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 4مريم سادات غیاثیان

درسی  های کتابهدف ازاین مقاله تحلیل انتقادی محتوای  :چکیده

فرهنگ ملی و محلی است  یها مؤلفهفارسی دوره ابتدایی از منظر 

   کتب مذکور چگونه و تا چه انددازه ایدن   مؤلفانتا مشخص گردد 

را مطابق با اهداف و راهکارهای مطرح در قانون اساسدی،   ها مؤلفه

    سند تحول بنیادین آموزش و پدرورش، سدند برنامده درسدی ملدی      

   جمهوری اسالمی ایران و راهنمای برنامه درسی فارسدی، در مدتن  

    شناسدی آموزشدی   رویکرد نظری پژوهش، زبدان  .اندمتجلی ساخته

    شناسدی در آن در ارتاداب بدا   شناسی و بدو  است و دو منظر نشانه

     هدا اداکی از ایدن   تحلیل داده .گیرندیکدیگر مورد تحلیل قرار می

      فرهنگ ملدی در مقایهده بدا محلدی بده مید ان       یها مؤلفهاست که 

 درجابتددایی   پایده  پنجفارسی  های کتاببیشتری در متن و تصاویر 

به جغرافیدا،   صرفاًفرهنگ محلی مطرح نی   های مؤلفهاست و  شده 

الاته سدایر  . منحصر شده است( لااس )آثار باستانی محدود و نماد 

های محلی، ادبیات و مفداخر محلدی و   نظیر زبان و گویش ها مؤلفه

ایی و عشایری نی  بده دروس آزاد واگدذار   های زیهتی روستشیوه

    توان نتیجه گرفت کده بادق اصدول   بر همین اساس می. شده است

  هدا  تفاوتجامعیت، توجه به . )ا.ا.ناظر بر سند برنامه درسی ملی ج

 سند تحول بنیادین، راهنمای برنامه درسی  5-5و راهکار ( و تعادل

وره ابتدایی نیاز بده  فارسی د های کتابفارسی و با تاع آن محتوی 

 .بازنگری دارد

 

نامه بر، زیهت محیطشناسی شناسی آموزشی، زبانزبان: ها یدواژهکل
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Abstract: Based on educational 

linguistics, the present study examined 

national and local features of culture in 

primary school Persian textbooks from 

a critical point of view. The main focus 

was how and how much the mentioned 

features have been represented in the 

Persian textbooks in accordance with 

constitution of Islamic Republic of Iran, 

document of fundamental development 

in education, national curriculum of 

Islamic Republic of Iran and the guide 

for Persian curriculum. As the 

procedure, the texts and images were 

examined as the meaning making 

resources and the study shows the 

majority of represented features as 

national rather than local and the few 

local features dedicated to geography, 

symbol (costume) and monuments. 

Although some features such as 

regional languages and dialects, 

literature, local elites, myth and 

different climates are supposed to be 

discussed in free lessons, the content of 

Persian textbooks needs modification 

(comprehensive and considering 

minorities and differences) based on the 

principles of national curriculum and 

the solution number 5-5 mentioned in 

the document of fundamental 

development. 
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 مقدمه

، ابتناء برنامه 4634با تصویب نهایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و ابالغ آن در آذر 

اصول و )درسی فارسی دوره ابتدایی و محتوای کتب این دوره بر مانای مفاد سند تحول 

به عنوان سند باالدستی و چارچوب سند برنامه درسی ملی و راهنمای برنامه درسی ( راهکارها

ری ی آموزشی که اساس سازمان پژوهش و برنامه ینبر هم. بتدایی بوده استفارسی دوره ا

درسی از  های کتاباخیر به بازنگری  یها سالدرسی است در  های کتابمتولی تدوین و نشر 

درسی فارسی  های کتابهدف از این مقاله تحلیل انتقادی محتوای . جمله فارسی پرداخته است

کتب  مؤلفانآن است تا مشخص گردد  های مؤلفهملی، محلی و دوره ابتدایی در اوزه فرهنگ 

مذکور چگونه و تا چه اندازه اهداف و راهکارهای مطرح در اسناد اشاره شده در این اوزه را 

ابتدا به بیان مالاظات  سؤاللذا برای پاسخ به این . اندمذکور به اجرا درآورده های کتابدر 

پرداز  و سپس با بیان پیشینه مطالعات دهد میمی نظری که رویکرد پژوهش ااضر را شکل

در ادامه اصول، راهاردها، راهکارها و مفاهیم . کشمل و  و نوآوری اثر ااضر را به تصویر می

های پژوهش را که بر مانای این اصول داده. شودتحقیق در اسناد مصوب ارایه می سؤالمرتاط با 

ابتدایی و الاته مرتاط با اوزه فرهنگ  پایه پنجفارسی  های کتابگردد متون و تصاویر تحلیل می

های در نهایت یافته. دهد که در بخش روش تحقیق به تفصیل بیان خواهد شدتشکیل می

 .آیدبر اساس مطالعات پیشین به نگارش درمی ها آنپژوهش و بحث پیرامون 

 زيست محیطشناسی شناسی آموزشی و زبانزبان

های مرتاط در را با سایر اوزهای است که اب ار پژوهش در زبان اوزه 4شناسی آموزشیزبان

ای را در ارتااب با زبان و آموزش بررسی نماید گهترده مهائلدهد تا اجتماعی پیوند می علو 

محور  مهئله"شناسی آموزشی، در زبان تأملنکته قابل (. 4391 6؛ اسپولهکی2،2444هورناگر)

شناسی گیرد و سپس با استفاده از تعامل زبانخاص را مدنظر می یا همهئلآن است یعنی  " بودن

نقل  2: 4391اسپولهکی،)کند می مهئلهال  -ایرشتهرویکرد میان-های وابهتهو سایر رشته

توسط برنالد اسپولهکی به عنوان یک اوزه  4391این رشته در سال (. 2441شده در اسپولهکی 
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ها و شناسی کاربردی است که به نقشای از زباناوزه زیرمقولهدرواقع این . علمی معرفی شد

-کاربردهای زبان در آموزش اشاره دارد؛ بدین معنی که عالوه بر بررسی کاربرد زبان در کالس

-هایی را مورد مداقه قرار میها و بافتخارجی، تمامی موقعیت/ های آموزش زبان اول یا دو 

با توجه به اینکه . در آموزش ههتند گذاری یاستسو  دهد که ج و ایطه نهادهای آموزشی

ها از دو منظر گیرد برآنیم تا به تحلیل دادههای متعددی را دربرمیشناسی آموزشی جناهزبان

جناه بدین دلیل است  دو یناارتااب . بپردازیم 2شناسیو بو  4شناسیمرتاط باهم با عنوان نشانه

رود، بافت آموزشی در ساز به شمار میبه عنوان مناع معنی شناسیکه زبان ج ئی از نظا  نشانه

ونلیر)شود گرایانه درنظرگرفته میو فرایند آموزش و یادگیری نی  با نگاهی کل 6بو اکم زیهت
-با زبان و نشانه آن راپرداز  و سپس ارتااب شناسی میدر ادامه ابتدا به معرفی بو (. 1،2441

 .شناسی بررسی خواهم کرد

ارتااب دارد و به معنای  زیهت محیطشناسی و مطالعات شناسی به بور سنتی با زیهتبو     

با این (. 4133، 5هکل)در تماس است  ها آنتعامل یک موجود با سایر موجوداتی است که با 

که الاته این تعایر معنایی  گیرد یدر برمشناسی همه افراد بشر و علو  اجتماعی را تعریف بو 

در سال  3شناسی بنا  ائینار هاوگنشناسی است که برای نمونه زباناز معنای اولیه بو استعاری 

