثر مطالب را با سلیق

خانه به مدارس جديد است. با وجود آنکه در کشور به گسترش مدارس دوران گذار از مکتب

وکنار مملکت و حتی پايتخت به ها در گوشهخانهشود، اما هنوز مکتبنوين اهتمام ورزيده می

ها مانعی بر سر هم سنتمدارس کند بود و  هآهنگ توسعفعالیت مشغول بودند؛ زيرا هم، 

 حرور کودکان در مدارس نوين.

تعلیمی  ههويت ملی در اين رساله با هويت دينی پیوند خورده است. بنابراين بیشتر جنبه

ای سنتی که شهاه را در رأس و ديگهران را در و تحهذيری دارد و همچنهان به تبلیغ جامعهه

چون و چرای جامعه کمر سازی بیيکپارچههپردازد. اين هويت، به دهد، میقاعده قهرار می

تواند مهوفق باشد، زيهرا هنهوز ههويت ملی در ايران چندان متکثر بندد و تا حهد زيهادی میمی

 کند. نشده و در جهت تثبیت نظام فکری و سنتی عوام حرکت می
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 ها.ش 1222فرائداألدب، چا  نخست -2

 614قاجار است. اين کتاب در  هابتدايی دور پنجم و ششم هفرائداألدب کتاب درس فارسی پاي

هه.ش به صورت سنگی و با خط نستعلیق در تهران  1606صفحه برای نخستین بار در سال 

 هسال برای تدريس تجديد چاپ شد و ظاهراً نیمی از آن برای پاي 16منتشرشد و تا بیش از 

ه تفکیک مشخصی برای شده است )از آنجا کششم تدريس می هپنجم و نیمی ديگر برای پاي

 هکه از صفحهمچنان .اين دو پايه صورت نگرفته بود در اين پژوهش کل کتاب بررسی شد(

معلم زبان »است که  «میرزاعبدالعظیم خان گرکانی»کتاب  هآيد، نويسندنخست اين کتاب برمی

و شامل فهرست است  هاست. اين کتاب فاقد صفحبه دنبال نام آن نوشته شده «فارسی و ادبیات

عنوان درسی است، عناوين درسی در بیشتر موارد حکايت، بیت، قطعه، نصیحت، رباعی و  07

مثنوی است و در موارد معدودی عناوينی مانند: پادشاه عادل، برزگر حريص و مرغ زيرک، 

شود و يا در مواردی بازنويسی همان زاهد و گرگ و تواض  که عین متون کهن است، ديده می

دار متن است در تأيید متن اصلی و عنوان غیرهواردی به نظر رسید بیت و رباعی و متون )در م

اثر منظوم از ادبیات کهن و تنها يک  36ارتباط با آن بوده است(. اين کتاب دارای و گاه بی

اثر از  02چنین اين کتاب دارای مورد اثر منظوم از اشعار شاعران معاصر همان دوره است. هم

است که در مورد نیز به نثر همان دوره )قاجار( نوشته شده 0ادبیات کهن است و آثار منثور 

 تر است.های از خود قديمیواق  بازنويسی حکايت

های اين کتاب بیشترين دهد از کل عناوين و درسها نشان میتحلیل بررسیها: فراوانی مؤلفه

مورد(، مذهبی  61های سیاسی )همورد و بعد از آن حوز 34اخالقی با  هموضوع مربوط به حوز

اشاره « ديگری»مورد نیز به  16مورد( است و در  1مورد( و جغرافیايی ) 7مورد(، فرهنگی ) 6)

 شود که منظور از ديگری تمامی موضوعات مربوط به خارج از مرزهای ايران است.می

جتماعی )که ها و موضوعات ابررسی مؤلفههای هویت اخالقی در کتاب فرائداالدب: مؤلفه

اخالق را هم دربردارد( به نوعی تشويق به جبرپذيری است؛ دعوت است به انفعال در مقابل 

قرا و قدر، سکوت اختیار کردن و پناه بردن به بزرگتر و قدرتمندتر برای دريافت حمايت و 

 رسد و هر کس به اين دنیااطمینان دادن به اينکه ستمگر و ظالم آن دنیا به سزای عملش می

 بیند. روی کند، بد می



...پنجم دبستان از دورة قاجارتا  یدر کتاب فارس یمل تيبازتاب هو  

842 

 

گو فرو بستی سبب  و بزرگی را شنیدم که پیوسته در کنج عزلت نشستی و لب از گفت»

حال از او بازجستند گفت از آن خاموشی گزيدم که در آن هیچگونه زيان نديدم ولی از اين

 (.12و  16: 1606سخن گفتن بیهوده پشیمانی بسی خوردم )فرايداالدب، 

قابل توجه است که در زمان کتاب های هویت ملی در فرائداالدب: ؤلفهت لیل م توای م

اند و هر لحظه امکان ها در ايران حرور چشمگیری داشتهها و انگلیسدرسی مورد نظر، روس

ها محتمل بود. مظفرالدين شاه از سويی با ها و تصرف شمال کشور به دست آنقزاق هحمل

طلبان و ی ديگر با مخالفت آزاديخواهان، مشروطهها مواجه بود و از سويحرور خارجی

رسد به همین علت محتوای کتاب درس فارسی برآيندی از وض  نارضايتی مردم. به نظر می

شود، شاه و کشور بوده است. دعوت به انفعالی که در متون برگزيده برای تدريس مشاهده می

روهای بیگانه از شمال و جنوب کشور پذيری شاه در مقابل ورود نینمايانگر ناتوانی و تسلیم

است و است. به نوعی قدرت نظامی روس و انگلیس و درايت سیاسی آنها مورد کرنش بوده

شود و اين ناتوانی در اثرگذاری بر در مقابل انفعال و ناتوانی و نادانی شاه ايران نکوهش می

