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 چكيده

ها هاست که دولتدرون ملت یکپارچگیاز ارکان مهم حفظ وحدت و  یکی یمل تیهو
را  یمل تیسازنده هو یهااند مؤلفهکشور موظف یکپارچگیو  تیحفظ موجود یبرا

آموزان، به دانش یمل تیآموزش هو یهااز راه یکیکنند.  دیو بازتول تیدر مردم تقو
را به  یمل تیمدرسه است. اگر هو درمناسب  یو کتب درس یآموزش یمحتوا نیتدو
و  یفرهنگ راثیم ن،یکه مردم آن زبان، سرزم یداشتن احساس تعلق به کشور یمعن

ها و و دولت، باورها، سمبل یاسیورسوم، عواطف و خاطرات مشترک، نظام سآداب
 یو حت اتیمشترک، اقتصاد واحد، هنر و ادب ینهیشیو پ خیمشترک، تار یقهرمانان مل

 ینوع جادیملت، ا کیاحساس تعلق در  نیا م،یریدارند، در نظر بگ شترکم نید
 ،یمل تیسازنده هو یهانوشتار، وجود مؤلفه نی. در اکندیم یکپارچگیو  یهمبستگ

مفاد  یمحتوا لیتحل لهیوسبه ک،یکشور بلژ یهادبستان یرسم یهادر آموزش
 یمحتو یانامهبه پرسش ییمقطع ابتدا رانیمعلمان و مد یهادبستان و پاسخ یدرس
در  ییمدرسه ابتدا 3140که به  یو هلند یفرانسو ،یسیسؤال به سه زبان انگل ۲5
و  یآموزش ینظرسنج جینتا لی. تحلشودیم یشده بود، بررسارسال کیبلژ
یدر جامعه نشان م کیدولت بلژ یشناختو جامعه یاسیس یهاکنش یدارشناسیپد

بلکه با  ست،ین تفاوتیآن ب میو تحک یمل تیهو بهتتنها نسبدولت نه نیکه ا دهد
 یسازو ملت یمل تیهو میدرصدد تحک یمختلف و متنوع یهااستیها و سبرنامه

نوشتار براساس مطالعات  نیاست. ا یکیبلژ شدهفیتعر یهابراساس ارزش
با استفاده  ط،یمح مینامه و مشاهده مستقپرسش قیکسب اطالعات از طر ،یاکتابخانه

 انجام شده است. یدانیو مطالعات م یفیک یمحتوا لیتحل ،یفیتوص ،یاز روش اسناد
 
 .یآموزش رسم ،ییدوره ابتدا ک،یدبستان، دولت بلژ یمفاد درس ،یمل تیهو :هاواژهكليد
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 لهئو طرح مس هقدمم
وابستگی و تعلر  افرراد یرک عامعره بره تراریخ، اگر مفهوم هویت را به معنی احساس 

ورسوم یک کشرور کره منبربره حفرح و حراسرت از سرزمین، عغرافیا، فرهنگ و آداب
یند ساخت این امر در وعود هرر اشود در نظر بگیریم، فرهای ملی و سرزمینی میارز 

اعتمراع فرد، ابتدا از خانواده و سپس در مدرسه که اولین بستر برای حضور هر فررد در 
هرای پژوهشی در باب آموز  هویت ملری در دبسرتان این نوشتارشود. است، آغاز می

های آموز  هویرت ملری در لفهؤصورت توصیفی و میدانی، مکشور بلژیک است که به
هرای آمروز  و راه ، سرپسایرممحتوای درسی مقطع ابتدایی را مرورد مداهره هررار داده

ستفاده نظرات معلمران و مردیران ابتردایی مردارس تقویت هویت ملی در کودکان را با ا
گرفتره از ایرن ایم. اهمیت بررسی آموز  هویرت ملری نشرئتکشور بلژیک، بیان کرده

وحردت  ینروع گزاره است که هر دولت برای حفح و بازتولید هردرت خرود، نیراز بره
مفهوم عمعی و وفاق همگانی در میان ملت دارد و این همسویی و اتحاد تنها با آموز  

 شود.هویت ملی به شهروندان، میسر می
هرای منطقرهبلژیک باوعود تنوع زبانی و تکثر هومی موعود در مردم و غلبه هویرت

، هر چه بیشتر بره اتحراد و همبسرتگی عمعری شدنیپدیده مهاعران و امواج عهان ،ای
برای حفح و بازتولید هدرت در دولت و کشور نیاز دارد؛ هدرتی که نره صررفام منبربره 

« کشرور بلژیرک»اهدام خاصی علیه کشور دیگر شود، بلکره حفرح و موعودیرت آن ره 
ه با اسرتفادپس  شود درگرو ایباد اتحاد و همبستگی میان ملت بلژیک است؛خوانده می

توان به افزایش هویت ملی و همبستگی در لفه ایباد تعل  و همدلی میان مردم، میؤاز م
بخشی و روح کلری در یرک ملرت یک ملت کمک کرد؛ تعل  و محبتی که وعه انسبام

است. عاطفه پایه هرگونه نظم اعتمراعی حتری در عوامرع مردرن اسرت و ایرن امرر در 
مرا  .(119: 1997)دانینرگ،  امرع ریشره داردوابستگی عاطفی به عمع و روابط عاطفی عو

درپی یافتن این احساس تعل  و عاطفه عمعی که مانند یک روح مشترک در میران یرک 
هرای مقطرع ابتردایی بلژیرک بخش است، در آمروزهکننده زندگی و وحدتملت، عاری

 ۲0۲0های درسی و مفاد آموزشی دوره ابتدایی در سرال برنامه وتحلیلیههستیم و با تبز
هرای اصرلی های پرسشنامه، به ایرن نتیبره رسریدیم کره ویژگریمیالدی و تحلیل پاسخ

 ،عغرافیرا، دینری و هم نرین ،ساخت هویت ملی از طری  آموز  دروسی نظیر تراریخ
آموزان منتقرل مریشناسی هستند، به دانشوی مفاهیم اعتماعی و مردماهایی که حدرس
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زبران و فالمرانهدهد، دانشبویان فرانسشان میهای اخیر نطور که نظرسنبیشود. همان
 ییلمراز،) شناسرندزبان، خود را بیشتر از آنکه والونی یا فلمیش بدانند، یک بلژیکری مری

هایی باشد کره در مدرسره بررای درک یرک تواند برگرفته از آموز این امر می ؛(۲011
 .شودهویت ملی واحد و یکپارچه به کودکان و نوعوانان ارائه می

و  میردانی بررسری و تحقیر  امکران آن است که نخست بلژیک، مورد انتخاب دلیل
 در بلژیرک کشرور آنکره دوم مستقیم از این کشور بررای نگارنرده وعرود دارد. مشاهده
 مرردم، یمورداسرتفاده چندگانره هرایزبان فراوانری دلیرل به و دارد هرار اروپا محدوده
 متفرراوت هرایملیت و هررایشگرا وعرود و بلژیرک دولررت مهاعرپذیرانره هایسیاسرت
 و آلمان فرانسه، نظیر ملی هویت عرصه هدرتمند در کشورهای با بودن مرزهم مهاعران،
 بلژیکری هویت فرهنگی، تکثرگرایی وعود و اروپا اتحادیه در عضویت هم نین، هلند؛
 هرا،دولت کرهینحوبه بلژیکری اسرت؛ هرایدولت بررای هرادغدغره تریناصلی از یکی
 ازعملرهعمعری دارنرد؛  هرایمهارت افزایش هایحوزه در فراوانی آموزشی هایبرنامه

 برر تأکیرد بررای هراخانواده و هاب ه برای هنری یروزه سه تا یک هایکارگاه برگزاری
 مرذهبی سرفرای فرستادن نظیر شهروندان دینی اعتقادات سطح افزایش ،«خانواده»مفهوم 

 دینری و فرهنگری مردل ایشران، تعداد افزایش با که مهاعران یژهوبه افراد منازل درب به
 در تشروی  انگیزترهیبران و ترپرشکوه هرچه برگزاری کند؛می تغییر مرورزمانبه عامعه
 مختلر  مراسرم برگرزاری عهرانی و عرام در بلژیرک ملری تیم فوتبال مسابقات خالل
 میرزان و مطالعره اهمیت آن ه آنکه سوم بلژیک. در ایمنطقه و ملی روزهای و هاعشن
 بره کره است این کندمی مضاع  را بلژیک کشور آموزشی نظام در ملی هویت به توعه
 را خاصری هرویتی سیاست دارد، کشور این که متکثری اعتماعی و سیاسی ساخت دلیل
 و آسریا در یژهوبره عوامرع سرایر بررای الگرویی به عمل در و کرده است اتخاذ ناچاربه