معین و محیط پیرامون  زبان یکمطالعه تعامالت میان "را برای  9شناسی زبانپارادایم بو  4392

همان  زیهت محیطمنظور او از . بر اساس همین بهت استعاری بکار برد( 2444، 1فیل)"آن 

)از آنجایی که هاوگن . ، یعنی کاربران زبان گیرد یمرا بکار  موردنظرای است که زبان جامعه

های گوناگونی دانهت که شناسی زبان را اصطالای پوششی برای اوزهبو ( 621-623: 4392

توانند با سایر دانشمندان علو  اجتماعی در درک تعامل دوجاناه بین شناسان برآن اساس میزبان

های ای در اوزهگهترده یها پژوهشکاربرانشان همکاری کنند، از این تاریخ به بعد  و ها زبان

شناسی نظری و شناختی، زبانشناسی مرد متعددی چون تحلیل گفتمان و کاربردشناسی، زبان
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-هاوگن با ایجاد رویکرد بو (.  2444، 4فیل و مولهاوزلر)آموزش زبان با این رویکرد انجا  شد 

های بر اساس تعایر استعاری مفهو  تنوع گونه هم آنرا که  2پدیده چندزبانگی شناسی زبان،

های اقلیت و راستا بحث زبان ایندر . گرفت مورد بررسی قراردادزیهتی در این ایطه قرار می

 34در ادامه این مهیر، از دهه . نی  در همین اوزه قابل برح و بررسی است آنهاامایت از 

ری ی زبان و با گذاری و برنامهد به عنوان اب اری مهم در خدمت سیاستمیالدی، این رویکر

شناسی کاربردی همین زمینه در همایش زبان در( 4334) 6هلیدی یرگذارتأثمقاله کلیدی و 

ن انتقادی یا تگفا پا به عرصه جدیدی گذاشت که در راستای همان تحلیل گفتما 1استرالیا

های مختلفی ، کلیه اوزه34در اوایل دهه . شناسی زبان استبو ، گونه انتقادی (4613غیاثیان،)

پرداختند گردهم به برق متعدد و از منظرهای گوناگون می زیهت محیطکه به بررسی زبان و 

شناسی  که زبان بنا نهادندشناسی را ای یکپارچه از زبانآمدند و درعین کثرت، شاخه

 (.2444فیل و مولهاوزلر، )نا  گرفت  5زیهت محیط

گرایانه به زبان و یادگیری در مقابله با رویکرد در این رویکرد، نگاه نقش تأمل قابلنکته      

گرا، معنای زبان از منابع معناسازی چون تاریخ، سنت، گرایی است؛ در تفکر نقشساخت

 ( 533: 2441)"ساز منابع نشانه"گردد که ونلیر بدان می ینتأمفرهنگ، تصویر، مجهمه و اشیاء 

در چنین رویکردی ماهیت زبان تنها منحصر به نحو و واژگان و جمالت به عنوان . گوید یم

ای دیالکتیک و دوسویه میان زبان گردد بلکه رابطهنمی( همان تفکر ساختگرایی)محصولی ایهتا 

ه این و متن به عنوان فرایند و منابع معناساز برشمرده در باال وجود دارد و از بریق زبان است ک

کالس درس به تعایر ونلیر یک ج یره نیهت  که ییازآنجا. گرددآموزان ماادله میمعانی میان زبان

های اجتماعی که های بالفصل یعنی فضای کالس و مدرسه و بافت، با کلیه بافت(344:همان)

جامعه و نهادهای کالنی چون آموزش و ( 2441، 3رایم) یابدپرورش می در آنآموز زبان

پرورش، مقامات و مهئولین و تنوعات فرهنگی و ایدئولوژی ااکم بر جامعه ارتااب دارد و 

بنیاد یا متقابل میان زبان و منابع معناساز نیازمند اتکا به رویکرد یادگیری بافت تأثرو  یرتأثبررسی 
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 .گیردمدنظر قرار می یهتز محیطشناسی گرایی است که در زباننقش

شناسی زبان، پدیده چندزبانگی مرتاط با بو  یها اوزهکه پیشتر اشاره شد یکی از  بور همان 

 ها آنترین متنوع ها بو  یهتزدر همین رابطه معتقد است قویترین ( 214: 2444) 4باکر. است

موقعیت . شرب بقاء و توانایی است یگوناگوننهات مهتقیم دارد و  باثااتههتند زیرا تنوع 

گوناگون  های زیهت یطمحکنونی ما در سیاره زمین نی  به علت همین توانایی و تطایق با شرایط 

از همین روی، باکر تنوع در زبان و فرهنگ را عامل موفقیت . بوده است ها مهر و مو در بی 

 .داند سازگاری او می دهنده یشاف ابشر و 

کشور امضا شد و به بحث  454توسط ( 4332) 2زیهتی که در اجالس زمین پیمان تنوع     

سند در . شناسی استالمللی درباره بو معاهده بین ینتر مهماختصاص داشت،  6توسعه پایدار

و  جاندارها ی رشود که تنوع زیهتی فراتر از گیاه، ایوان، گفته می صراات بهاین پیمان  مکتوب

 زیهت محیطزبانشان که ج ئی از  بالطاعو  ها آن زیهت محیطو  بومشان است و مرد زیهت

-هر یک از کشورها متعهد می این پیمان 8jدر الیحه شماره . شوداست را نی  شامل می

و آداب بومیان و  ها بدعتمطابق با قوانین ملی خود، به ااترا ، افظ و نگاهداری دانش، ":شود

اجتماعات محلی همت گمارد که در بردارنده ساک زندگی سنتی برای افظ و استفاده پایدار از 

در جهت ارتقای کاربرد این آداب و سنن و تشویق در استفاده از  ینو همچنتنوع زیهتی است 

الیحه در  در ادامه این. "و آداب تالش نماید  ها دانشمنافع مشترک ااصل از بکارگیری این 

دانش سنتی برگرفته از تجاربی  ":است شده دادهمورد دانش سنتی و چگونگی انتقال آن توضیح 

محلی سازگاری  زیهت محیطآمده است و با فرهنگ و  به دست ها مهر و مو است که در بی 

شود، ج ء تملکات جمعی است و به صورت نهل به نهل و سینه به سینه منتقل می دارد؛

، قوانین اجتماعی، ها آیینفرهنگی، عقاید،  های ارزش، المثل ضربداستان، شعر یا ترانه، فولکلور، 

 ."گیاهی و جانوری است  یها گونهزبان محلی و تجارب کشاورزی از قایل رشد 

؛ 1،2444مافی)اخیر  یاه پژوهش. تنوع زیهتی با سرعتی هشداردهنده در اال نابودی است    
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؛ بیانگر ارتااب متقابل و در سطح باالی تنوع (6،2441و فیلیپهن 2؛ اسکاتناب2442، 4هارمن

و تنوع آن  زیهت محیطاگر توسعه پایدار در گروی افظ . زیهتی با تنوع فرهنگی و زبانی است

و تغییرات  یردقرار گاست، پس زبان و فرهنگ و آداب و رسو  ملل نی  باید در شرایط بهتری 

 .زبانی آموزشی ال امی است های یاستساساسی در 

کنید رسیدن به توسعه پایدار که در پایان الیحه پیمان اجالس زمین مشاهده می گونه همان    

دانهته شده و افظ و نگهداری  یشها مؤلفهمنوب به افظ تنوع زیهتی، زبانی و فرهنگی با کلیه 

. زبانی آموزش و پرورش است های یاستسنی  در گروی  ها فهمؤلو ااترا  به این عناصر و 

آموزش را اب اری قدرتمند در رسیدن ( 441: 2441)ها در اروپا در کتاب اقوق اقلیت 1تورناری