اجتماعی دعوت به  هدر حوز اوضاع مملکت، مؤلف را بر آن داشته تا متونی را انتخاب کند که

قابل توجه ديگر انتخاب چند متن در تأيید محتوايی واحد در  هکند. نکتقناعت و انفعال می

دهد اگر به های متنوع و متفاوت است. به عنوان مثال با اين مرمون که به شاه هشدار میقالب

نشیند خت میشوی و پسرت به جای تو بر تشود، خل  میمملکت توجه نکنی، شورش می

دهد و او برکنار و احمدشاه به سرنوشتی که برای مظفرالدين شاه روی می -( 11)همان: 

 آورد.اما اين نکته را به چندشکل با تک بیت، داستان و شعر به دنبال هم می -رسدسلطنت می

 پهلوی  هپنجم دور هپای کتاب -3

 1331-پهلوی او  )رضا پهلوی( -3-1

کتاب پنجم »با نام  1342رسی جزيی از تنها کتابی است که در سال درس فارسی مورد بر

طور کامل بررسی شده است(. جلد به چاپ رسیده است )که البته در اين پژوهش به« ابتدايی

آن قديمی و فاقد نام است که شايد به دلیل صحافی شدن باشد )نه در بخش مرکز اسناد 

ملی، روی جلد اين کتاب نامی مشاهده نشد(، اما در  هکتابخانه دانشگاه تهران و نه در کتابخان

خورد و زير آغازين کتاب عنوان کتاب پنجم به خط نستعلیق و به روشنی به چشم می هصفح
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وزارت معارف تألیف و طب  شده و حق طب  آن »آن توضیح داده شده است که از طرف 

کتاب برده  هی از نويسندنام«. 1311وزارت معارف است؛ طهران  همحفوظ و منوط به اجاز

بندی و تفکیک موضوعی است و در فهرست و هرگونه فصل هنشده است. کتاب بدون صفح

عنوان درسی است که برخی فقط نام حکايت بر خود دارند  147صفحه و  303مجموع دارای 

د و شوو برخی نیز دارای عنوان تکراری هستند؛ مانند عنوان پند و امثال که چند بار تکرار می

 هر بار با مطالب و محتوای جديد آمده است.

مورد علمی و آموزشی بوده است. مابقی  30از بین موضوعات متون درسی، ها: فراوانی مؤلفه

مورد  2مورد اخالقی،  2مورد مذهبی،  10مورد فرهنگی،  10های مورد بررسی از بین مؤلفه

 مورد نیز منفی است. 3د مثبت و مور 11« ديگری»مورد اجتماعی است. نگاه به  6سیاسی، 

 های فرهنگینمونه برای مؤلفه

 کفههر چهههو منههی گهههزاف و آسههان نبهههود   

 در دهههر چههو مههن يکههی و آنهههم کههافر     

 

 تههر از ايمههان  مههن ايمههان نبههود محکههم 

 پس در همهه دههر يهک مسهلمان نبهود     

 
( 62: 1342کتاب فارسی )نقل به معنی و ملخص از نامه دانشوران،    

رسد توجه به آثار ملی و به نظر میپهلوی او :  ههویت فرهنگی دردور هایت لیل مؤلفه

های ناسیونالیستی در کشور به گرايش -ها داردکه بیشترين سهم را از بین ساير مؤلفه -فرهنگی

طوری که برخی معتقدند رضاخان به ها و مذهب. بهزند؛ گرايشی در مقابله با سنتدامن می

بوده است و کشف حجاب و به حاشیه راندن روحانیون را « تجدد»نام  ای بهدنبال اجرای پروژه

 هشبدانند. در هر صورت پر کردن خ يی که او با اقدامات يکاز مظاهر اين پروژه می

اش و با زور و اجبار انجام داده بود، در واق  بحران هويتی ايجاد کرد و سعی داشت تا فرهنگی

باستان، ايران هدوستی )بدون اسالم( و با توجه به گذشتايراندوستی و با جايگزينی مفهوم وطن

  اين خالء را پرکند.

دادند و هايی که مردم عامه در مقابل گسترش مدارس جديد از خود نشان میمقاومت

پذيری آنها از روحانیون، رضاخان را بر آن داشت تا برای ايجاد تحوالت تأثیرپذيری و تحريک

پای اروپا، مردم را متوجه ايران قبل از اسالم کند هر چند ناچار شد و رسیدن به تمدنی هم

هايی از قرآن در تکالیف برای آنکه عوام مان  تحصیل فرزندان خود در مدارس نشوند، درس
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درسی بگنجاند، اما کشف حجاب، محدود کردن روحانیون و نیز ترسیم ايران بدون اسالم )که 

ت کرد، هرچند حکومهايی ايجاد بوده است(، خ  کشورساز در های عمیق هويتجزو اليه

پیشهرفت اروپا جلب کند،  توجهات را به سمت توسعه و درتالش بود برای پرکردن اين خ 

اما مهردم خهاطرات اشغال، استعمار و دخالت در امور داخلی، سهرنگونی حکهومت پیشین و 

ا وجهود چنین تناقراتی مردم تحهوالت گهرفتن امتیازات متعدد را از يادها نبرده بهودند. ب

سال  04فرهنگهی را هرم نکرده بهه خاطره جمعی خود سپردند تا آنکه سرانجام اين تاول در 

 بعد سرباز کرد.