 هایشیوه به کشور این دولت و سیاستمداران ،زمانهم طوربه و شده است تبدیل آفریقا
 تریرپرذعامعه و بلژیکری ملری هویت تحکیم بهنسبت اعمالی، یا اعالنی از اعم مختلفی
 .دارند اهتمام بلژیکی شهروندان کردن
 وضرعیت از ملری هویرت ادبیات نویسندگان از بسیاری که تصوری دیگر، عبارتبه
 برهنسربت بلژیک مردم اینکه برعالوه که است این اندکرده عرضه بلژیک در ملی هویت
 بازتولیرد و برسرازی برهنسربت نیرز بلژیک دولت ندارند، خاصی حساسیت ملی هویت
 گرزاره این که داد خواهیم نشان ما نوشتار این در اما است، تفاوتبی ملی هویت مفهوم
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 موعرود منرابع و مشراهدات برمبنرای واهعیت از هاییبخش به ادامه در و ندارد واهعیت
 .پرداخت خواهیم

 

 پژوهش سؤاالت

 بلژیرک دولرت رسرمی سیاست و دولت موضع که است آن نوشتار این در اصلی سؤال
 دوره آموزشری نظرام در را مسرئله ایرن چگونره و چیست بلژیکی ملی هویت بهنسبت
 و هامؤلفره این اسرت کره نیز فرعی سؤاالت نماید؟می پیگیری بلژیک، عامعه و ابتدایی
 در ملری هویرت آمروز  بررای فرایندی چه است؟ کدام بلژیکی هویت اصلی نشانگان
 دارد؟ وعود بلژیک مدارس

 دوره آموزشری نظرام سیاسرتگذاران تحقی ، سؤال به پاسخ راستای در تحقی  فرضیه
 سره بلژیرک؛ تراریخ رینظ سازهویت کلیدی و محوری مفاهیم بلژیک، در کشور ابتدایی
 فهرم انتخابرات، دموکراسری، گرایی،هرانون نظیرر بلژیکی هایارز  کشور؛ رسمی زبان

 آزادی اهمیرت گونراگون؛ مرذاه  و عقاید به احترام بلژیک، در سیاسی نظام چگونگی
 و علمری اردوهرای و رسمی آموز  نظام از طری  را مسیحیت محوریت با دین و بیان

 آمروزان منتقرلدانش بره و... مردارس در فرهنگری مراسم و هاعشن برگزاری تفریحی؛
 کنند.می
 

 روش پژوهش
لفهؤاین نوشتار مشتمل بر دو بخش نظری و پیمایشی است که در بخش نظری با ارائه م

آوری کتابخانره، تال  خواهد شد تا با اسرتفاده از رو  عمرعهای سازنده هویت ملی
بخش دوم، با استفاده از رو  پیمایشری و  ریزی شود؛ درهای نظری بحث پیای، بنیان

ای پیرامرون آمروز  هویرت نامرهسؤال پرسش ۲5ها به مطالعات میدانی و تحلیل پاسخ
شری در مقطرع دبسرتان انردرکاران آموزملی بلژیکی در دبستان که بین معلمان و دسرت

قطع تحلیل مفاد آموزشی و کت  درسی مبا  ،هم نین؛ شودپرداخته می توزیع شده است
های آموزشی هویرت ملری بره دبستان و تحلیل نشانگان هویت ملی در آن به فهم رو 

با استفاده از رو  اسنادی کره  سپسسال در مدرسه خواهیم پرداخت.  1۲تا  ۶کودکان 
 )مبردفر،بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد مانند آرشریوها یرا آمرار رسرمی اسرت مبتنی
شرود. پرداخته مری یاسناد آموزش یبه بررس یفی،ک یمحتوا یل، در کنار تحل(۲7۶: 138۲
و از  یحضور ینوشتار در آن است که پژوهشگر با مشاهده ینهوت ا یو نقطه یتاهم
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یترر و عزئری عم یتواند با نگاهیم یککشور بلژ یطدر مح یزندگ یو باسابقه یکنزد
 یاسناد آموزشر یلو تحل یآموزش یهایطبه مح یممستق سیتر، به مسئله بپردازد و دستر
 .را فراهم کرده است یقیموشکافانه و ده یاز زبان مرعع، امکان بررس

 
 تعریف مفاهيم

 یها و نمادهابه عناصر و ارز  یاحساس تعل  و وفادار یمل یتسازنده هو یهالفهؤم
 یخی،ترار ییشینهپ ین ود ی،اماکن باستان ،و خاک ینمانند سرزم یمشترک در اعتماع مل

 ی؛فرهنرگ و ههرمانران ملر ،ورسروم مشرترکآداب ین،سررزم یرایو عغراف یزبان مادر
 یعامعره کره همگر یاز مشرترکات ارزشر یابه مبموعرهاحساس تعهد و عاطفه نسبت

شرود یملرت مر یک یاندر م یعاطف یوحدت، انسبام، همبستگ یتو تقو یبادموع  ا
برا وعرود  یم،بنگرر یملر یتنو به بحث هو یبا نگاه اگر .(105-10۶: 1379فر،  یرزاز)
 یملر یرتکه امرروزه در سرطح عهران وعرود دارد هو یو فرامل یوطنعهان یهایتهو
 یدشرا، است یو انسبام عامعه ضرور یعاطف یحس همبستگ یتتقو یزمان که براهم
حراسرت از  واگر فقط حفح  به خود گرفته باشد، مثالم یزن ینیبروز و ظهور نو یهاگونه
یحساب مرعامعه به یکافراد  یمل یتاز هو یعزئ یهبل ی در تعار ی،باستان یهاانمک

امروزه حفرح  ید،آیمقطع دبستان به دست م یدرس یمحتوا که از یلیآمد، براساس تحل
که  یافراد یبرا یتولئها و معابر در کشور و وعود احساس مسمکان یهو حراست از کل

شرود، یشرمرده مر یمل یتاز هو یکنند، بخشیم یزندگ ینیتحت عنوان ملت در سرزم
و آرامرش در  یرتنظم و امن یکشور که به برهرار یک یو مقررات عار ینتوعه به هوان

از  یکریچراکره  ؛کشرور اسرت یکاز تعل  به  یگریصورت د یزن شودعامعه منبر می
آمرده و  یراکه در آن به دن یدر کشور یاست که فرد از زندگ ینا یمل یتهو یهالفهؤم

نانوشرته  یکند و با خود هراریم یعاطف یو وابستگ یتبزرگ شده است، احساس رضا
در  یت،وضرع یرن؛ برا ا«کرنم یدر کشور خودم زنردگ یشهمن دوست دارم هم»دارد که 

و  یداشرتندوست یطو آرامش در کشور، مح یتحفح صلح و امن یتال  و کوشش برا
و  یریبه کادر اعرانسبت یگر،از طرف د ؛آوردیمردم فراهم م یهخود و بق ایبر یریدلپذ
 ی،انتقراد یداشته باشد و با نگاه یتو حساس یتولئگذاران در کشور، احساس مسهانون

اعررا و  ی ،تصرو یری،گهدرت یافراد برا یندر انتخاب بهتر یهمدالنه و دلسوزانه سع
خراطر تعل  ینروع ی،ملر یتدهنده هویلتشک هایلفهؤم یگردارد. از د یننظارت بر هوان
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کشرور و مردمران آن، در تصرورات  یکاز  یاچه وعهه و چهره ینکهاست و ا یتبه مل
هالر  و هراباورها اندیشره»به معنای  «تصور هالبی» ،عبارتیدارد؛ به ها وعودملت یگرد

محیط پیرامون خرود، رنرگ و  وپرداخته ذهنی است که به ادراک شخصی ازهای ساخته
« شرودصورت اعتماعی از نسلی به نسل دیگرر منتقرل مریبخشد و بههیئت خاصی می

 هرا، بلژیرک کشروری متنروع ودر ذهن دیگرر ملرت ینکها .(۶۲ :1331صادهی و کریمی،)
هوی و متحد دیده شود و یا برای او اهمیتی نردارد کره مرردم سراکن  حالینمتکثر درع

لبته ایرن فقرط یرک نظرسرنبی در نظر دارند؛ ا ها، بلژیک را چگونهبلژیک یا دیگر ملت
ثر ؤمناسبات و برهراری ارتباط دیگر کشورها با بلژیرک نیرز مر ۀصرف نیست و در نحو

های اهتصادی و تبراری خرود را برا اکنون کشورهای دیگر تمایل دارند پیماناست. هم
 (۲005شپل و پراکونین، ال)واحدهای فرعی سیاسی در بلژیک ببندند و نه با دولت بلژیک 