راستا و بر اساس گ ارش سازمان همکاری و  یندر هم. داندبه مهندسی اجتماعی و فرهنگی می

در  ها یتاقلکند از وضعیت اقوق زبانی تحد فعالیت میکه زیر نظر سازمان ملل م 5امنیت اروپا

نامه صورت آوری ابالعات از بریق پرسشکشورهای عضو این سازمان که در نتیجه جمع

تا چه  "از شود عاارت است که به موضوع این مقاله مربوب می سؤاالتگرفته است، یکی از 

 "شود؟برنامه درسی شما آموزش داده می های بومی دراندازه تاریخ، دین، عقاید و فرهنگ اقلیت

اند که متنوعی داده یها پاسخهای زبانی و ملی خود هر یک از کشورهای عضو بهته به سیاست

ها، های درسی در افظ و ارتقای زبانخارج از بحث فعلی است اما نکته مهم استفاده از برنامه

المللی در خصوص استانداردهای بیندر گ ارش مذکور، . های اقلیت استو فرهنگ ها آیین

 :ارتااب برنامه درسی با این موضوع بیان شده است

های ملی در برنامه درسی آموزش فرهنگ، تاریخ، سنت و عقاید افراد وابهته به اقلیت      

گیرند اقلیت در معرض آموزشی رسمی قرار می آموزان دانشاولی این که : همگانی دو جناه دارد

که  گونه همان، درست داده استهای خودشان را نی  مورد توجه قرار منظرگاه که تجارب و

در  آموزان دانش یتمام بهتر است آموزش این مطالب دومی که از اولی نی  مهم. اکثریت ههتند

غیر اقلیتی است که مکان معین دیگری برای یادگیری آن  آموزان دانش یژهو بهمقیاس همگانی، 
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ای مقاو  ایاتی است، جامعه 4ای چند قومیتی و شکیاادانشی برای ساختن جامعهچنین . ندارند

 یها فرهنگدر برابر فشارهای تنفر قومی که اغلب ناشی از جهل یا سوء ابالعات در مورد 

 .اقلیت است

( 4)23به بور کل، ماده . جدید ههتند  نهاتاًالمللی مرتاط در این اوزه استانداردهای بین     

آموزش کودک باید منجر  "کند پیمان سازمان ملل متحد در مورد اقوق کودک تصریح می سند

 یها گروهها، دوستی میان همه افراد و ، درک، شکیاایی، تهاوی جنهیتپذیری یتمهئولبه 

این پیمان نی ، کشورها  42ماده . "قومی، ملی و دینی و افراد بومی مربوب به منابق خاص شود 

ملی و  های یتاقلدر وقت مقتضی، برای تقویت دانش زبان، فرهنگ و دین  "د کنرا متعهد می

 المللی ینباین استانداردهای . "آموزش و تحقیق اقداماتی انجا  دهند  یها اوزه شان دراکثریت

آموزند و اکثریت درباره اقلیت می: دهدیادگیری را به صورت روندی دوسویه مدنظر قرار می

شوند اما مختلف با فرهنگ اکثریت آشنا می یها بافتدر  معموالًها اقلیت. اکثریتاقلیت درباره 

 (.همان گ ارش)نکته مهم سوی اول فرایند است 

 پژوهشسابقه 

و توسعه پایدار تاکنون انجا  شده است که از آن  زیهت محیطتحقیقاتی در خصوص آموزش 

 زیهت محیطایدار و نقش آموزش در افظ بحث توسعه پ: توان به موارد زیر اشاره کردمیان می

آشتیانی )شهروندی در برنامه درسی دوره دبهتان  های ارزش، آموزش (4611رفیعی و امیرنژاد )

فرهنگی و  -در آموزش متغیرهای هویت ملی تأکیدکه یکی از نتایج آن ( 4615:و دیگران

مقطع دبهتان  5تحصیلی در  هایبر مانای آزمون کوکران و مکنمار در پایه ها آنبندی اولویت

، میراث (هنجارها)کلیه متغیرهای زبان فارسی، فرهنگ شهری ( 14-14همان،)است؛ نویهندگان 

و آداب و رسو  را دارای اولویت یکهان و با جهت اولویت  ها آیینهای ملی، فرهنگی، اسطوره

هنگ شهری و زبان فارسی به اضور فر تأملنکته قابل . اند گرفته در نظراز پایه پنجم به پایه اول 

توانند رسد در برخی موارد نمیو آداب و رسو  است که به نظر می ها آیینعنوان هنجار در کنار 

و آداب ارتااب مهتقیمی با زبان و  ها آیینبا اولویت یکهانی در کنار یکدیگر قرار بگیرند زیرا 

است که در بهیاری  رون فرهنگیدهمان هنجارهای  ها آیینفرهنگ دارند و عنصر اصلی آداب و 
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شود و در کنند مشاهده میاز منابق کشور ایران که به گویش یا زبانی غیر از فارسی صحات می

 .گرددزبان متجلی می

توسعه فرهنگی را یکی از ابعاد توسعه پایدار ( 4613،3)بهرا  زاده به نقل از رفیعی و لطفی     

و فرهنگ سنتی و تقویت هویت فرهنگی در این بخش  کند و به تشویق فرهنگ عامهمعرفی می

های آن را افظ میراث فرهنگی و آشنایی با مفاخر ملی، مذهای و کند و نمونهاشاره می

به بررسی اقوق و وظایف ( 6422: 2444)عاادالهی و دیگران . داندتاریخی می یها مکان

 "برابری "ز اقوق شهروندی را و یکی ا شهروندی در کتب درسی دبهتان و راهنمایی پرداخته

 تأکیددر راستای تحقیقات پیشین  تأملیابد اما نکته قابل اند که در زبان نی  تجلی میدانهته

( 93: 2444)گلتاش و دیگران . ایرانی های یشگوو  ها زبانبیشتر بر زبان فارسی است تا سایر 

-وزش ابتدایی و برنامه درسی برنامهاند که میان برنامه درسی تدوین شده در آمنی  براین عقیده

 .ری ی شده فاصله زیادی وجود دارد که نیاز به بررسی انتقادی دارد

، تا کنون زیهت محیطدر بحث مربوب به برنامه درسی و تحلیل محتوای آن به لحاظ تگفای     

شناسی آموزشی و تعامل آن با زبان زیهت محیطشناسی هیچ پژوهشی بر اساس رویکرد زبان

پژوهش ااضر از این لحاظ از نوآوری الز  در تحلیل و اب ار برخوردار صورت نگرفته است و 

 .ساز نی  برای تحلیل بهره گرفته استمعنی منابعاینکه از تصاویر به عنوان یکی از  یژهو بهاست، 

 روش پژوهش

تحلیلی  -ع توصیفیاین پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس نوع تحلیل کیفی از نو

-انتقادی می -تایینی و تحلیلی -تحقیق را ترکیای توصیفی یها روش گونه ینا 4634پور،موسی)

تشکیل  36و  32 یها چاپدوره ابتدایی  4فارسی پنج سال های کتاب آن راو جامعه آماری ( نامد

و .( ا.ا.ج)ایران دهد که براساس اسناد مکتوب و مصوب برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی می

گیری به صورت نمونه. اندتدوین شده 4611راهنمای برنامه درسی فارسی دوره ابتدایی ویرایش 

 سؤالمدنظر در  های مؤلفهگرفتن و با در نظر ( گیری در تگفابا توجه به روش نمونه)هدفمند 

ها با ر اکثر کتابمیهنی که د -ملی یها بخش یژهو بههای کتب مذکور تحقیق، از میان کلیه فصل