 پهلوی دوم )م مدرضا پهلوی(  هدور -3-2

 1331سا   -3-2-1

ن شده طور جداگانه طراحی و تدويبرای دختران و پسران به 1336کتاب درس فارسی سال 

داری عنوان مربوط به امور خانه 14اين دو کتاب مشخص شد کتاب دختران،  هبود. با مقايس

عنوان درس  01صفحه و دارای  160تر از کتاب پسران دارد. بر اين اساس کتاب پسران اضافه

عنوان اضافی  14عنوان درسی بوده است. به جز  01صفحه و دارای  100و کتاب دختران 

 هدختران، بقیه مطالب و عناوين درسی شبیه به هم بوده است. نامی از نويسند انتهای کتاب

داخل جلد، نام شش تن از استادان زبان و  هخورد، اما در صفحکتاب و تصويرگر به چشم نمی

های زاده و کوشا به عنوان نويسندگان بخشادبیات فارسی: همايی، شفق، فرامرزی، صفا، والی

عنوان کتاب دختران،  01عنوان کتاب پسران و  01است. از میان  رده شدهدستور زبان فارسی آو

و دمنه مورد  نامه و کلیلههای قابوسنامه، مرزبانکهن بود؛ در نثر کهن؛ از کتاب مورد از نظم 11

استفاده قرار گرفت و استفاده از نثر معاصر نیز بدون ذکر مؤلف و بیشتر بازنويسی از متون کهن 

نیز بدون ذکر نام نويسنده دو مورد استفاده شده « يابیآيین دوست»ین از کتاب است، همچن

 رسد اثر ديل کارنگی باشد.است که به نظر می

 13مورد، سیاسی با  17های اخالقی با دهد مؤلفهبررسی کل مطالب نشان میها: فراوانی مؤلفه

اند و مورد، بیشترين تعداد را به خود اختصاص داده 3مورد، فرهنگی و مذهبی هر کدام 

جغرافیايی يک مورد و  همورد، مؤلف 6زيست هر کدام های اجتماعی، توجه به محیطمؤلفه
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اند که طور منفی مورد توجه قرار گرفتهمورد به 6مثبت و  مورد به صورت 0« ديگری»توجه به 

 در هر دو کتاب دختران و پسران مشترک بوده است.

بر محتوای تالش، خوشرويی، زيرکی، زبان  1336در کتاب سال های اخالقی کتاب: مؤلفه

پذيری تأکید شده است و خوش آموختن و راستی و درستی و توجه به ترقی و مسئولیت

 اند.( معرفی و ستوده شده23آموزگار و برزگر به عنوان خدمتگزاران کشور )ص مشاغل

 بههدين کشههور کسههی خدمتگهههزار اسههت 

 ... اگههر دهقهههان توانههد نهههان ببخشهههد  

  

 کهههه دهقهههان اسههت يهها آمههههوزگارست     

 معلهههههم روح بخشههههد جههههان ببخههههشد 
  

(23: 1336نا، )بی          

های در اين کتاب بیش از کتاب: 1331تاب فارسی سا  مفاهیم مورد تأکید هویت ملی درک

درسی گذشته به تالش، آموختن و درستی تأکید شده است. البته به موضوع ترقی و 

اختراعات و  هچنین غرب به واسطاست. همطور مستقیم اشاره شدهپذيری بهمسئولیت

ايران مورد توجه قرار  هآينداندازی از عنوان چشمگیرد و بههايش مورد تکريم قرار میپیشرفت

شود. در فرآيند اين تحوالت، نقش دارد، هر چند بر موضوع هويت مستقل ايرانی نیز تأکید می

آموزگار و برزگر به عنوان نمادی از روشنگری و توسعه )دانايی و توانايی( مورد تکريم ويژه 

  گیرد.قرار می

 1351سا    -3-2-2

پنجم  و بیست هريال در چاپخان 34افست، رنگی و به مبلغ کتاب با کاغذ سفید و به صورت 

است. مؤلف اين کتاب حسن انوری است، خطاط اشعار  شهريور به صورت رنگی چاپ شده

های آن کار محمدزمان زمانی، پرويز کالنتری و نورالدين اهلل يزدانی و نقاشیآن سیف

توانا بود هر »و پرورش مصرع کلک است. روی جلد کتاب، زير عنوان وزارت آموزش زرين

است سپس عنوان « سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی»و در کنار آن مهر يا نماد « که دانا بود

 چهارم روی جلد را درو زير آن پنجم ابتدايی است. طرح بزرگی نیز که سه« فارسی»درشت 

 هو ذکر واژ 6037اش است و سال برگرفته است، سر شیری با دو پرنده در طرفین چهره

شاهنشاهی در زير آن درج شده است. به نام تصويرگر و يا حتی خود تصوير نه روی جلد و 
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است. متون درسی شامل متون کهن و ادبیات معاصر و ای نشدهنه در صفحات داخل اشاره

 ترجمه است.

مورد  0مورد، اخالقی با  13های فرهنگی با متن درسی مؤلفه 30از مجموع ها: فراوانی مؤلفه

 0های سیاسی )ها دارند، مؤلفهمورد بیشترين فراوانی را نسبت به ساير مؤلفه 0و سیاسی با 

مورد است که  11« ديگری»های بعدی هستند. توجه به مورد در مکان 6مورد( و جغرافیايی با 

 مورد آن مثبت است.  0تنها 

تر متفاوت تر ويف و عناصر متنوعهای فرهنگی نه تنها به لحاظ تعرمؤلفههای فرهنگی: مؤلفه 

های ادبی و سبک نگارشی به روزتری استفاده اند، بلکه برای عرضه نیز از قالباز گذشته شده

 کرده است:

خواستند، ايرانیانی را که سیصد سال انديشی میپادشاهان سامانی ضمن هزاران چاره»... 