ارتباط مستقیم  دارد، ای که در بلژیک وعودموضوع با چندپارگی هومیتی و منطقه و این
عیت بررای دیگرر دارد؛ چراکه عرصه امتیازگیری و ایبراد فضرای رهرابتی در ایرن وضر

 کشورها فراهم است.
ازآنباکه ممکن است در محردوده مرزهرای هرر کشروری، نژادهرا و اهروام گونراگون 

گیرری نروعی سازی نژادی و هومی باعرث عردم شرکلیریتزندگی کنند، این تفاوت و غ
هرا و خود موضوع تفرق و واگرایی است؛ لذا دولرت شودمیوحدت و همبستگی عاطفی 
وپرور  و محتوای درسی برای تقویت حس هویت ملی سرعی با استفاده از ابزار آموز 

و همگرایری برا  بر آن دارند که همه افراد یک کشور را در غال  ملت، زیر یک چتر وفاق
عمع آورند. کوهن معتقد است مدرسره تنهرا مکرانی بررای یرادگیری  «هویت ملی»عنوان 
و  پرسرتییهنهایی مانند حساب کردن نیست؛ بلکه مکانی است بررای یرادگرفتن ممهارت

یابرد و کودکران هایی دانست که در آن هویت ملی، زایش دوباره مریمدارس را باید مکان
عنوان یک شهروند دموکراتیک در آینده نقش اساسی در عامعره خرود به شوند تاآماده می
هرای تردریس در های آموزشی و رو برنامه رو،ینازا .(87: 138۶ )به نقل از میلر،ایفا کنند 

خروانی و بررسری و آمروز  نقشره ،دیردن فریلم و عکرس ،هال  محتوای کتر  درسری
یرادگیری زبران  ؛یادگیری زبان مادریها و آثار باستانی؛ حدودوثغور مرزها؛ بازدید از موزه

ها از یکردیگر و علروگیری از تلفیر  و اخرتالط زبرانی؛ بر عداسازی زبان یدبیگانه و تأک
ها در مدرسه در پژوهش در هال  تحقی  و بررسی عناوین مرتبط با هویت ملی و ارائه آن

هرا متناسر  برا هیره و تردارک برنامرهنامه و بروشرور، تهال  کاغذدیواری، پوستر، نمایش



 ییدر مدارس دوره ابتدا یآموزش استیس ک؛یدر بلژ یمل تیبرساختن هو

 137 

گرامیداشرت  ،ها و ههرمانران ملریشناخت اسطوره و گرامیداشت میهنی،رهای ملیمناسبت
اعرای هوانین و مقررات در مدرسه که شکلی سراده از ، های مذهبیمراسم دینی و مناسبت

یرادگیری پرذیری و هوانین و مقررات در عامعه هسرتند و مردلی آزمایشری بررای عامعره
شوند، همه و همه در ساخت هویت ملری دانرشهای ملی محسوب میهنبارها و ارز 

ثر است. در عامعه متکثر بلژیکی، هرر کرودک در خرانواده خرود ممکرن اسرت ؤآموزان م
آموزد داشته باشد، ولری در فرهنگ و مذاه  و زبان مادری متفاوتی ازآن ه در مدرسه می

هتوان محتوای همسو و یکپارچرهای آموزشی میسی و رو مدرسه با استفاده از مفاد در
بره کودکران آمروز  داد و هویرت ملری  ،هرای متفراوتها و گویشای، هرچند با رو 
تنها شرود کره نرهاسرتنباط مری چنرینهای بعدی ایباد کرد. از این تعابیر همگانی در نسل

دارس هرار گیرد، بلکره باید در برنامه آموز  رسمی در م هویت ملی امری است که حتمام
وپرور  داشرته سازی امر آموز خصوصی ها هرچند که در نمونه بلژیک، سعی دردولت

های کالن آموزشی، تعلیم این نروع از هویرت را در دسرتور کرار باشند، با تدوین سیاست
دهند؛ چراکه هویت ملی در نهاد مدرسه و طری آمروز فرهنگی نهادهای مربوطه هرار می

گیرد و این نوع هویت، دیگر انرواع هویرت را نیرز مریو غیررسمی شکل می های رسمی
 آموز ، همراه با خود ترمیم کند. تواند در عریان

هرای به دلیل وعود احساس پذیر  در کودک دبسرتانی، گنبانردن زمینره ،هم نین
صرورت هرای درسری بهتقویت هویت دینی و خودباوری در کتاب ،وفاق، وحدت ملی

: 1389 ،ی)هبرادنمایی میسر اسرت دوراز برعستههای متنوع و متعادلی بههال مناس  در 
تبیرین نقشره بلژیرک و  ،کید بر خواندن سرود ملریأت ،در تبیین هلمرو و سرزمین. (115

احتررام بره پررچم بلژیرک و یرادگیری  ،آشنایی با شهرهای بلژیرک ،حدودوثغور مرزها
های طبیعی و منراط  دیردنی بلژیرک نیرز بره شناخت زیبایی ،نقاشی براساس این نقشه

 کند. سازی حس تعل  ایشان به کشورشان کمک مینهادینه
 

 های نظرییافته
 هلنرد، از مریالدی 1830 اسرتقالل از پریش ترا شناسریمبلژیک می عنوان با که ایمنطقه
 اروپرا عنرگ میدان و است بوده اروپایی هایهدرت هایعنگ درگیری و محل همواره
 درواهررعکرره  1بررود. بلژیررک تنهررا کشرروری اسررت کرره دو نماینررده شررده گررذاریلق 
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کننده ملی هستند، با دو زبان هلندی و فرانسوی در اتحادیه اروپا و بنیراد علروم هماهنگ
عرردم وحرردت و دوگررانگی موعررود در بلژیررک، لررزوم  ؛ ایررن(۲00۶)بلیررت، دارد اروپررا 
های بعدی تحت یک دولرت واحرد ملری را دوچنردان ین در نسلاتحادآفرهای آموز 

ها زبران رسرمی کشرور فرانسروی برود، امرا در کند. پس از استقالل بلژیک تا مردتمی
 براثررو احساس محرومیت فرهنگی که ینازاهاست. ترکی  عمعیتی، اکثریت با فلمیش

بررای مقابلره برا ایرن ها را برر آن داشرت کره یبادشده بود، فلمیشای زبانی این سلطه
 نگی ر زبانی و سیاسی اهدام کنند.استیالی فره

پس از استقالل بلژیک و تا پیش از اصالحات هانون اساسی، زبان رسمی و هدرتمند 
های نفوذ هدرت اهتصرادی و سیاسری، زبران فرانسروی سیاست، تبارت، هدرت و کانال

دادنرد، معیرت را تشرکیل میرغم اینکره اکثریرت عزبانان علریروی هلنردیینازابود. 
عنوبی بلژیک کره محرل زنردگی  یاحساس محرومیت فرهنگی داشتند؛ هم نین، نیمه

میالدی، با وعود صنایع فروالد و نسراعی و  1870های دهه لها بود، طی سازبانفرانسه
، میزان درآمد بیشتری داشت و تولید ناخالص ملی با اتکرا بره نیرروی سنگزغالمعادن 

شد. در این زمران، بخرش ران ترک و عرب و آفریقایی در این منطقه ایباد میکار مهاع
ینکه اکثریرت عمعیرت پشرتوانه میررا  باافالندرز مشغول کشاورزی و دامداری بود و 

درآمرد بلژیرک بره شرمار را به همراه داشتند، ولی بخرش محرروم و کم فالنانفرهنگی 
سرنگ، منطقره و منرابع تبدیدناپرذیر زغرالمعادن میالدی و با اتمام  19۶0رفتند. از می

 ،هم نرین و بنردرها و نیرروی کرار ارزان، فالندرز با رون  صنایع پتروشریمی خردماتی
تر، گوی سبقت را از والونی ربود و سرهم بیشرتری در رونر  اهتصرادی پیشرفته یفنّاور

ش استقالل ای از مردم فالندرز، همواره خواستار افزایبلژیک کس  کرد. امروزه نیز عده
دولرت  1970سرال  از. (175: 1998 و دیگران، سایی)سیاسی، فرهنگی و اهتصادی هستند 

فدرال سیاست عدم تمرکز و واگذاری اختیارات خود به مناط  را تصروی  کررد؛ زبران 
، رسرمیت یافتنرد و بعردها در (%40نیز زبران فرانسره )( و %1) یو آلمان (%59) یهلند
میالدی نیز با وهوع تحوالت بیشرتری در هرانون اساسری، هردرت  1993و  1988، 1980

 ۲011شد. آخرین اصالحات هرانون اساسری در سرال  ای تفویضبیشتری به دول منطقه
شود و دولرت یک فدرالیسم کامل در بلژیک اعرا می امروزه(. 199۶درینک، ) انبام شد

عای خودمختراری دارنرد، واحدهایی که اد ومستقل و پویا با واحدهای سیاسی عداگانه 
های فرعی در سطح منطقره صرالحیت زمان ولی عداگانه هدرت دارند. دولتطور همبه
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دارند و دولت مرکزی صالحیت هضایی در حوزه مواردی که برر کرل کشرور اثرر دارد؛ 
گیری بیماری کرونا که دولت فدرال دربراره راهکارهرا و هروانین خران ایرن مانند همه

اکنون بیشتر هدرت هانونی یا اعرایری بره عهرده منراط  کند؛ هممی گیریشرایط تصمیم
هرای اهتصرادی و حتی کشرورهای دیگرر تمایرل دارنرد پیمران والونی و فالندرز است.