                                                 
بوده است، نگارنده این مقاله نی   پایه پنجکه در آن دوره ابتدایی متشکل از  4611با توجه به راهنمای برنامه فارسی ویرایش .  4

 .مانای تحلیل خود را همین قرار داده است
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وااد تحلیل، متن و تصویر و شاخص . نا  ایران من و فرهنگ بومی آمده صورت گرفته است

اصل پان دهم »فرهنگ ملی و محلی مطرح در اسناد مکتوب و مصوب  های مؤلفهتحلیل و تطایق 

ی راهنما»و « سند برنامه درسی ملی»، «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»، «قانون اساسی

، کتاب معلم سو  و چهار  و راهنمای آغاز 4611برنامه درسی فارسی دوره ابتدایی ویرایش 

ها درسی ذکر شده با این شاخص های کتابفرهنگ ملی و محلی در  های مؤلفهاست که « کتب

 .شودمطابقت داده می

 ايرانجمهوری اسالمی رسمی کشور  اسناددر  زيست محیطشناسی زبان

در این بخش، اصول، راهکارها و مفاهیمی به ترتیب از اسناد قانون اساسی، تحول بنیادین 

و راهنمای برنامه درسی فارسی دوره ابتدایی که به . ا.ا.آموزش و پرورش، برنامه درسی ملی ج

 :گرددشود ارایه میآن در ایران مرتاط می های مؤلفهنوعی به اوزه فرهنگ ملی، محلی و 

 دهم قانون اساسیاصل پانز 

  و کتب  رسمی  و متون  اسناد و مکاتاات.  است  فارسی  ایران  مرد   و مشترک  و خط رسمی  زبان     

و   در مطاوعات  و قومی  محلی  یا زبانهاز   استفاده  و خط باشد ولی  زبان  باید با این  درسی

 . آزاد است  فارسی  ، در کنار زبان در مدارس ها آن  ادبیات  تدریسو   گروهی  های رسانه

شود ابالق می "رسمی "امور  ها آنهایی که به در همین راستا، زبان فارسی در کلیه اوزه    

همچون ادارات، آموزش و رسانه برای افظ وادت و یکپارچگی، و براساس سیاست زبانی 

عنوان یک نظا  بهینه مورد استفاده ، به عنوان زبان رسمی، ملی و میانجی و به 4تمرک گرایی

-زبان ملی فعالیت می ی یر برنامهو  گذاری یاستسکه در زمینه  محققانی. گیردهمگانی قرار می

آن ( الف و ب: 2،2445می)« ارزش اب اری»کنند، چنین کاربردی از زبان ملی و رسمی را دال بر 

در اصل پان دهم « تدریس ادبیات»بخش . دانندهای اقلیت میزبان« ارزش ااهاسی»در مقابل 

نکته قابل توجه در اینجا . قانون اساسی اشاره به همین ارزش ااهاسی و هویتی بودن آن دارد

 صرفاًاب اری و دیگری  صرفاًنگاه مطلق به این دو دسته زبان اکثریت و اقلیت است، یکی 

ها بنگریم، به این زبان زیهت محیطشناسی ااهاسی و هویتی، اما اگر از منظر انتقادی زبان
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2. May 
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نگری، نگاهی فازی و شود تا بجای مطلقشرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موجب می

توانند دارای های اکثریت و اقلیت میداشته باشیم و از همین رو، هریک از زبان پیوستاری

در  دانیممیکه  بور همانبرای نمونه . درجاتی از اب اری بودن یا هویتی و ااهاسی بودن گردند

به لحاظ معیار  ها مدتکشور سوئد پنج زبان رسمی وجود دارد اما در این میان زبان سوئدی 

گیری اتحادیه اروپا و سیر در وضعیت فرادستی نهات به بقیه قرارداشت اما پس از شکل 4من لت

ر این صعودی زبان انگلیهی برای تادیل شدن به زبان میانجی و مشترک اعضای این اتحادیه، د

که  بور همانسلهله مراتب قدرت، نهات به انگلیهی در جایگاه فرودستی قرار گرفته است و 

-اینکه اعضای سوئدی اتحادیه در برخی کمیته برخالف دارد یمنی  اذعان ( 44: 4611)مدرسی 

کنند اما در جلهات همگانی، جهت درصد به انگلیهی صحات می 14های اتحادیه اروپا گاه تا 

کنند؛ این همان ارکت از جایگاه اب اری به بر هویت ملی از زبان سوئدی استفاده می تأکید

 .جایگاه هویتی و ااهاسی است

 سند تحول بنیادين -5-5راهکار 

ها، های آموزشی به معرفی ارفهدرصد از برنامه 24درصد و اداکثر  44اختصاص اداقل 

ویژه منابق به ها استانهنرها، جغرافیا، آیین و رسو ، نیازها و شرایط اقلیمی و جغرافیایی 

روستایی و عشایری با رعایت استانداردهای ارتقای کیفیت و تقویت هویت اسالمی د ایرانی 

 در چارچوب ایجاد کارآمدی و تقویت هویت ملی آموزان دانش

 (ا.ا.سند برنامه درسی ملی ج)ربیتی های درسی و تاصول ناظر بر برنامه

بر تعمیق باورها  تأکیدساز تقویت و پایداری هویت ملی با زمینه)تقویت هویت ملی  -

اسالمی، فرهنگ و تمدن اسال  و ایران، زبان و ادبیات فارسی،  های ارزشو 

 (دوستی، وادت و انهجا  فرهنگیانقالب اسالمی، میهن های ارزش

و جامعه  آموزان دانشهای درسی و تربیتی به نیازهای گوناگون برنامه تأکید)جامعیت  -

 (های تعلیم و تربیتای، ملی و جهانی در کلیه سااتدر سطوح محلی، منطقه

مشترک،  های ویژگیبر  تأکیدهای درسی و تربیتی باید ضمن برنامه) ها تفاوتتوجه به  -

ری، فرهنگی و شهری، روستایی، عشای)ناشی از محیط زندگی  های تفاوتبه 
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توجه کند و از انعطاف الز  برخوردار  آموزان دانش، جنهیتی و فردی (جغرافیایی

 (.باشد

 (رعایت تعادل و پرهی  از افراب و تفریط)تعادل  -

آموز با خود، خدا، خلق و خلقت گذاری این سند چهار عرصه ارتااب دانشدر الگوی هدف    

 خلقشود که به ترتیب از چهار عرصه، اخالق تایین میو پنج عنصر تعقل، ایمان، علم و عمل و 

که به  علمی. گیرددر بحث پژوهش ااضر قرار می علم و عمل و اخالقگانه، و از عناصر پنج

و  اقوق و وظایف خود و افرادها، شود شامل علم نهات به روابط، نقشاین پژوهش مربوب می

فرهنگ و  یژهو بهدر زندگی اجتماعی و علم نهات به گذشته و اال جوامع بشری  ها آناهمیت 

-میراث فرهنگی و سرمایه، زیهت محیطشامل افظ و تعالی  و عمل است؛ تمدن اسال  و ایران

اخالقی از  های ارزشاز متعهد به  اند عاارتهم  بااخالقمرتاط  های مؤلفه؛ و های بایعی است

 زیهت محیطشدن برای مخلوقات ههتی و  قائلو ارزش  تیدوسعدالت و نوعجمله 

 (سند برنامه درسی ملی)های تربیت و يادگیری حوزه

اوزه زبان و ادب فارسی و از یازده اوزه تربیت و یادگیری مطرح شده در سند مذکور، تنها 