سته و خاموشی گزيده بودند، به سخن گفتن فرمانروايان بیگانه لب ب هبود در زير قدم و تازيان

شان بار ديگر جهان را بگیرد. برای اين کار بزرگ، بهتر از رودکی چه کسی را برانگیزند تا آوازه

 (.103: 6037)کتاب درسی سال « توانستند پیدا کنند؟می

ی هادر اين دوره، استفاده از مؤلفه: 1351کتاب فارسی  های هویت ملی درت لیل مؤلفه

های فرهنگی، اجتماعی و اخالقی به ساز، تنوع بیشتری پیدا کرده است، توجه به مؤلفههويت

بررسی محتوايی کل کتاب و با توجه به  تر شده است.مذهبی کمرنگ مراتب بیشتر و مولفه

دهد محمدرضا پهلوی درصدد است برای رسیدن به فراوانی که هر مؤلفه داشته است، نشان می

ای پويا و وفادار به شاه و وطن داشته باشد. از سوی تمدن، جامعه هيعنی دروازرؤيای خود 

ديگر هم به توسعه و پیشرفت کشورهای غربی نظر دارد، هم در تالش است خالء هويتی به 

جامانده از پهلوی اول را با حس ناسیونالیستی و تکیه بر تاريخ باستان پر کند، تاريخی که به 

نسبت « ديگری»اف او اشاره دارد، و در عین حال صفات مذموم را به نقش مؤثر شاه و انص

فرهنگی الزم برای آنکه جزو  هخواهد نشان دهد که پتانسیل مادی و عقبدهد؛ شاه میمی

جانبه دست يابیم، در کشور وجود دارد و در همه ههای اثرگذار جهانی شويم و به توسعقدرت

های فرهنگی توسعه را در کشور هموار سازد، زيرا راهکنفرانس رامسر درصدد است به سرعت، 

رضاخان( را از ياد نبرده  همردم کوچه و بازار به مدارس تازه تأسیس، )در دور هخاطرات حمل

است. حال او با اصول انقالب سفید خود براساس اصل ششم سپاه دانش و اصل دوازدهم 
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يه رايگان را در هشت سال اجباری انقالب اداری و آموزشی، آموزش رايگان به همراه تغذ

توانند به توانايی دست يابند و در اين راه، آموزاند که با تکیه بر دانايی میکند. به کودکان میمی

ها که مثبت و مفید است، از جمله پشتکار و فناوری مورد فقط آن بخش« ديگری»در تعامل با 

                              . نداستفاده قرار گیرد و از صفات مذموم آنها غافل نشو

 جمهوری اسالمی  هپنجم دور هپای کتاب-4

، با کاغذ سفید و به صورت 1370کتاب درس فارسی سال : 1314کتاب فارسی سا   -4-1 

است. با اين توضیح که صفحه به چاپ رسیده 127رنگی بدون درج مبلغ، در افست و تمام

روه بررسی وزارت آموزش و پرورش مورد تجديد نظر گ هوسیل به1302اين کتاب در سال »

روی جلد، تصويری از يک مداد با شاخ و برگ و گل است که در مرکز آن « است.قرار گرفته

است و جمهوری  خورد. سمت راست باالی جلد همان آرم تکرار شدهآرم )اهلل( به چشم می

خورد. لم عبادت است به چشم میتعلیم و تع هاسالمی ايران، وزارت آموزش و پرورش و جمل

 0مورد نظم ادبیات کهن،  0عنوان کتاب،  37است. از مجموع نیز درج شده« فارسی»عنوان 

 مورد نثر معاصر است.  66مورد نثر از ادبیات کهن،  0مورد شعر معاصر، 

اوانی را مورد، بیشترين فر 16های مورد بررسی، مؤلفه مذهبی با ز بین مؤلفهها: افراوانی مؤلفه

مورد  6مورد، آموزشی  7دارد. بعد از آن موضوعات اخالقی، فرهنگی و اجتماعی، هر کدام با 

 3مورد با نگرشی مثبت است و در  1تنها « ديگری»مورد است. در توجه به  1و سیاسی تنها 

 ها نیز مطالب ضدشاهی دارند.مورد از محتوای درس 6مورد ديگر، نگرشی منفی وجود دارد. 

محور اصلی محتوای متون درس، پرداختن به موضوع شهادت، مذهبی:  –های اخالقی لفهمؤ

ها، همنوايی و همدردی با ديگران، پايداری در پذيری از خدا، شکیبايی در مقابل سختیفرمان

مقابل دشمنان اسالم )که در آن زمان مشخصاً عراق مصداق روشن آن بود( و بزرگداشت مقام 

های صدر اسالم و تقبیح هايی از جنگهای مذهبی و حکايتقالب داستانشهید است که در 

تر شدن نقش مذهب درتمام وجوه زندگی مردم پس از پادشاهی ارائه شده است. با پررنگ

انقالب اسالمی، تفکیک فرهنگ و اخالقیات از عناصر مذهبی کار سختی است، زيرا اسالم با 

 .تمام وجوه زندگی انسانها آمیخته است
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خورد، مفهوم مفهوم جديدی که بعد از انقالب در کتاب درسی به چشم میشهید و شهادت: 

شود و به بزرگداشت های صدر اسالم آغاز میشهید و شهادت است که با يادکرد از جنگ

  انجامد.شهید در تاريخ می

 همیشههه تهاريهخ، ای شهیهد! های زنهد

 

 ای مشعهل ههدايت و ای مظههر امید!... 