بلژیرک دولرت  تباری خود را با واحدهای فرعی سیاسری در بلژیرک ببندنرد و نره برا
 .(۲005 الشاپل،)
 

 چالش زبان و هویت ملی بلژیكی
هومیت، مبنا و محور تقسیمات مناط  گوناگون در بلژیک اسرت، کشرور بلژیرک زبان و 

، شرش دولرت دارد کره شرامل دولرت مهای زبانی و فرهنگی میران اهرواباوعود تفاوت
)دولت فالندر، دولت منطقه پایتخت بروکسل، دولرت ای های منطقهمرکزی فدرال؛ دولت

زبران( زبان، عامعره آلمرانیعامعه فرانسه ،زبانهای عوامع )عامعه هلندیدولت والونیا(؛
زبان، منطقه هلندی یبراساس زبان به چهار منطقه ،هم نین ،(14۲: ۲005 کورس،ل)است 
 شود.زبان و منطقه دوزبانه بروکسل تقسیم میزبان، منطقه آلمانیفرانسه

 ،هم نریندلیل اختالفات فرهنگی و زبرانی، ه نزاع دو گروه هومی والونی و فالمان ب
رویکردهای سیاسی و اهتصادی احزاب سیاسی و عوامل تاریخی دیگر، بره ایبراد یرک 

ای در گرایری و هویرت منطقرهبحران، در هویت ملی بلژیکی منبر شرده اسرت. منطقره
و آموز ، فرهنرگ و رفراه اعتمراعی توسرط هرکردام از  ثیرگذار استأبلژیک هوی و ت
 احرزاب. (۲009دیسشراور، ) پرذیردبان صورت مریززبان، فلمیش و آلمانیمناط  فرانسه

کنند و در ایرن زمینره موفر  هرم فالمان تال  بیشتری برای ساخت هویت فلمیش می
ندارند ولی مردم بخش والونی کمتر « بلژیک»ها، اعتقادی به وعود هستند. بیشتر فلمیش

برخرری  تررا آنبررا کرره ؛(۲1: ۲014ایزکررردو، ) کننرردخررود را از بلژیکرری بررودن عرردا مرری
 ،1)فنردکرین بلژیرک وعرود نردارد معتقدنرد اصرالم آ( ۲011 ،ی)آرت سیاستمداران بلژیکی

تنها چیزی که پادشاهی بلژیک را نگه داشرته اسرت تریم ملری فوتبرال و برخری  .(۲00۲
 است. وعود بلژیک یک حادثه تراریخی بردون ارز  ذاتری نوشیدنیهای خان مارک
چیرزی برا  کنرد و اصرالممفهومی را نمایندگی نمیپرچم بلژیک هیچ  .(۲00۶رنی، )است 

. در (34۲: ۲005 بلرین،)عنوان هویت ملی بلژیکی برای بیشتر افراد تعری  نشرده اسرت 
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وعرود  زبرانزبران، فلمریش و آلمرانیبلژیک براساس مرزهای زبانی، سه هویت فرانسه
آمروز  را در سرازی از طریر  از طرفی کارکردگرایانی مانند تاوی و شرر ملرت 1دارد.

پرسرتی، صرداهت، داشرتن شخصریت اخالهری و های سنتی مانند مریهنساخت فضیلت
هرای عدیرد حراکی از آن اما نظریه؛ (199: ۲003 )تاوی و شر،دانند روحیه کارآفرینی می

هرای اند و عای خود را به حرس هویرتپرستی رفتههای سنتی و میهناست که فضیلت
 اند.اروپایی و ملی )بلژیکی( داده

در  ،های عردیاهوام مختل  چالش و اختالفات اعتماعی و فرهنگی بین شهروندان
ی ایبراد کررده اسرت. در نمونره گرایری و چنردزبانگینظیر چندفرهنگ ،حوزه سیاست

است. بلژیک در نسل « زبان»بلژیک، آن ه هویت هومی مردم یک منطقه را ساخته است 
آمرروزان و و محترروای درسری در مدرسره بره دانرش شردنیهرای عهانفعلری برا آمروزه

پذیری، در حرال پیشرروی بره سرمت عامعه دانشبویان و دیگر افراد عامعه در راستای
به بیگانره )بررای والرونی، که براثر آن احساس منفی نسبت استساخت یک ملت مدنی 

شروند( مری فالندرز و برای فالندرز، والونی و برای هر دو گروه، مهاعران بیگانه تلقری
دهد. دولرت بلژیرک برا کمرنگ شده و عای خود را به تعامل و همزیستی صمیمانه می

ژیکری دارد لاستفاده از پرچم، هانون اساسی و سرود ملی سعی در ساخت یک هویرت ب
 .(۲01۶ آگروال،)

 
 بحث و نتایج

هرای هلنردی، فرانسروی و زبراناز این نوشتار حاصل بررسی، واکاوی و ترعمه متونی 
بر هزار صفحه از اسناد آموزشی و مفاد درسری مقطرع دبسرتان در انگلیسی است که بالغ

 کالن هایکننده سیاستشود. تدوینمناط  والونی و فالندر از کشور بلژیک را شامل می
کنرد و ها را پشتیبانی مریآموز  شهرها و شهرداری است که پروژه (1)نهاد دو آموزشی
بره تهیره مرواد درسری در مقطرع « نامه درسی مصوب دولتسسه تدوین برؤم»به همراه 
نشرانگان آمروز   ،دبسرتانپردازند. پس از بررسی کلیه مفراد درسری مقطرع دبستان می

هویت ملی، هرچند گاهی بسیار پنهان و گاهی آشکار، از متون درسی و آموزشی تحلیل 
ساله در کشور بلژیرک دروسری ازعملره  1۲تا  ۶آموزان همه دانش یطورکلگردد. بهمی
ر  بدنی، هنر موسریقی، زبان دوم، ریاضیات، تعلیمات دینی یا اخالهی، تربیتیاصلزبان

                                                           
1. Francophone, Flemish, Germanophone 
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گیری اینترنت و...، عهت ر رهص و...، علوم زیستی و آموز  کار با تکنولوژی کامپیوتر
 گیرند.یآموز  مالی را فرام، و عامعه مردم، عغرافیا، تاریخ ،عهانی

در  ،ایهرای منطقرهسیس، پرمناهشه و متکثری مانند بلژیک، وعود پرچمأدر کشور تازه ت
در  شی پیرامون این موضروع وعرود دارد.هبول است و آموزمحترم و هابل ،کنار پرچم بلژیک

های مرکرزی همرواره حفرح موعودیرت و تمامیرت این میان اما وظیفه و دغدغه دولت
را به سمت وحدت و وفراق و همبسرتگی اسرت؛ ارضی و ساخت هویتی همسو و همگ

فکرری افرراد آن ایبراد وحردت نظرری و هم درگروتضمین بقا برای یک کشور  چراکه
نتایج تحقی  در بخش مطالعه مقاالت و کت  پیرامون هویت ملری  براساسکشور است. 
معیارهرای  براسراسهای آموز  هویت ملی به کودکران ها با بلژیک، مؤلفهو انطباق آن

 شود.زیر یافته و تحلیل می
 .یادگیری عغرافیا و حدودوثغور مرزهای بلژیک و عایگاه آن در اتحادیه اروپا 

  درک تاریخ معاصر و گذشته محردوده سررزمینی بلژیرک، یرادگیری ایرام تعطیرل و
 های مذهبی و ملی.مناسبت

 هنرری های ملی بلژیک، هنرمندان و افراد شاخص علمی و احترام و شناخت ههرمان
 بلژیک.