این پژوهش  مهئلهبه برح  اوزه فرهنگ و هنر و اوزه علو  انهانی و مطالعات اجتماعی

های در سال یرمهتقیمغشود که الاته اوزه فرهنگ و هنر نی  به صورت آموزش مربوب می

ابتدایی تحصیل و از بریق استفاده از ظرفیت اوزه زبان و ادب فارسی برای رسیدن به بصیرت 

و  ینتر مهمفرهنگ عاارت از در سند تحول بنیادین، . شودفرهنگی و تربیت هنری برح می

ها، ، تاریخ گذشته، نمادها، اسوهها ارزشمناع دستیابی به هویت و شامل باورها،  رینت یغن

، قوانین، آثار باستانی، هنر و ادبیات گذشته و معاصر ها و سنتها، مفاخر ملی، آداب اسطوره

برای درک  فرهنگیفرهنگی و میان دستیابی به سوادکارکرد اوزه فرهنگ و هنر  ینتر مهم. است

با فرهنگ  ها فرهنگ خردهارتااب و جهانی و  در سطح ملی ها ملیتها و اقوا ، فرهنگارتااب 

 .معیار است

اوزه تربیت و یادگیری علو  انهانی و مطالعات اجتماعی به مطالعه توانایی ایجاد رابطه     

کارکرد این اوزه در ایجاد اس . پردازدمثات و سازنده با خلق اول محور رابطه با خدا می

های این اوزه برخاسته از فرهنگ دوستی و ااترا  نهات به دیگران است؛ آموزشهمدلی و نوع

و تاریخ جامعه، در خدمت هویت تاریخی و فرهنگی آن است و بهترهای الز  برای تحقق 
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های اجتماعی همچون آورد؛ قلمرو این اوزه کهب مهارتعدالت و پیشرفت را فراهم می

 .دوستی و رعایت اقوق دیگران استجویی، نوعو مهالمت بردباری، وفاق و همدلی

سند تحول بنیادین و بنابر اقتضائات محلی و  -5-5در برنامه درسی ملی با توجه به راهکار     

محتوای بخشی از زمان تعلیم و تربیت در اختیار استان، منطقه و  ینتأمری ی و ای، برنامهمنطقه

به کمک این  4شناختی برنامه درسی ملیر بخش ماانی جامعهالاته د. مدرسه گذاشته شده است

این ماانی نی  آمده  4-/9/9در بند . برنامه در ایجاد تعادل و توازن در جامعه اشاره شده است

-هعالوه بر اینکه فرهنگ مشترکی دارد، از خرد( شهری، روستایی، عشایری)جامعه ایران : است

ست؛ برنامه درسی در برخورد با فرهنگ ملی و های مختلفی نی  تشکیل شده افرهنگ

بخشی ایفا کند، همچنین پاسخگوی نیازهای گرا و تعالیباید نقش فعال، وادت ها فرهنگ خرده

 .متنوع اجتماعی باشد

 بر برنامه درسی فارسی دوره ابتدایی( مرتاط با اوزه فرهنگ در تحقیق ااضر)اصول ااکم 

 .باشد  در کودکان  زندگی  های مهارت  ساز ارتقا آداب و  زمینهباید بتواند   برنامه -6  اصل

  در سراسر کتاب  زندگی  های مهارت  اساسی  های نمونه  و پراکندگی  گهترش -راهکار

 .منحصر نگردد  جغرافیایی  ی محدوده  یک  به  و مطالب  موضوعات -44  اصل

 :کارها راه

  هریک  و اجتماعی  فرهنگی  های ها با ویژگی اقلیم  تما   معرفی -

  و محلّی  ای منطقه  و فرهنگ  و ادبیّات  آموز با زبان دانش  آشناسازی  جهت  هایی تمرین  ی ارائه -

های درسی در همچنین الز  است به برخی اهداف مشترک برنامه درسی فارسی با دیگر برنامه

 :همین زمینه توجه شود

 منظور تربیت شهروند مطلوبتقویت اخالق فردی و اجتماعی به -

 ...تربیتی، علمی، سیاسی و  -فرهنگی های چهرهآشنایی با -

 داری، غیرت ملّی و وفاداری به نظا  اسالمیتقویت روایه دین-

                                                 

درسی تهیه شده و  ری ی برنامهاقتااس گرفته از نگاشت پنجم برنامه درسی ملی است که توسط سازمان پژوهش و این ماانی  .4

 . .به صورت پیوست در انتهای سند برنامه ملی درج شده و غیرمصوب است
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 زندگی در فرآیند آموزش زبان فارسی های مهارتتقویت  -

 الاته هدف کلی برنامه درسی فارسی در بخش شناختی مرتاط با پژوهش ااضر عاارت است از 

، هنری و  ، علمی ، ملّی ، سیاسی تربیتی، اخالقی، اجتماعی -، فرهنگی اعتقادی  با مهائل  آشنایی

  زبان  در قالب  زندگی های مهارتآداب و 

  به ماانی  نهات  مثات  و نگرش  عالقه  یتو تقو  ایجاد، پرورشدر بخش عابفی نی  شامل      

 کشور  و ملّی  ، فرهنگی اعتقادی

 -مفاهیم مرتاط با موضوع تحقیق ااضر در برنامه درسی فارسی، مفاهیم دانشی و نگرشی    

 :ارزشی ههتند که در جداول زیر به بور مج ا برای هر پایه آورده شده است

 با توجه به اوزه پژوهش ااضر( راهنمای برنامه درسی فارسی )فارسی مفاهیم دانشی برنامه درسی ( 4)جدول 

 سال پنجم سال چهار  سال سو  سال دو  سال اول

 (لااس، قومیت)ی ایران  نقشه

 های آن شاهنامه و داستان

فروردین، سالروز آمدن اما ، رفتن  42

 شاه

 اما  خمینی، انقالب اسالمی

 فضای روستا و زندگی روستایی

 

اقوا  و  ایران،

 جاذبه

 

 

 شهیدان و پهلوانان

میراث فرهنگی 

 ایران

 عدالت

 شهادت

 میراث فرهنگی

 آثار تاریخی

 کوچ

 اقوق کودک

 روز جهانی کودک

 پرچم

سرود جمهوری 

 اسالمی

 
 با توجه به اوزه پژوهش ااضر( راهنمای برنامه درسی فارسی)برنامه درسی فارسی  مفاهیم نگرشی( 2)جدول 

 سال پنجم سال چهار  سال سو  سال دو  سال اول

 

های  عید نوروز و آیین

 خاص آن

ی فجر، پیروزی  دهه

 انقالب

 شاهنامه و ارزش آن

 

های خودپهندی و  زیان

 و غرور روی تک

 محات نهات به دیگران

یران و بهمن، پرچم ا 22

 ااترا  به آن

 

فداکاری و 

ایثارگری، 

 جوانمردی

 قدردانی از شهدا

 دوستی نوع

نوبت و رعایت 

 اقوق دیگران

 دوستی وبن

 افظ منابع ملی

 ایران

 منابع ملی

 سازندگی کشور

 میراث فرهنگی

 مولوی

 رزمندگان

آداب و رسو  

 نوازی مهمان

افظ اریم 

 دیگران

 

 شناسی ایران و ایران

 سرود ملی

 اافظ

 میراث فرهنگی

 رزمندگان

 بهیج

 آموز روز دانش

 گذشت و فداکاری
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با مروری بر اسناد باال و بر اساس تعریف فرهنگ در اوزه فرهنگ و هنر سند برنامه درسی  