 ( 116: 1370)گروه بررسی وزارت آموزش و پرورش،  

: 1314بعد از انقالب اسالمی سا   همفاهیم مورد تأکید هویت ملی در کتاب فارسی دور

دهد و انعکاس انقالب اسالمی و تغییر نظام سیاسی، هويت ملی را با هويت مذهبی پیوند می

حجم مطالب مذهبی بیش از مطالب ادبی  توان ديد.اين انديشه را در کتاب فارسی اين دوره می

رسد، نظام آموزشی درصدد ارايه تعريف جديد از هويت ملی با عناصر است و به نظر می

همسو است، زيرا براساس « شهید مطهری»های مذهبی است. بنابراين کتاب مورد نظر با انديشه

دارد. از سوی ديگر  اول اهمیت هويت ملی ايرانیان قرار هوی، هويت مذهبی در درج هنظري

کشور بر  هزدکشور در جنگ با عراق است و محتوای کتاب متناسب با فرای ملتهب و جنگ

های مذهبی و پیش موضوعات مذهبی و شهادت تأکید دارد. جنگ در راه خدا، پیروی از ارزش

اً های وارده، مرتبپیشگی و صبوری در مقابل مصیبترفتن تا مرز شهادت و شکیبايی و قناعت

 شود.ها تأکید میدر درس

 1323کتاب فارسی خوانداری جمهوری اسالمی و اجرای طرح ت و  بنیادین سا   -4-2

سازمان  هنام پديدآورند دبستان وفارسی پنجم  ه، جلد رنگی با شناس66×34کتاب در قط  و اندازه 

)چاپ سوم(  1307در سال « سهامی عام»شرکت افست  هريزی آموزشی در چاپخانپژوهش و برنامه

است و دارای به چاپ رسیده و از سوی اداره کل نظارت بر نشر و توزي  مواد آموزشی منتشر شده

دهد: اين کتاب اين کتاب نشان می هعنوان متن درسی است. نخستین صفح 37صفحه و  101

 ههای درسی عمومی و متوسطريزی درسی و تألیف )دفتر تألیف کتابزيرنظر مديريت برنامه

ريزی عنوان اعرای شورای برنامهتن به 0دهد، افزوده نشان می هنظری(، تألیف شده است و شناس

سازی هنری اين اند. همچنین مديريت آمادهعنوان اعرای گروه تألیف همکاری داشتهتن نیز به 0و 

سازی، ادهآم هافزود هآموزشی با شناسکل نظارت بر نشر و تغذيه مواد  هکتاب درسی زير نظر ادار
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درس به  6دهد. اين کتاب دارای سازی را نشان میتن از مدير امور فنی و چاپ تا آماده 10نقش 

 شعر از شاعران معاصر است. 2نثر معاصر، چهار نظم از ادبیات کهن و  0نثر متون کهن و 

مورد  6مورد مذهبی و  6های مورد بررسی؛ از بین مؤلفههای هویت ملی: فراوانی مؤلفه

مورد جغرافیايی و يک مورد تاريخی است.  6مورد اجتماعی و  0مورد سیاسی؛  7فرهنگی و 

نیز « ديگری»چنین توجه به اساطیر يک مورد و توجه مستقیم به شیعه دو مورد و موضوع هم

 مورد بوده است.  6تنها 

 امام زمان:

 ...بههال در بهههال پرستهههوهای خهههوب  »

 

 رسههد آخهههر، سهههوار سبهزپهههوش مهههی 
 

 (140: 1307ريزی آموزشی، )سازمان پژوهش و برنامه 

دهد، اقوام و مردم سراسر میهن را به هم پیوند می زبان فارسی، مانند پرچم ما، همه»... 

 (.01)همان: « شود...ما و قدرتمندی ايران عزيز میباعث وحدت و يکپارچگی

در : 1321انقالب اسالمی سا   بعد از هکتاب فارسی دور مفاهیم مورد تأکید هویت ملی در

آوران ديروز امروز ای اشاره شده است )ناماين کتاب برای نخستین بار به موضوع فناوری هسته

دهد کتاب درسی، به موضوعات روز کشور خود واقف است. در (( که نشان می64فردا )ص

با توجه به  است کهيک درس نیز به طور مشخص بر کمک و احترام به سالمندان تأکید شده

نزديک از سالمندان خواهد داشت،  ههرم سنی مردم ايران و جمعیت قابل توجهی که در آيند

محتوای اين درس قابل توجه است. کتاب، چه به لحاظ حجم محتوا و چه به لحاظ حجم 

 تصاوير، دارای مولفه های مذهبی است.
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 مورد بررسیهای . استفاده از نظم کهن و شعر معاصر در کتاب1نمودار 

 
 های مورد بررسی. استفاده از نثر کهن، معاصر، بازنويسی و ترجمه در کتاب6نمودار 

 
 های مورد بررسیهای هويت ملی در کل کتابه. فراوانی مؤلف3نمودار 
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 های مورد بررسی. نمودار خطی درصد فراوانی نگاه به ديگری در کتاب0نمودار 
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اخالقی

فرهنگی

تاريخی

جغرافیايی
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ديگری

ساير

 
 های قاجار، پهلوی و انقالب اسالمی و بعد از آنهای درسی در دورههای موردنظر در کتابمؤلفه ه. مقايس0نمودار 

 ب ث

های فارسی اين سه دوره حکومتی نشان مقايسه تعريف هويت ملی بازتاب يافته در کتاب

 هصدای سنت است و از اين رو انديشهای تکهژمونی انديشه هقاجار، دور هدهد که دورمی

های حاکمان زمان نبوده است؛ او آزاد بود گاه در تعارض با انديشهخانه، هیچمالی مکتب
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خواست برای محتوای کتب درسی انتخاب کند که اتفاقاً هیچ تعارضی با مطالبی را که می

شود؛ قاجار هم ديده می هدور سونگر جامعه نداشت. اين انديشه در کتاب دومهای يکانديشه

صدايی ها از انتظام يکدست حکومتی برخوردار نبودند، اما همچنان اين تکخانهاگر چه مکتب

سازد های هويت مذهبی خود را نمايان میصدايی با مؤلفهنمايد. در کتاب مجمعه، تکرخ می

تفکر به جامعه به صورت برانگیزی ندارد، اين های مذهبی قابلیت پرسشو از آنجا که مؤلفه