 .احترام به پرچم هر منطقه و پرچم بلژیک 

 ای که ساکن آن هستند و سرود ملی بلژیک.یادگیری سرود منطقه 

  دموکراسری، بره احتررام سیاسی، و اهتصادی لیبرالیسم شامل بلژیکی ملی هایارز 
احترام به هوانین و هررارداد اعتمراعی، حفرح و انسانی،  و شهروندی حقوق آموز 
هرا و لرزوم برهرراری ارتبراط زیست و زمین، احترام به دیگر فرهنگمحیط حراست

اهتصاد بلژیک و خرید کاالی بلژیکری و یرا خریرد از به اهمیت  ،محترمانه با دیگران
 پذیر و مدنی.ولیتئهای بلژیکی و درمبموع ایباد شهروندی مسفروشگاه

  خرانواده سرلطنتی شناخت سیستم حکومتی و نظام سیاسی بلژیک شرامل پادشراه و
 .نمایندگی بلژیک، احزاب، پارلمان و سازوکار

 ادیران و مرذاه  و  سرایر درنظرگیرری آن، کنار در و مسیحی مذهبی هویت ترویج
 .تسامح در پذیر  سایر ادیان و مذاه  های اخالهی، آموز  تساهل وفرهه

 ملی بلژیک نامها و معیارهایی که برای هویت لفهؤآنکه تمامی م و یافته نهایی نتیبه
 گرواه. شرودمی داده تعلیم آموزانتلویحی و گاه در هالبی صریح به دانش برده شد، غالبام

ال کنیم که آیا شما در حال آموز  هویت ملی بلژیکی ؤس مدارس معلمان از اگر اینکه،
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طور که از نتیبه نظرسنبی و پرسشنامه پیداست، اکثریرت آموزان هستید؟ همانبه دانش
، گررددیدهند. دلیل این امر به همان تکثر و تنوع هومی و زبرانی برمپاسخ منفی می افراد

هوم فالمان )هلندی زبان(، ادعای حضور تاریخی در این منطقره دارنرد و از مهراعران و 
و  (۲43: ۲003 بلیرت،)ندارنرد  یخوش کنند نیز دلدیگر افرادی که در بلژیک زندگی می

 برهرراری بره تمرایلی نیرز هازبانفرانسره طرفری از. دانندنمی یکیاین افراد را هرگز بلژ
داننرد؛ امرا هم نمری فرانسه زبان از غیر زبانی حتی اکثرام و ندارند هازبانهلندی با ارتباط

آموزشری  ای سعی در اعررای نروعی سیاسرتهای منطقهدولت فدرال با همراهی دولت
 مهراعرانی حتری و گوناگون هایزبان هومیت، از فارغ بعدی هایعدید دارد که به نسل

 و ملری دولرت یرک چتر زیر همبستگی و وفاق و وحدت گیرند،می بلژیکی تابعیت که
ی بره ایفرای لروز  دهد؛ معلمان و مدیران مدارس نیز در این پرازل مآم را ملتردولت

موظ  بره  هایی کهنامهپردازند. مفاد درسی، برگزاری اردوها و بازدیدها، بخشنقش می
ی راه رسیدن به این هدف ملری اسرت؛ امرا ها هستند نیز، ابزارها و نقشهاعرای مفاد آن
به نام آموز  هویت ملری بیران  رنگ و بوی ملی دارند، معموالم ها که کامالماین آموز 

 شوند.های زندگی به کودکان یاد داده میتحت عنوان آموز  مهارت شوند و صرفامنمی
آموزشی و تحلیل کیفی محتوای کت  درسی مقطرع دبسرتان نراظر بره بررسی اسناد 

که در عرداول زیرر شررح  های ایباد هویت ملی و یا تقویت آن در کودکان استمؤلفه
 است.شده  داده

 

 ی و زبان دوم(اصلزباندرس زبان ) -1
 های هویت ملی بلژیكی در درس زبانمؤلفه

 های رسمی کشور.زبانآشنایی با زبان مادری و دیگر  -
های دیگر و به زبانطرفی نسبتها و حس بیها، زباناحترام به دیگر فرهنگ -

 های دیگران.پذیر  و درک تفاوت
 وطنان.درک سابقه تاریخی، ایباد حس تعل  و ریشه فرهنگی مشترک با دیگر هم -
 درک ارز  ملی تکثرگرایی فرهنگی. -
 و متون مرتبط با فرهنگ و هوانین بلژیکی. آشنایی با نویسندگان، مشاهیر -

 
 

 گيری جهانیدرس جهت -2
های اهتصرادی، های اعتماعی )شامل آموز عنوان درسی است که برای آموز  مهارت
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زیستی و فرهنگی(، تاریخ، عغرافیا و آمروز  های محیطهای سیاسی و آموز آموز 
هرای اعتمراعی کار با تکنولوژی در نظر گرفتره شرده اسرت. هردف از آمروز  مهارت

ا هادر به عملکررد فعرال اعتمراعی در های اساسی است که باید کودکان رتوسعه مهارت
هرای ملری بلژیکری در عامعره پذیر و مدنی بر مبنای ارز هال  یک شهروند مسئولیت

یج تصویری صحیح از طری  آموز  به کودک نشان داده شود ترا تدربهکند و از عامعه 
 اعتماعی کس  کند. ازنظرمهارت الزم برای رفتار مقاوم و محترمانه را 

 
 گيری جهانیهویت ملی بلژیكی در درس جهت هایلفهؤم
شناخت و یادگیری سرود ملی، پرچم مناط  و پرچم ملی بلژیک، نمادها و  -

منطقه از بلژیک و استفاده  تعطیالت ملی و مذهبی و نشانگان مربوط به هر ،یادبودها
 در بلژیکاز پرچم ملی در هنگام برگزاری عام عهانی فوتبال و یا دیگر مراسم ملی 

)سرود ملی بلژیک: ای بلژیک عزیز؛ ای سرزمین مقدس پدران؛ روح و هل  ما تقدیم 
ای  ،شما است؛ هدرت و خون خود را بپذیرید: هدف ما کار و تال  باشد؛ بلژیک

وفادار  ؛ناپذیر؛ همیشه خودتان باشید و تسخیر نشویدی شکستسرزمین، در اتحادیه
 .ت، برای آزادی و برای عدالت(باشید و بدون ترس صحبت کنید؛ برای عسار

در منطقه  شناخت حدودوثغور مرزهای کشور و شناخت عایگاه و اهمیت بلژیک -
 .(المللیینهای بسازمان، )اتحادیه اروپا و عهان

ها و هنبارهای پذیر و متعهد براساس ارز ولیتئتال  برای تربیت شهروند مس -
 .بلژیکی

گذاری و اعرای آن و نظارت بر ز طری  هانونمداری اکید بر هانون و هانونأت -
 .آموزیشورای دانش یلهوساعرای آن به

 .شناخت نقش نهادهای ناظر بر هانون مانند پلیس و وکال -
، وزرا، دولت، و خانواده سلطنتی یشناخت ساختار سیاسی و نوع حکومت پادشاه

 .نمایندگان پارلمان، احزاب، شهرداری
 .همدلی اعتماعی ،شوراگرایی، ساالری دموکراسیمردمهای ملی آموز  ارز  -
 .های هر یک از مناط ای و شناخت مختصات و ویژگیهای منطقهپذیر  تفاوت -
ثیر تصمیمات دولتی و أشناخت و برهراری ارتباط با نهادهای دولتی و یافتن ت -

 شان.یحکومتی بر زندگ
 مشارکت، همکاری، انتخابات، گیری دموکراتیکتصمیم، آموز  مفاهیم دموکراسی -
 .های عملیمبلس از طری  راهو 
ثر با دیگران، فارغ از توعه به عنسیت، ؤها و توانایی برهراری ارتباط مدرک تفاوت -
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 ....هوم، نژاد، زبان، رنگ پوست و
 .گیری دموکراتیک و درک و پذیر  عواه  آنتشوی  به شناخت نوع تصمیم -
 .کارآفرینی و رون  اهتصادی در بلژیکتشوی  به ایباد روحیه  -
های مالیاتی و پر کردن اظهارنامه مالیاتی به شکل ساده و تشوی  به تعهد آموز  -

 .متوازن در بلژیک صادهانه در پرداخت مالیات برای ایباد رشد و توسعه
های اهتصادی و صرف عواید آن به نفع خیریه که یکی از تشوی  به انبام فعالیت -
 ی ایباد کارآفرینی و هم نین همدلی و همبستگی با افراد نیازمند عامعه است.هاراه
های بلژیکی که کمک به اهتصاد ملی و توعه به خرید کاالها و یا خرید از فروشگاه -

  .داخلی است
 آور.تشوی  به شرکت در اهدامات گروهی همدالنه و همبستگی -
 های هومی، زبانی و رنگ پوست.نژادپرستی و اهمیت به تفاوت نکوهش -
 ارز  مفهوم کار و تکلی  در ایباد یک شهروند مدنی. -
آمیز که موع  افزایش وفاق و های برخورد غیرخشونتاهمیت آموز  رو  -