 :زیر تشکیل شده است های مؤلفهتوان گفت اوزه فرهنگ ملی و محلی از ملی می

 باورها 

 هاارزش 

 تاریخ گذشته 

 (لااس، غذا، رفتار، پرچم، سرود ملی)نمادها  

 (رستم، سهراب، سیمرغ)ها اسطوره

 (ادبی، سیاسی، علمی، دینی)مفاخر ملی 

 (اعیاد، ازدواج، وفات، عاشورا، روز جمهوری اسالمی) ها و سنتآداب  

 قومیت

4ارفه
 

مانند  2های روستایی، عشایری، شهری، مکانهای زیهتی با زیر شاخهنقشه و مرز، شیوه)جغرافیا 

 (هامون، اروند، خلیج فارس و دماوند

 قوانین 

 (گلیتخت جمشید، شوش دانیال، ایل)آثار باستانی  

 (زنی، خطابی، نقاشی، سفالگریبافی، قلمموسیقی، قالی)هنر  

 (داستان، شعر، ترانه، فولکلور، ضرب المثل، زبان ملی و محلی)ادبیات گذشته و معاصر  

بدا  )اکنون باینیم اصول و راهکارهای ذکر شده در باال مربوب به ادوزه فرهندگ ملدی و محلدی      

و الاته مفاهیم مندرج برای هر پایه درسی در جداول دانشدی و نگرشدی   ( های برشمردهخهزیرشا

 راهنمای برنامه درسی، چگونه و تا چه اندازه در کتب درسی فارسی محقق شده است؟

 

 

                                                 
 .برخی مواقع ارفه با هنر همپوشی داردالاته  .4

الاته آنچه در مقاله ااضر در اوزه فرهنگ قرار گرفته، . اقتااس شده است( 4613)ها از داوری زیرشاخهبندی برخی در تقهیم .2

 .در پژوهش مذکور نماد هویت ملی منظور شده است
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 هاتحلیل داده

 (2931چاپ )فارسی اول 

ابتدایی که روی جغرافیا برنامه درسی مربوب به مفاهیم دانشی کتاب اول  4با توجه به جدول ش 

، مفاخر ملی (شاهنامه )ها، ادبیات گذشته ، قومیت(لااس )، نمادها (4نقشه ایران، اقلیم روستایی)

کرده و جدول مفاهیم نگرشی  تأکید( فروردین  42بهمن، 42)ملی  های آیینو ( اما  خمینی )

ه چگونگی بازنمایی این اائ  اهمیت ههتند، ب( عید نوروز، دهه فجر)ملی  های آیین(  2ش )

کلیه موارد باال در کتاب اول ابتدایی درج : پرداز در کتاب فارسی اول می ها آنو می ان  ها مؤلفه

تصویر )نقشه کشور ایران به همراه پرچم این کشور، بیان تنوع قومیتی در داخل نقشه . شده است

عالوه بر استفاده از لااس  2با استفاده از لااس صورت گرفته و در تصویر ش  صرفاً( 4ش 

مرقد اما رضا )، آثار باستانی (ترکمنی، گیلکی، مازنی، آذری، کردی، بلوچی، بختیاری، عربی )

گیری، دوزندگی و ماهی)، ارفه (، شوش دانیال یگل یلا، شوش دانیال، تخت جمشید، «ع»

زمینه نقشه نماد پرچم در پس. است شده دادههای متفاوت نی  نمایش لیم، اق(شتربانی در جنوب 

فارس، تجمع اقوا  مختلف شانه  یجو خلجغرافیایی دریای خ ر  یها مکاندر کنار  4در تصویر 

همگی بر مفهو  « ایران، ایرانی، میهن، خاک، رزمنده و سرباز»های به شانه یکدیگر و وجود واژه

ملی پرچم، مرز،  های مؤلفهاره دارد و تلفیق تنوع اقلیمی و قومی با وادت در عین کثرت اش

تقویت عالقه و )و اهداف عابفی ( ملی  مهائلآشنایی با )خاک و آب همهو با اهداف شناختی 

تکرار تصویر . در راهنمای برنامه درسی فارسی است( نگرش مثات به ماانی فرهنگی و ملی

 های مؤلفهترین به عنوان یکی از شاخص( تدریس واژه آن تصویر و 21)نقشه و به ویژه پرچم 

 .کندفرهنگی ملی نی  به اجرای این اهداف کمک می

                                                 
تواند شیوه زیهتی افراد که می شود میاقلیم از اصطالاات علم جغرافیاست و به شرایط آب و هوایی منابق جغرافیایی ابالق  4

به صورت شهری، روستایی و عشایری باشند و در این  توانند میجوامع بشری بر اساس شیوه زیهتی . قرار دهد تأثیررا تحت 

 .شودبندی، بجای اقلیم از شیوه زیهتی استفاده میپژوهش در اشاره به این سه دسته تقهیم
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 2 تصویرش 4 تصویر ش

 

خورد شیوه زیهتی روستایی است که در کتاب فارسی اول به چشم می ییها مؤلفهیکی از      

، آواز خوش، خروس سا ، ای ایران، نارنج و برنج سا  و سا  وبه به چه روستایی، »که در متون 

کلیه متون و تصاویر در این . بازنمایی شده است« چشمه و چراگاه، سفر دلپذیر و چهارفصل

بخش به صورت انحصاری معرف روستاهایی سرسا  و خوش آب و هواست که در دو مورد 

استفاده از عناصر . مد نظر بوده است( گیالن و مازندران یها استان)منابق شمالی کشور  مشخصاً

کاله و جلیغه، شلوار کوتاه و گشاد در مردان و جلیغه و لااس بلند در زنان نی  نمادهایی برای 

زیهتی روستایی  های یوهشبازنمایی فرهنگ روستایی در کتاب است که با توجه به تنوع اقوا  و 

-در راستای نیازهای منطقه. و سطحی صورت گرفته است ای یشهکلمختلف در ایران، به صورت 

درس ( سند تحول بنیادین  5-5راهکار )های فرهنگی و آداب و رسو  محلی ای، ضرورت

 .است« محل زندگی من»به عنوان درس آزاد در نظر گرفته شده و عنوان آن  24شماره 

 (2931چاپ )فارسی دوم 

فرهنگی قومیت، جغرافیا،  های مؤلفه  مقرر شده شامل که برای کتاب دو 4مفاهیم دانشی جدول 

محات به یکدیگر و دوری از )ارزش  های مؤلفهشامل  2آثار باستانی و مفاهیم عابفی جدول 

-اال به بازنمایی این مفاهیم در کتاب می .است( بهمن 22)و آیین ( پرچم )، نماد (خودپهندی

 ها مکانمعرفی اقوا  ایرانی به صورت اشاره به نا  اقوا  از بریق ساخت صفت نهای از : پرداز 
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شیوه زیهتی جغرافیا، زیرمولفه مکان و  مؤلفهدر . بوده است( سیهتانی و خراسانی تاری ی، ی دی )

های دیدنی آمده انو مک ها آن های یارتگاهزنا  شهرها و الاته آثار باستانی، « ایران زیاا»شهری در درس 

برج میالد و آزادی، : و آرامگاه فردوسی در توس، تهران« ع»مرقد اما  رضا : قله دماوند، مشهد: است

: ماسوله، کرمانشاه: سی و سهپل گیالن: تخت جمشید، آرامگاه اافظ و سعدی، اصفهان: شیراز

، اصفهان، شیراز و کرمان به در کتاب نوشتاری نی  نا  شهرهایی چون سنندج. ارگ بم: بیهتون، کرمان

خورد؛ در بخش فرهنگ و ادب نی  کتاب در کنار اشاره به صورت بازی با اروف به چشم می

. مفاخر ادبی، نا  توس و مشهد را نی  ذکر کرده است مؤلفهفردوسی، شاهنامه و پهلوان آن به عنوان 

به آنجا سفر  آموزان دانشدارند یا  اینا  شهرهایی که زیارتگاه، آرامگاه، جای دیدنی و سوغات ویژه