ای وسوی جلوهشود. در کتاب فرائداالدب، ناخودآگاه جامعه به سمتناخودآگاه تزريق می

رود. جامعه مجبور به سکوت در مقابل تجاوز ديگر از پدرخواندگی يعنی تفکر جبرگرايانه می

گر تسلیم ای جز تسلیم ندارد و ادشمن است؛ چون تقدير جامعه چنین بوده است و او چاره

نشود، گويی در مقابل خدا ايستاده است. اگر در کتاب مجمعه به صورت ضمنی به جامعه القاء 

خدا )سلطان(، ايستادگی کرده است، اين بار در  هشود که در صورت طغیان، در مقابل سايمی

های دهد که هزينهکتاب فرائداالدب در صورت طغیان، مستقیماً جامعه را در مقابل خدا قرار می

 تر است. اين طغیان غیرقابل جبران

صدايی اما از سوی قدرت حاکمه هستیم. اول پهلوی، باز هم شاهد همان تک هدر دور 

های ناسیونالیستی و آن با اين تفاوت که جامعه با چرخش از سنت و مذهب، به گرايش

زمینه که پیش تعريفی که قدرت حاکمه از ناسیونالیسم دارد، مواجه شده است؛ چرخشی بدون

شود. در های جامعه و تمايل به غرب، با مخالفت مردم همراه میبه دلیل ناديده گرفتن خواسته

تر از قبل در کتاب های هويت ملی، متنوعرسد مؤلفهدوم پهلوی، به ظاهر به نظر می هدور

ست، کند و شايد به نظر برسد جامعه به سمت چندصدايی حرکت کرده افارسی خودنمايی می

ای که تمدن باز هم اين گمان را که شاهد هويت ملی جامعه هاما تفکر رفتن به سمت درواز

کند چرا که در اين ها در آن لحاظ شده باشد، سست میها و دستهتمامی اقوام، افکار، گروه

شود. زيرساخت هويت ملی اين دوره همچنان امور ديده می هنگاه شاه در هم هدوره، سیطر

ايران باستان و پافشاری بر استمرار پادشاهی دارد. گويا در زيرساخت چیزی تغییر  نگاهی به

 نکرده و خواجه تنها در بند نقش ايوان و تغییر روساخت است.

تغییر نظام سیاسی و تشکیل جمهوری اسالمی باز هم تعريف هويت ملی را به 

م پادشاهی فاصله گرفته و دهد، اما اين بار جامعه از نظاوسوی مؤلفه مذهبی سوق میسمت

های دموکراسی از يک سو و از اين نظام، تعريف هويت مذهبی را با انديشه« جمهوری»عنوان 
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دهد. از سوی ديگر جنگ با عراق های ايدئولوژيک شهید مطهری پیوند میسوی ديگر انديشه

 کند.بیشتر میهای قرآنی نظیر شهید و شهادت را نیاز به پیوند اين هويت مذهبی با انديشه

دهد که تعريف آنان از قاجار و پهلوی و تفکرات حاکم بر آنها نشان می هدور هتجرب

هويت ملی چندان پايدار نبوده است. با بازگشت جامعه به سمت مؤلفه مذهبی هويت ملی، به 

رسد آموزش رسمی در ايران طی اين سه دوره تمايل زيادی به داشتن هويت مذهبی به نظر می

است؛ هر چند که در دوره جمهوری اسالمی  های هويت ملی داشتهترين مؤلفهن مهمعنوا

 کند و ذيل هويت ملی قرار ندارد.هويت مذهبی، خود به صورت مستقل عمل می

 گیرینتیجه

هايی بحرانهی و پرالتههاب و سرشهار از تحهوالت     های مورد بررسی در اين پژوهش، دورهدوره

شاهان قاجار سفرهای خود را به غرب آغهاز کردنهد و متوجهه برتهری     است. از زمانی که بوده 

خواهان، خواهان آزادی ها شدند، تا زمانی که روشنفکران و مشروطهها در جنگنظامی خارجی

های خارجی شدند، ايرانیان بیش از هر زمهانی نیهاز بهه شهناخت ههر چهه       و ترقی مشابه دولت

شدن هويت ملی در ايهن کشهور   رت آموزش و نهادينهاند. ضروبیشتر از هويت ملی خود داشته

محکمی برای گام برداشتن به سمت رشد و توسعه از همان دوران قاجار نیهز   هبه عنوان پشتوان

شد. آموزش رسمی کودکان که در آغاز يادگیری بیشترين و ماندگارترين اثرپهذيری  احساس می

اثرگهذاری   هد و کتاب درسی به واسطرا دارند، موجب شد آموزش گسترده، نقش مهمی پیدا کن

و فراگیری در سطح کشور، مورد توجه جدی قرار گیرد، چنانکه امروزه نیهز از چنهین اهمیتهی    

 هکتهاب فارسهی )کهه ههر کهدام از دور      0عنوان درسی در  370برخورداراست. بررسی بیش از 

ت فارسی و يا آثهار  دهد که متون انتخاب شده از آثار کهن ادبیاتاريخی خاصی است(، نشان می

ها، همگی متناسب با فرای سیاسی و اجتماعی و در جهت اهداف يافته به اين کتابمعاصر راه

ههای مهذهبی و در مهدارس    هها مؤلفهه  خانهه قاجهار در مکتهب   هاند. در دورهای حاکم بودهنظام

کهه  . در حالیاندهای هويت ملی داشتههای اخالقی، بیشترين درصد را در بین ساير مؤلفهمؤلفه

ديگر در همهان   ههای فرهنگی بیش از هر مؤلفسیس حکومت پهلوی، مؤلفهأبا ت 1342در سال 

 1336دههد. بهاوجوداين، در سهال    ههای بعهدی را بهه خهود اختصهاص مهی      دوره و حتی دوره

ها بیشهترين فراوانهی را   های اخالقی هم در کل کتاب درسی و هم به نسبت با ساير دورهمؤلفه
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( يعنی بعد از انقالب 6037) 1307اين تمرکز در اواخر دوره پهلوی تغییر کرد و در سال دارد. 