 شود.همدلی در کنار ساخت شهروند مدنی می
 

 بلژیكی در درس تاریخكننده هویت ملی های ایجاد و یا تقویتمؤلفه
ها برای ساخت هویت فردی که مقدمره نامه( ب هشبرهخانواده )تأکید بر تاریخ ه  -

 ساخت هویت ملی است.
بره مکران  خراطرتعل تأکید بر تاریخ ه محیط زندگی کودک بررای ایبراد نروعی  -

 مشترک.
هرا( و بلژیکیمرا )تراریخ  بر اساسی ملی « ما»سازی و دگرسازی در مقابل هویت -
 کشورهای دیگر(.) گرانید
ی وفراق نوعبرهشناخت خانواده سلطنتی و تاریخ ه شاهان بلژیرک بررای رسریدن  -

 عمعی و همبستگی حول محور پادشاه.
های تاریخی و آموز  درباره تاریخ منطقه بلژیک پیش از عانمایی بلژیک در دوره -

 استقالل تاکنون.
ریخ بلژیک و ایباد یک تصویر واهعری از تراریخ های مثبت و منفی تااشاره به عنبه -

 این کشور در ذهن کودکان.
 ها، بناهای تاریخی، توعه به آثار و میرا  فرهنگی.های هدیمی، موزهبازدید از عکس -
 های مذهبی و ملی بلژیک تعیین شده است.شخصیت براساسها نام مکان -
بخش، دوستی بین فرردی زا، عزتهمبستگیهای امیدوارکننده تاریخی، بیان داستان -
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 آموزان.برای افزایش حس تعل  و تاریخ مشترک در دانش
 یک ارز  بلژیکی. عنوانبهها به چالش کشیدن تعصبات و کلیشه -
ها بررای ایبراد نگراه های رسرانهدادن به رویدادهای عهان فرارغ از هضراوتتوعه -

 نقادانه و مسئوالنه در کودکان.
به مسئله مهاعرت و آشرنایی کودکران برا علرل مهراعرت و یرادگیری نحروه توعه  -

 برخورد درست با مهاعران.
 

كننده هویت ملی بلژیكی در دروس )جغرافيا، كاار باا های ایجاد و تقویتمؤلفه
 زیستی و هنر(بدنی، ریاضيات، علومتكنولوژی، تربيت

 کنند.که در آن زندگی میزیست سرزمینی به زندگی و محیطاهمیت و توعه نسبت -
دهررت و توعرره برره منررابع انرررژی و محاسررن و معایرر  اسررتفاده از هرکرردام برررای  -

 زیست بلژیک و زمین.محیط
ها، هنبارهرا و هروانین بلژیرک توعه، یادگیری و تمرین بازیافت زباله که از ارز  -

 شود.محسوب می
ای بر حمایت و حفاظرت از های منطقهها و دولتتوعه دادن به ابتکارات شهرداری -

بره مؤثربرودن و ارزیرابی زیست مناط  گوناگون در بلژیک )کودکران را نسربتمحیط
 کنند(.اهدامات دولت حساس و متوعه می

 حفح سالمتی و ورز  دائمی. اساسبرتشوی  به سبک زندگی خان بلژیکی  -
ای بررای سراخت ههای نوین و افزایش سواد رسرانیفنّاورتوعه به یادگیری کار با  -

 پذیر و مدنی.یک شهروند مسئولیت
ها رو  وعود باهای زندگی در عهان تال  برای درک تکثر فرهنگی و سایر مدل -

 های ریاضی متنوع در سایر نقاط عهان.و سیستم
 های بلژیکی است.پذیری که از ارز داشتن نگر  باز، نگاه انتقادی و انعطاف -
هنرمندان و فرهنگ مشترک براثر یادگیری برخی هنرها  ودوع باایباد حس همدلی  -

 و بررسی آثار هنرمندان.
توعه به توسعه تحمل حرف مخال ، داشرتن تفکرر انتقرادی و توعره بره عایگراه  -

 .فرهنگ خود و دیگران
توعه به حدودوثغور مرزهای کشور و آشنایی با شرهرها، منراط  گونراگون، نقشره  -

گیری انگراره دگرسرازی و ابع طبیعری بلژیرک باعرث شرکلهای مهم و منبلژیک، راه
 شود.ی ملی در مقابل دیگران می«ما»تعری  
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كننده هویت ملی بلژیكی در درس بيانش فلسافی )باا های ایجاد و تقویتمؤلفه
 محوریت دین مسيحيت(

تال  برای آموز  احترام به نظرات و عقاید دیگران و تمایل به یادگیری مطالر   -
 .تساهل و پذیر  تفاوت در نظرات و بدون تعص  عدید،

 .به مسائل عهاناعتماعی و داشتن نگر  انتقادی و باز، نسبت دغدغهتشوی  به  -
 براتمرین درک تکثرگرایی کیفی به دلیل تعدد و تکثر فرهنگی موعرود در بلژیرک  -

 رسیدن به غنای فرهنگی و یرادگیری اینکره خرود را برا ایرن تنروع در زنردگی هدف
 هماهنگ کنند.

 آمیز با دیگران.ترویج همبستگی و همزیستی مسالمت -
بره افرزایش تعلر  عمعری و تشوی  به همدلی و همردردی برا دیگرران کره منبرر -

 شود.همبستگی اعتماعی می
های مرذهبی و شررکت در مراسرم کلیسرا کره تشوی  به عضویت کودکان در گروه -

 شود.منبربه تقویت حس تعل  به عمع می
کودکان به  توعهعل ها و عقاید دینی دیگران در راستای بینیآشنایی با سایر عهان -

 تکثرگرایی فرهنگی.
هرا بررای توعه به اندیشمندان و بزرگان دینی مسریحی برا ذکرر نرام و عنراوین آن -

ها که نروعی ها و برگزاری مراسم بزرگداشت رویدادهای مربوط به آنمدارس، خیابان
   فرهنگی و ههرمانان و بزرگداشت بزرگان فرهنگی کشور است.توعه به میرا

های تاریخی و ریشه فرهنگی مسیحیت در بلژیک برای ایباد حس تعلر  بیان دوره -
 به یک تاریخ مشترک.

نهایی اینکه دولرت بلژیرک و نهادهرای آموزشری در راسرتای سراخت یرک  ییافته
های الزم به همرراه بیرنش درسرت یرک فررد پذیر و مدنی که مهارتشهروند مسئولیت

را یک بلژیکی با هویرت مشرخص و ملری نامیرد، در  هاآنبلژیکی را دارا باشد و بتوان 
های مؤلفره دهنرد ومیی آمروزان تعرالیمهای رسمی در مدرسره بره دانشهال  آموز 

شود که عبرارتصورت خالصه از مفاد درسی دبستان استنباط میسازنده هویت ملی به
 اند از:

در دروس تاریخ و عغرافیا، افزایش عررق ملری میهنری، افرزایش سرزمین و قلمرو: 
پیوند عغرافیایی، تعل  به مکانی مشرترک، میرل بره دفراع از مرزهرا و تمامیرت ارضری، 

 ها.هالبی مثبت در اذهان دیگر ملتگیری تصور ه شکلحساسیت ب
های مذهبی خداباوری و خرداگرایی، عفرو در دروس دینی و فعالیتدین و مذهب: 
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پذیری در مقابرل دیگرران، داشرتن حرریم و و گذشتن از اشتباهات دیگرران، مسرئولیت
گیرری از خردا و یراری حضررت مسریح در مشرکالت و حدود اخالهی و براور آرامش

کیش بودن، احترام به خود با اتکا به هم وطنانهمها، احساس وابستگی عاطفی به سختی
 (۲)نظرات مخال  با اتکا به اصل تساهل در دین مسیحیت.

در دروس زبان و ادبیات زبان مادری و یادگیری زبان خرارعی بایرد زبران را  زبان:
شور برای برهراری ارتباط زنده و پویا در نظر گرفت و به یادگیری صحیح زبان رسمی ک
 کنند، تأکید داشت.میان مردمی که به چند زبان مختل  در بلژیک صحبت می

شناسی، با آمروز  تراریخ در دروس تاریخ و مردمورسوم و میراث فرهنگي: آداب
ای که امروزه با عنوان بلژیک وعود دارد، تراریخ دویسرتاروپا و پیشینه تاریخی منطقه

های لیبرالیسرم و تکثرگرایری فرهنگری، از استقالل و اعتقاد به ارز ی بلژیک پس ساله
آمروزان در مراسرم اعیراد و مناسرک ملری ر عویانه دانشبرگزاری باشکوه و مشرارکت

ها، عوالی روز ملی و دیگر مراسم و مناسربت ۲1مذهبی مثل عید کریسمس، عید پاک، 
فرهنگی مناط  گوناگون بلژیرک  هایملی با احترام به ارز  نفساعتمادبهتقویت حس 

های سازنده هویت ملری زیست و آثار تاریخی، همه و همه از مؤلفهو حفح منابع محیط
 هستند.