هایی بر عهده شان واقع است در تمریندیدنی که در شهر محل سکونت یها مکاناند یا کرده

نهاده شده است و در عوض شهرهایی مانند تهران، اصفهان، شیراز و مشهد چندبار  آموزان دانش

کوکاری در قالب داستان بیان شده ارزش، آداب محات به دیگران و نی مؤلفهدر . نامشان آمده است

نماد پرچم به بور مفصل در درسی با همین عنوان و الاته با پس زمینه نامناسب فرهنگ ملی . است

پرچم با  4آییآمده است و باهم(  19-13ص )اسالمی و برگرفته از فضای زندگی غربی  -ایرانی

فرهنگی مهم  های مؤلفهعنوان یکی از به  آن رااهمیت « میهن، دفاع، آزادی و سربلندی»های واژه

ملی پرچم، روز پیروزی انقالب، شاهنامه و  های مؤلفهکتاب فارسی دو  با تلفیق . کندمی خابرنشان

های دیدنی و میراث فرهنگی و تاریخی در کنار ذکر نا  مکان( و سی ده بدر  ینس هفتمراسم )نوروز 

ش )در راستای اهداف شناختی و عابفی برنامه درسی گا  برداشته است و با انتخاب یک درس آزاد 

زیارتی و یا اتی نا  / های دیدنیمربوب به ذکر نا  مکان هایی سؤالدر بخش هنر و ادب و ارایه ( 44

سند تحول بنیادین اختصاص داده  5-5هکار ، سهمی را به راآموزان دانشهای شهر توسط کوچه

 .است

 (2939چاپ )فارسی سوم 

 های مؤلفهو میراث فرهنگی که دربردارنده کلیه ( شهیدان و پهلوانان )مفاخر ملی  های مؤلفه

های ارزش با زیرمقوله مؤلفهفرهنگی است ج و جدول مفاهیم دانشی راهنمای برنامه درسی و 

دوستی و افظ منابع دوستی، رعایت اقوق دیگران، وبناز شهدا، نوعفداکاری، ایثار، قدردانی 

                                                 
1. Collocation 
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و می ان  ها مؤلفهبازنمایی این  یچگونگدر ادامه . ملی نی  برگرفته از جدول مفاهیم ارزشی ههتند

که باق کتاب راهنمای معلم، هدف از این درس آشنایی با « فداکاران»در درس : گرددآن ارایه می

ری علی خواجوی، )اند و مفاخر ملی است که نماد فداکاری( ارزش فهمؤل)مفهو  فداکاری 

محمد اهین فهمیده، اهن امیدزاده و سها  خیا  و الاته جاناازی که بر روی ویلچر نشهته 

مندی انتظار دارند تا این درس باعث ایجاد نگرش مثات و عالقه مؤلفانهمچنین (. است 

 .به فداکاری گردد آموزان دانش

مشخص است اقوا  ایرانی کرد، فارس،  6 یرشتصوکه در  بور همان« مثل باران» در درس

. های محلی که با وضوح زیاد تصویرگری شده استگیلک، بلوچ، بختیاری و عرب با لااس

 ها دستارکت . به برف یکدیگر و همگراست -که هریک نماد قومی ههتند -زاویه دید افراد

با توجه به مفهو  شعر مثل . ها نی  خندان استالت چهرهبه صورت باز و به سمت مخابب و ا

باران که اشاره به همدلی، یکپارچگی، شور و براوت و سازندگی دارد، این درس به بور 

کند و در کنار تنوع، درس آشنا می ها آنهای را با اقوا  مختلف و لااس آموزان دانش یرمهتقیمغ

 های مؤلفهتوان نتیجه گرفت که ماااث باال میاز مجموع . دهدوادت و یکپارچگی نی  می

در این دو متن بازنموده  یدرست بهدوستی جدول ارزشی راهنمای برنامه درسی فداکاری و نوع

 .شده است

      6تصویر ش  

دوستی و نگرش مثات به در کتاب سو  با هدف ایجاد اس وبن« ایران من» 3فصل    

اال باینیم چگونه و به چه می ان این . آن نگاشته شده است های ارزشپاسداری از وبن و 
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، (علمی و ادبی )مفاخر ملی  های مؤلفه« ایران ع ی »در متن شعر : اهداف به اجرا درآمده است

زمان نماد نقشه و مرز و ماین های ملی چون خلیج فارس و دریای خ ر که هممکان)جغرافیا 

 یها الله یرتصو انگی د ودوستی را در کودکان برمیناس وفاداری و وب( مفهو  وبن ههتند 

در کنار متنی که خطر در کمین را ( 96-92ص ) 2زمینهو قله دماوند و پرچم پس 4زمینهپیش

5اضور راهکار  یدمؤدر ادامه وجود درسی آزاد در این فصل . کند نگهاانی از آن راگوش د می

 های مؤلفهبا اتکا به « ایران آباد»در درس  مجدداًپاسداری از میهن . سند تحول بنیادین است 5-

محلی به عنوان میراث فرهنگی  یها زبانبر  تأکید)، تاریخ گذشته، ادبیات و هنر (مرز )جغرافیا 

رهار انقالب، )یاسی ، مفاخر س(در عین اهمیت زبان فارسی به عنوان زبان ملی و پاسدار وبن 

رهار انقالب به عنوان عامل . ذکر شده است( شهیدانی چون شیرودی، کشوری و دوران

بازنمایی . دارد بر عهدهملی گذشته و اال، نی  نقش پاسداری از میهن را  های مؤلفههماهتگی 

دوستی و دلاهتگی به میهن موجب دهد اس وبنکلیه متون و تصاویر بررسی شده نشان می

دقت مفاهیم به مؤلفانو  شودرانگیختن اس فداکاری در راستای افظ و نگهداری آن میب

الاته در خصوص جامعیت . انددانشی و نگرشی را در کتاب به عنوان منابع معناساز درج کرده

اشاره کلی به زبان محلی، تاریخ و مرزنشینان، در سایر موارد بر  ج  بهمطالب باید گفت کتاب 

پایتخت ایران، پایتخت مذهای ایران، سعدی، دماوند )ملی یا متعلق به اکثریت جامعه  های مؤلفه

 .تمرک  داشته است( در جدول کتاب نوشتاری

 (2939)کتاب چهارم 

شیوه زندگی )، جغرافیا 6، تاریخ گذشته(عدالت، شهادت، اقوق کودک)ارزش  های مؤلفه

افظ اریم، )، ارزش (مولوی، رزمندگان)مفاخر ملی  های مؤلفهدر جدول دانشی و ( عشایری

تحلیل زیر . خورددر جدول ارزشی به چشم می( میهمان نوازی ) ها آیینو ( سازندگی، منابع ملی

 :دهدرا در کتاب فارسی چهار  نشان می ها مؤلفهچگونگی تجلی این 

فرهنگی زیادی برخوردارند؛  های مؤلفهجملگی از « آورانایران من، فرهنگ بومی و نا »سه فصل 

                                                 
1. Foreground 

2. Background 

فرهنگی در نظر گرفته شده است دراالیکه از  های مؤلفهمفهو  میراث فرهنگی در جدول دانشی جدای از آثار تاریخی و سایر  .6

 .شودملی و محلی فرهنگی ابالق می های مؤلفهنظر نگارنده این مقاله میراث فرهنگی به کلیه 
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به عنوان « آرش کمانگیر»آیی باهم. انددر فصل اول دو چهره ملی تاریخی و معاصر معرفی شده