های فرهنگی، سههم بیشهتری را در کتابههای درسهی     سفید شاه و مردم و کنفرانس رامسر مؤلفه

 فارسی به خود اختصاص داده است.

درصهد   33مذهبی با حجهم   ه، يعنی بعد از تشکیل جمهوری اسالمی، مؤلف1370در سال 

، 1307های مهورد بررسهی دارد و در سهال    از کتاب درسی فارسی، بیشترين فراوانی را در دوره

ههای  ( بیشهترين سههم را از سهاير مؤلفهه    1370درصد کمتر از سال  2مذهبی )البته با  هنیز مؤلف

قاجهار )در کتهاب درسهی     همذهبی در اواخر دور ههويت ملی دارد. اين در حالی است که مؤلف

رضا پهلوی چون مردم از مدارس جديهد اسهتقبال    هدرصد بوده است و در دور 6سه( تنها مدر

انداختند، دروس قرآن و شريعت را بهه  کردند و حتی در مخالفت با آن تظاهرات به راه مینمی

ها اضافه شد تا جذابیتی برای والدين ايجاد کند و کودکان بتوانند به مهدارس نهوين   ساير درس

های مذهبی به نصف میزان قبلی کهاهش پیهدا کهرد و در    ، حجم مؤلفه1336در سال بروند، اما 

 درصد رسید. 0تنها به  1307سال 

درصد و باالترين میزان توجهه   62محمدرضا پهلوی به  هنیز که در دور« ديگری»توجه به 

ررسهی  های مورد بدرصد و به کمترين میزان خود در بین دوره 7، به 1307رسیده بود، در سال 

اسهت، امها   منتقدانهه و منفهی بهوده   « ديگری»نیمی از توجه به  1307رسید. ضمن اينکه در سال 

بود که تمام اشارات به اين موضوع منفی بهوده  1370در سال « ديگری»بیشترين توجه منفی به 

 است.

زنهد، خبهر از   قاجار عملکرد متون درسی بهه ناکارآمهدی شهاه وقهت طعنهه مهی       هدر دور

کرنش در برابهر شهاه عهادل    -ر سلطنت قاجاريه دارد و در مقابل عملکرد رضاخان روزهای آخ

کند، اما نگاه بهه  گذاری سلطنت پهلوی و موج ناسیونالیسم ايرانی را تأيید میپايه -ايران باستان

محمدرضها و   هانداز رشهد اقتصهادی و فرهنگهی در دور   غرب )ديگری( به عنوان چشم هتوسع

سیس جمهوری اسالمی انجامید و نظام جمههوری اسهالمی بهرای    أت به تانقالب سفید در نهاي

سهتیزی تمسهک جسهت.    ههای اسهالمی و غهرب   پايداری در جنگ به باورهای مهذهبی، سهنت  

بخشهی بهه   به عنوان عنصر فعهالی بهرای هويهت   « محوریاسالم»و « غرب»دورشدن از ديگری 

مورد توجه قرار گرفت. سیر « م وطنیجهان اسال»و « جهان اسالم»ايرانیان تبديل شد و موضوع 

 دهد:تاريخی نشان می ههای مختلف هويت ملی در هر دوراستفاده از مؤلفه
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تهأثیر وضهعیت سیاسهی، اجتمهاعی، اقتصهادی و      ای به شهدت تحهت  گیری از هر مؤلفهبهره -

مهذهبی در   هسیاسی در پهلوی، مؤلفه  هاخالقی در قاجار، مؤلف هفرهنگی جامعه است )مؤلف

 ز انقالب(.پس ا

 است.سیاسی کشور مؤثر بوده هگیری از هر مؤلفه در ساختن آيندبهره -

 است. گیری از هر مؤلفه در ايجاد تحوالت فرهنگی و اجتماعی مؤثر بودهبهره -

 دهد.ها بخشی از نیازهای روانی جامعه را پوشش میگیری هر کدام از مؤلفهبهره -

اسهت  یب مردم در عمل بهه اههداف نظهام مهؤثر بهوده     ها در تهییج و ترغگیری از مؤلفهبهره -

 مذهبی در ايام جنگ(. ه)مانند مؤلف

 است.ها در راستای خواست نظام حکومتی بودهگیری کتب درسی از مؤلفهبهره -

 حکومتی است. هها در هر دورای نشانگر میزان پايبندی به سنتگیری از هر مؤلفهبهره -

 مثبت و چه منفی( وجود داشته است. توجه به ديگری همواره )چه به صورت -

توجه به جهان و ديگری در آغاز با شیفتگی و سپس با انتقاد و در آخهر بها انکهار و سهتیزه      -

 است.همراه بوده

 هويتی مردم ايران حذف کرد. هتوان از شاکلساله را نمی 1044مذهب و تاريخ اسالم  -

 گیری هويت ملی ناديده گرفت.ها و باورهای مذهبی را در شکلتوان آمیختگی سنتنمی  -

 

 منابع

 . تهران: بنیاد حقوقی میزان.مشارکت سیاسی(. 1327ابوالحسنی، سیدرحیم. )

پژوهشنامه فرهنگستان هنر، صص  همجلکاوی الکان. دیگری در نقد روان(. 1320احمدزاده، شیده. )

10-6. 