ها توعره های تفریحی و اردوها باید به ب هدر فعالیتهای ملي و قهرمانان: اسطوره
و کسرانی  های شهر مسمی به اسم ههرمانران ملرییدانمها و داده شود که اسامی خیابان

اند؛ هم نین، بره و دستاوردی آفریدهاند است که برای بلژیک و اروپا افتخارآفرینی کرده
آموزان نحوه زنردگی ههرمانران ملری را آمروز  داد ترا ضرمن احتررام بره مرنش دانش

 ههرمانان، الگوگیری در ایشان شکل یابد.
دولتی یکپارچره  باوعودلزوم انسبام و وحدت افراد یک کشور حکومت و دولت: 

و تصوی  هوانینی که نیازهای اکثریت افراد یک کشور را تأمین کند و هم نین، پایبندی 
گیررری انتخابررات مبلررس و مالیررات و شرررکت در ر ی موهعبررهبرره هرروانین و پرداخررت 

شهرداری و شناخت خانواده سلطنتی و پادشاه به همراه سیستم حکومت در بلژیک باید 
 آموز  داده شود.

ها و ههرمانران، برگرزاری بزرگداشرت اسرطورهزدید از آثار تاریخي و باستااني: با
مراسم ملی مذهبی در مدرسه و زبان مادری به دلیرل درک عینری کره کرودک در سرنین 

 دبستان دارد، از بیشترین تأثیر در تقویت حس هویت ملی برخوردار است؛
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یرد گونراگون و پرذیر  نظیر آزادی بیران، احتررام بره عقاهای ملي بلژیکي ارزش
میل بره  ها، بیان احساسات و نظرات خود در نقد دیگر نظرات، دوری از تعص ،تفاوت

ها، میرل ها و زبانرشد و یادگیری مداوم، خرید کاالهای بلژیکی، احترام به سایر فرهنگ
هرا، یرادگیری مفراهیم انتخابرات، دموکراسری، به برهراری ارتباط با دیگر ملل و فرهنگ

های هویرت مات دموکراتیک، شورا، همکاری، همدلی و... همره و همره از مؤلفرهتصمی
ملی بلژیکی هستند که دولت و نهادهرای آموزشری در مرتن محتروای درسری کودکران 

 ها اهتمام دارد.دبستانی به آموز  آن
در بلژیک پرسیده شرود کره ایرن عملره  سالههبدهیگر، وهتی از یک فرد دعبارتبه

هرایی کره هرا و نگر ، بتواند برا اسرتفاده از مهارت«یک بلژیکی هستم! من»یعنی چه؟ 
 ها را نام ببرید.آموخته است، این مؤلفه

 من بلژیکی هستم! یعنی:
هرا در یک محدوده عغرافیایی مشخص و با داشتن تاریخی مشترک با دیگرر بلژیکی -

 کنم.زندگی می

 من به زبان فالمانی، فرانسوی عالهه دارم. -

 رسمی در بلژیک، زبان ملی ماست. بانهر سه ز -

افراد مشهوری که بلژیکی هستند؛ شامل ههرمانران عنگری، دانشرمندان و هنرمنردان  -
 بلژیکی برایم باعث افتخار هستند.

 زیست بلژیک حفح و حراست کنم.دانم که از منابع سرزمینی و محیطوظیفه خود می -

هرای فرردی دیگرران احتررام اسرت و بره ارز  احترامهابرلدین همه افرراد بررایم  -
 گذارم.می

هرا را دوسرت شناسم و آنمن اعیاد مذهبی بلژیک مانند کریسمس و عید پاک را می -
 دارم.

 مندم.من به برگزاری مراسم روز ملی استقالل بلژیک عالهه -

 دانم.رعایت حقوق دیگران از هر هوم و نژادی را بر خود الزم می -

 در بین مردم بلژیک برایم خوشایند است.زنگی در بلژیک و  -

هرایی کره ام احساس خوبی دارم. )کتابهای بلژیکی در کتابخانهمن از داشتن کتاب -
 ها شناخته شده است(.نویسنده بلژیکی دارد و برای بلژیکی

 من دوست دارم همیشه در بلژیک زندگی کنم. -
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 من دوست دارم تمام شهرهای بلژیک را از نزدیک ببینم. -

 رفتن به موزه و دیدن آثار هدیمی بلژیک را دوست دارم. من -

 رشد و بهتر شدن بلژیک برای من مهم است. -

 کنم.من برای بهتر شدن بلژیک تال  می -

 به نظر من پرچم بلژیک زیباست. -

 خواهم با آن زمزمه کنم.شنوم احساس خوبی دارم و میوهتی سرود ملی بلژیک را می -

بینم، دوسرت دارم تریم بلژیک با تیم کشرور دیگرری را مریوهتی مسابقه فوتبال تیم  -
 بلژیک برنده شود.

سررواری و فوتبررال را دوسررت دارم )دو ورز  مررن مسررابقات عهررانی دوچرخه -
 ها(.بلژیکی موردعالهه

برال، صردف و کرده، سرو  میتزمینی سرر من غذاهایی چرون )اسرتیک و سری  -
 ژیکی(.کرده( را دوست دارم )غذاهای بلزمینی سر سی 

نیررز دارد.  «ملررت»سرروی ، یک«دولررت»بررر ، عررالوه«دولررت ر ملترری»هررر  ازآنباکرره
شود و از طری  معلمران بره ها تهیه و تدوین میهای آموزشی که ازسوی دولتسیاست
ی باید سرنبیده شرود و مرورد ارزیرابی هررار گیررد. پرس نوعبهشود، ها آموخته میب ه

ای به سه زبان انگلیسی، هلنردی و فرانسروی مشرتمل برر سرؤاالت تسرتی و نامهپرسش
های بلژیرک کره تشریحی تهیه شد و برای عامعه آماری شامل مدیران و معلمان دبستان

ایمیل ارسال شد کره  صورتبهدر سایت مدارس بلژیک موعود بود،  هاآنآدرس ایمیل 
معلمران و مردیران  زعمبرهوز  هویت ملری نتیبه نظرسنبی حاکی از این است که آم

شود و اساسام مفهروم هویرت ملری در عامعره چنردفرهنگی مدارس به کودکان داده نمی
از  بلژیک، محلی از اعراب ندارد؛ اما از متن مفاد درسی و استخراج مفاهیم هویرت ملری

کران آید که مفهوم هویت ملی به شرکل هروی و رسرمی بره کودگونه به نظر مییناآن، 
 شود.شود؛ اما نامی از هویت ملی دیده نمیآموخته می
هررای ملرری بلژیکرری در تنرراظر و همسررونگری بررا هنبارهررای عهررانی ماننررد ارز 

تکثرگرایی فرهنگی، برتری شیوه دموکراسی در انتخاب حکمرانان و نمایندگان مردم برا 
لژیکری را در ابزار انتخابات، الگوهای اهتصادی و مصرفی مشرخص و...، هویرت ملری ب

ها با هویت عهانی موازی کرده است و در برخی مشخصرات بعضی مشخصات و مؤلفه
های خان بلژیک مانند پرچم، سرود ملی، هرائت مشترک از تراریخ سررزمین و و مؤلفه
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امرا ؛ ها بلژیک را با چالش مواعه کرده استها و زبانزبان، به دلیل تکثر و تنوع فرهنگ
هرای دیگرران و احتررام بره بر اصل پذیر  تفاوتیهتکالفات، با ها و اختهمین تفاوت

 گیری نوعی اتحاد و همبستگی هرار گرفته است.ها، خود دستمایه شکلآن
سؤال تستی و یک سؤال تشریحی بره زبران  ۲4ای مشتمل بر نامهدر فاز اول، پرسش

 407یرک کره زبان موعرود در بلژمدرسه فرانسره 1837انگلیسی، به مدارس از مبموع 
 ۲335زبران بره مدرسره فالمان 3509ها درج شده برود و از مبمروع آدرس ایمیل از آن

ایمیرل در  3140در دور اول،  درمبموعیت ارسال شده است. ساوبدر  موعودآدرس 
)تقریبام هفته دوم شروع سال تحصریلی( ارسرال شرد کره طری  1399شهریور  ۲0تاریخ 

نفرر  7عدد ایمیل توسط کاربران دیده شد و  515تعداد  چهار روز از ارسال پیام، از این
نفر پیامی با محتوای براز  9نفر نیز به ایمیل پاسخ دادند که  15به پرسشنامه پاسخ دادند. 