درج . دوستی بوده استدشمنان و وبن در برابرایهتادگی  های ارزشیکی از مفاخر ملی با 

-اس میهن بخش به هدف تقویتدرسی با اضور رهار انقالب نی  به عنوان عنصری وادت

فصل فرهنگ بومی متشکل از دو . دوستی و وفاداری ااصل از وادت صورت گرفته است

، 1، 9، 3در راهنمای معلم اهداف درس آزاد ده مورد ذکر شده است که موارد . درس آزاد است

اختصاص  ها آنبومی و آثار ادب  یها زبان، توجه به یا منطقهبه آداب و سنن محلی، مفاخر  44

سند تحول بنیادین ههتند اما  5-5روس آزاد فضای کافی براى اجرایی کردن راهکار د. دارد

یابند و اکثریت در جریان آداب و می یخودآگاهدانش آموزان هر منطقه به فرهنگ بومی  صرفاً

بان به عنوان چهره آوران با معرفی باغچهفصل نا . گیرندسنن و میراث فرهنگی محلی قرار نمی

به تاریخ خود و سرگذشت تالش  آموز دانشدر کنار شهید خرازی، نی  بر آگاهی  ملی ماندگار

آشنایی با سه صفت  ضمناً. اف ایدمیهنش در جهت افظ و سازندگی این مرز و بو  می آوران نا 

نی  در راستای تقویت روایه هماهتگی و در بخش تمرین « خودخواه، خودبین و خودپهند»

 .بوده است نآموزا دانشوادت در میان 

 ( 2931چاپ )کتاب پنجم 

توان به مطرح در جدول دانشی راهنمای برنامه درسی مربوب به کتاب پنجم می های مؤلفهاز 

؛ در جدول ارزشی (روز جهانی کودک) ها آیینو ( سرود ملی، پرچم)نماد : موارد زیر اشاره کرد

سرود )، نمادها (گذشت و فداکاری )ها ارزش، (اافظ، رزمندگان )مفاخر ملی  های مؤلفهنی  

اال به تحلیل تجلی این موارد در محتوای . خوردبچشم می( مکان )ها و جغرافیا ، اسطوره(ملی

میهنی، نگارندگان با تالقی مفاخر ملی تاریخی و معاصر  -در فصل ملی: پرداز کتاب پنجم می

ت و شرف، سربلندی و ایهتادگی ، مفاهیم وبن، خاک،، ع (آریو برزن و شهیدان دفاع مقدس )

دسته از بر معرفی این تأکیدها نی  اند و در تمریندر برابر دشمن را همیشگی و جاودانی دانهته

اند؛ عالوه بر درس باال، آشنایی با سرود ملی ای داشتهسربازان فداکار در اوزه محلی و منطقه

های اسطوره در این شایان ذکر است که نماینده. ملی همراه بوده است های مؤلفهبا همین  یناًعنی  

شناسی، نی  به شاهنامه اشاره شده در بخش نهادها و مرجع الاتهفصل زال و سیمرغ ههتند که 

 .است

هایی چون ، با اشاره به محل«اگر بایعت زیاای ایران نااشد»در فصل بایعت و در درس      
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و ( ، آبیدر، دریاچه ارومیه و هامون رود یندهزا)ها ، رودها و دریاچه(، زاگرس الوند، الارز)ها کوه

و الاته تکرار اسامی شهرهای تهران، قم، اصفهان، مشهد ( در اردبیل، محالت و دامغان )ها چشمه

های مختلف و متنوع کویری، های مختلف ایران کرده و اقلیمو شیراز، نگاهی کلی به بخش

الاته تصاویر ارایه شده بیشتر ت یینی . معرفی کرده است آموزان دانشلی را به کوههتانی، جنگ

و از تنوع الز  بر اساس موارد مطرح شده در محتوای ( 4634ک غیاثیان و گلپور، .ر)ههتند 

خواسته شده است تا به تاریخ و جغرافیای  آموزان دانشنی  از در تمرین . درس برخوردار نیهتند

. های ملی اشاره کنند یا زیااترین منظره محل زندگی خود را ترسیم نمایندثروتمرد  ایران و 

سند تحول بنیادین  5-5که دیدیم همگی این متون در راستای اجرایی کردن راهکار  بور همان

الز  به ذکر است درس آزاد نی  به دو اوزه بهداشت و هنر و ادب اختصاص داشته . بوده است

 .است

، فصل بایعت و (باشیم  گونه ینادرس )فصول مختلف اخالق فردی و اجتماعی  استفاده از    

معرفی برزویه، زکریای رازی و خواجه نصیرالدین )فصل هنر و ادب و دانش و دانشمندان 

های ملی نشانگر اهمیت این میهنی و معرفی مفاخر و سرمایه-در کنار فصل ملی( بوسی 

 .کندها متمای  میفارسی سایر پایه های کتاباز  آن را موضوع در کل کتاب است و این جامعیت

 گیریبحث و نتیجه

ملی  یها مؤلففارسی به  های کتابکه در بخش تحلیل مشاهده شد، اکثر ماااث  بور همان

به صورت اشاره به )جغرافیا  های مؤلفهمحلی نی  به  های مؤلفهاختصاص داشته است و در میان 

پرداخته شده است اما بر اساس سند برنامه درسی ملی ( لااس )، آثار باستانی و نماد (نا  مکان 

از جمله زبان و گویش محلی، مفاخر  ها مؤلفهاز جامعیت الز  برخوردار نیهت و سایر . ا.ا.ج

-گرچه آشنایی گروه. است محلی، ادبیات محلی و اتی شیوه زیهتی به دروس آزاد سپرده شده

های بومی های اقلیت محلی با میراث فرهنگی خود گامی در راستای افظ و نگاهداری سرمایه

گیرند و عرصه خلق و ها قرار نمیاست اما اکثریت جامعه از این بریق در جریان این سرمایه

 صرفاًد گذاری برنامه درسی ملی مطرح شعناصر علم و عمل و اخالق که در الگوی هدف

 های آیینشود زیرا وقتی در عرصه علم آشنایی با زبان، مفاخر و محدود به اکثریت جامعه می

تجلی نخواهد داشت و عرصه اخالق نی  مفاهیم  خود خودبهاقلیت صورت نگیرد، عرصه عمل 
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محدود به اکثریت نهات به خودشان و اقلیت  صرفاًدوستی، ااترا  و رعایت اقوق دیگران نوع

این شیوه بازنمایی فرهنگی در برنامه . ت به خود و الاته نهات به اکثریت جامعه خواهد شدنها

تمای ات در ااشیه، در راستای اصول ناظر در برنامه درسی ملی یعنی توجه  قرار دادندرسی و 

شود اقلیت نهات به خود ااهاس تاعیض و تعادل نیهت و بنابراین موجب می ها تفاوتبه 

-بجای قرارگرفتن در کنار سایر افراد جامعه و گا  برداشتن برای سازندگی، اعتال و بهرهنمایند و 

های ملی و پایداری در برابر تهاجم فرهنگی، خود را در مقابل اکثریت باینند یا مندی از سرمایه

 راستا هماین نتایج . یابدموضعی منفعل اتخاذ کنند که در هر دو صورت قدرت جامعه کاهش می

الز  به ذکر است اگر در ارایه . بوده است( 4634؛ محمودی 4634امینی، )ا تحقیقات انجا  شده ب

-استفاده گردد اس همدلی و نوع 1ها یا اقوا  از تصاویر واقعی مانند تصویر ش تصاویر مکان

و  ساز بایعیبنیاد بودن، مناع نشانهکند و به لحاظ بافتدوستی بیشتری برای مخاباان ایجاد می

از  یرگذارترتأثسازد و از جناه آموزشی گردد که با مخابب نی  ارتااب برقرار میپویا محهوب می

 .تصاویر ایهتا خواهد بود
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