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی. هدتهران: پژوهشک بنیادهای هویت ملی ایرانی.(. 1322احمدی، حمید. )

سهیال خداورديان و سعید  هترجم شناسی اریکسون.مقدمات روان(. 1307اريکسون، اريک. )

 زاده. تهران: پندارتابان.حسن

های درسی. به . تهران. سازمان کتابفارسیشمسی(. 1307شاهنشاهی معادل  6037انوری، حسن. ) 

 کزی دانشگاه تهران.ک، مرکز اسناد کتابخانه مر3144شماره 
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شناختی تعریف مفهوم هویت ملی میان جامعه همطالع(. 1306آزاد ارمکی، تقی و وکیلی، عارف. )

 .0-30، صص 1 هفرهنگی. شمار -توسعه اجتماعی ه. فصلناماندیشمندان ایرانی

رات تهران: انتشا فرهنگ و هویت ایرانی و جهانی شدن.(. 1327آزاد ارمکی، تقی و وکیلی، عارف. )

 تمدن ايرانی.

 تهران: ارشدان. یکصدسا  سفید خوانی در کالس درس.(. 1044بابايی خرسندی، مريم )

 ههای درسی فارسی و علوم اجتماعی پایت لیل م توای کتاب(. »1300محمدآبادی، اکبر. )جديدی

 .01-02. صص 11 هپژوهش در يادگیری آموزشگاهی و مجازی. شمار هفصلنام«. ششم ابتدایی

 .71 -70. صص 60 هکتاب ماه علوم اجتماعی. شمارها. دیالکتیک هویت(. 1323جاه، مريم. )فعتر

-116(، صص32و  36) 16دين و ارتباطات.  همجلهای هویت دینی. مؤلفه(. 1320رئوفی، محمود. )

01.  

م، چاپ سوفارسی پنجم دبستان )سه ساله دوم(. (. 1307ريزی آموزشی. )سازمان پژوهش و برنامه

 های درسی عمومی و متوسطه نظری( تهران، چاپ افست.)زير نظر دفتر تألیف کتاب

های هویت ملی در مقایسه میزان حضور مولفه(. 1044مقدم، سید بهنام، افراسیابی، مهديه. )علوی

مطالعات  ه. مجلهای قدیم و جدید زبان انگلیسی نظام آموزش و پرورش رسمی ایرانکتاب

 .74-106(، صص 74)17يران، برنامه درسی ا

ت لیل م توی کتاب درسی زبان (. 1300السادات، سراج، فرشته و مسعود بحرينی. )غیاثیان. مريم

درسی ايران .  همطالعات برنام ه. مجلاسالمی -نهم بر اساس فرهنگ و هویت ایرانی هانگلیسی پای

 .100-160(. صص 03)11

 همطالعات برنام همجلانتقادی از کتب فارسی دوره ابتدایی. ت لیلی (. 1300السادات. )غیاثیان، مريم

  161-100، صص37 هدرسی ايران، شمار

  .103-106شناسی و فرهنگ. صصسايت انسان نوگرایان، بندیکت اندرسون.(. 1307فکوهی، ناصر. )

شش ساله  هکتاب پنجم و ششم دور،فرائداالدبشمسی(.  1606گرکانی، عبدالعظیم )دکترقريب(. )

 تهران، چاپ سنگی. محل نگهداری: مرکز اسناد کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. ت صیلی. او 

)تجديد چاپ کتاب سال  فارسی پنجم دبستان(. 1370گروه بررسی وزارت آموزش و پرورش. )

 شمسی(، تهران، )نام چاپخانه نامعلوم(1302

 . 03-70. صص 14 هامه. شمارخردن بازخوانی نظری مفهوم هویت.(. 1306آبادی، محسن. )لطف
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 )چاپ سوم(. تهران: فرزان روز. هویت ایرانی و زبان فارسی(. 1326مسکوب، شاهرخ. )

 . تهران: صدرا.انسان کامل(. 1376مطهری، مرتری. )

 . تهران: مهاجر.نامداران علم(. 1324معتمدی، اسفنديار. )

 )چاپ نوزدهم(. تهران: صدرا. خدمات متقابل اسالم و ایران(. 1366معتمدی، اسفنديار. )

 تهران:گنجینه کتب خطی کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران. مجمعه )نسخه خطی(.تا(. ناشناخته )بی

ک، مرکز اسناد کتابخانه 1021 ه، تهران، به شماراو  هفارسی پنجم دورشمسی(. 1342ناشناخته. )

 مرکزی دانشگاه تهران.

، نويسندگان بخش دستور زبان به ترتیب نوشته ستان برای پسرانفارسی پنجم دب(. 1336ناشناخته. )

زاده و کوشا، تهران )نام چاپخانه نامعلوم( به شده در کتاب: همايی، شفق، فرامرزی، صفا، والی

 ک. مرکز اسناد کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.3146شماره 

ن بخش دستور زبان به ترتیب نوشته ، نويسندگافارسی پنجم دبستان برای دختران(. 1336ناشناخته. )

شده در کتاب: همايی، شفق، فرامرزی، صفا، والی زاده وکوشا. تهران )نام چاپخانه نامعلوم( به 

 ک. مرکز اسناد کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.3142شماره 

طالعه ت لیلی بر هویت ملی در کتب درسی، )م(. 1303زاده، مژده. )نجارنهاوندی، مريم و قربانعلی

 .61 -141، صص 60 ههای تربیتی، تهران، شمارپژوهش ه، مجلموردی مطالعات اجتماعی(

های تعلیمات نقش و کارکرد کتاب(. 1304نوشادی، محمودرضا؛ شمشیری، بابک و احمدی، حبیب. )

 ههای برنامپژوهش همجل گیری هویت ملی.اجتماعی پنجم دبستان و سوم راهنمایی در شکل

 .01-62اول. صص  هدرسی. شمار
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