پیام نیز با محتوای عدم امکان همکاری به دالیل  ۶ارسال به همکار خود فرستاده بودند. 
 ۲54غیر فالمان است پاسخ داده شده بود.  پرمشغله بودن معلمان و یا زبان پرسشنامه که

 من را هرزنامه تلقی کرده بودند. نفر نیز، ایمیل
زبانی طی این مدت دریافت نشد و پرسشنامه نیز توسط یفرانسوهم نین، هیچ پیام 

یت به این نتیبه رسیدم که برای دستیابی به نتایج بیشرتر درنهازبان پر نشد. فردی فرانسه
ای به زبان فالمان برای مدارس فلمریش و بهتر باشد که پیام و پرسشنامهتر شاید و دهی 

 1399شرهریور  ۲4ای به زبان فرانسوی برای والونی ارسرال شرود. در تراریخ پرسشنامه
ایمیل فالمانی )هلندی( به مدارس بخش فالندرز ارسال شد کره سره روز  ۲335مبددام 

ایمیرل فرسرتاده شرد(. در  4108موعرام نفر براز ارسرال شرد )مب 1773بعد دوباره برای 
پاسخ به ایمیرل دریافرت شرد کره  47ازآن تعداد پسساعات اولیه ارسال و تا چند روز 

بر باز ارسال ایمیل به همکاران بود و تعدادی نیز از عدم همکاری ها مبتنیاکثریت پاسخ
ایمیرل از تعرداد کرل ارسرالی، توسرط کراربران  7۶4سخن به میان آورده بودند. در کل 

 فرستاده شد. 1ایمیل نیز به هرزنامه ۲4۶مشاهده شد و 
مدرسه فالمان زبان درخواسرت شررکت  15۲5برای  شهریور، مبددام 31در تاریخ 

عرواب ایمیرل  8پیام توسرط کراربران مشراهده شرد،  79در نظرسنبی ارسال شد که 
زمران بررای هرا پرر شرد. همزبانمه توسط فالمرانپرسشنا 45 یتفرستاده شد و درنها

ایمیل فرانسوی ارسال شد کره از ایرن تعرداد،  408شهریور،  31ها نیز در فرانسه زبان

                                                           
1. Spam 
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 5پاسخ ایمیل دریافت شرد و درمبمروع  7ایمیل توسط مخاطبان مشاهده شد که  8۶
ی و توزیع پرسشرنامه میران مردارس بلژیرک، بره لحرا  شرکل .نامه را پر کردندشپرس

االتی کره در پرسشرنامه ؤکند؛ ازعمله اینکه سمحتوایی توعه ما را به نکاتی عل  می
مطرح شده بود، ابتدا به زبان انگلیسی توزیع شد که با اهبال خیلی کمی مواعره شرد، 
اما با ترعمه آن به دو زبان رسمی هلنردی و فرانسروی، برا توعره بره چالشری برودن 

تعاری  مدنظر از آن نیز در پرسشنامه درج شده کهینموضوع هویت ملی در بلژیک باا
افرزایش یافرت، از ایرن امرر نتیبره مری یتوعهطور هابلکنندگان بهاند، تعداد شرکت

گیریم، ابتدا زبان رسمی در بلژیک اهمیت فراوانی دارد و این اهمیت به زبان یکری از 
بره ادغرام در یرک ای در بلژیک است و در عمل میرل های هویت ملی یا منطقهلفهؤم

 تقویرت آموزانعنوان هویتی که باید در دانشهویت عهانی که برخی معلمان از آن به
چررا اولرین  ؛رودال مریؤها اهبال بیشتری دارد، زیر سریبلژیک در که هویتی یا و شود

کید بر زبان برومی خرود و اهبرال بره پاسرخأابزار برای ادغام در هویتی عهانی، عدم ت
 المللی انگلیسی است.به زبان بیناالت ؤگویی س

دوم آنکه موضوع هویت ملی بررای معلمران و مردیران آموزشری در بلژیرک، یرک 
شود که میلی به صحبت درباره آن ندارند؛ امرا بره لحرا  محتروایی، چالش محسوب می

طور مستقیم و آشکار بره هویرت ملری مررتبط امه هم به نشانگانی که بهشناالت پرسؤس
های ملی و مشترک و هم به پرچم، سرود ملی، اهمیت به مراسم و مناسبت مانند ،هستند

نشانگان غیرمستقیم مرتبط با هویت ملی، مانند اهمیت بره تراریخ و عغرافیرای کشرور، 
ورسوم و فرهنگ و یادگیری الگوهای اهتصادی و مفراهیم های ملی مشترک، آدابارز 
ها در آمروز  لفهؤتوعه اینکه همه این ملاعتماعی و... داللت دارد و نکته هاب رسیاسی 

حتی  ابتدایی شش سال نخست تحصیلی وعود دارد ولی باز هم معلمان و مدیران بعضام
با ذکر و استناد به همین مواد درسی معتقدند که بره آمروز  هویرت ملری در مردارس 

هرای لهای پیشین بلژیکی بره نسرآنکه گذر زمان و گذار از نسلحالدهند. اهمیتی نمی
و اهمیرت  شردنیشرده اسرت و مروج عهانهایی کره در نظرر گرفتهعدیدتر با آموز 
ها، راه را برای رسیدن به یک هویرت همگرانی و مشرترک زیرر ملت ر روزافزون دولت

 .چتر یک دولت ملی هموار خواهد کرد
 

 گيریو نتيجه خالصه
 :داندبعد می چنددیوید میلر هویت ملی را شامل 
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به این معنی که ملت باید دیگر اعضای یک کشرور را  مشترک و تعهد فعالباور  -1
 د؛نوطن بپذیرعنوان همبه

هدمت و پیشینه تاریخی مشترک: یک ملت باید دربراره یرک محردوده مشرخص  -۲
اشتراکات تاریخی با یکدیگر همبستگی داشرته  بریهنظر داشته باشد و با تکتاریخی اتفاق

 باشند؛
دهد و تصمیماتی که میواسطه اعتماعاتی که تشکیل مییک ملت بهمنش فعال:  -3
 شود؛در نظر دیگران دارای وعهه و شمایلی می ،گیرد
وابستگی به یک هلمرو خان و پیوند عغرافیایی فرهنگ عمومی مشترک: افرراد  -4

: 1383)میلرر، کننرد یک ملت در ساخت و بافت هویت ملی خود با یکدیگر شراکت می
3۲-۲8). 

در تطبی  موارد فوق با مورد بلژیک، براساس مشاهدات و مطالعاتی که در ادامره بره 
هرای متفراوت اند تا مردم اهوام با زبانها در بلژیک در تال ، دولتیماکرده ها اشارهآن

وطن بدانند؛ مردم فالندرز بریش از دیگرر اهروام، در بلژیک، هر چه بیشتر یکدیگر را هم
داننرد، امرا لرزوم پرذیر  قل و دارای پیشرینه فرهنگری خران مریخود را مردمی مست

هرا و ولری در کنرار یکردیگر برا رعایرت حردود آزادی ؛دیگرانی که با ما تفاوت دارنرد
شود. های ملی بلژیکی محسوب میکنیم، یکی از ارز استقالل هویتی خود، زندگی می

هرا در بلژیرک توان گفرت دولرتنظر پیرامون هدمت و پیشینه تاریخی میدر مورد اتفاق
کنند، بخشری از تال  الزم برای ارائه یک روایت تاریخی مشخص به مردم بلژیک نمی

این امر به دلیل نبود اتحاد و وحدت رویه در اهوام گوناگون بلژیکی اسرت و بخشری از 
های گوناگون تاریخی اسرت؛ ولری در مفراد آن نیز آزادی در دسترسی به منابع و هرائت

هرای واحردی از عنبره آمده، هرائت نسربتامعملهای بهطب  بررسی ،مقطع دبستان یدرس
ها و آثار تراریخی، مثبت و منفی تاریخ بلژیک، یادگیری بناها و یادبودها، بازدید از موزه

منبربره  یرتشرود کره درنهازمان به همه کودکان دبسرتانی آمروز  داده مریطور همبه
برودن در کودکران خی برر پایره اروپرایی برودن و بلژیکرییادگیری هدمت و پیشینه تاری

 شد. خواهد
ای، نهاد سلطنتی و دولت فدرال مرکزی به همراه های منطقهدر منش فعال نیز دولت

های مناسبتی اند با برگزاری مراسم و برنامهها در هر منطقه از بلژیک در تال شهرداری
برگزاری رویدادهای انتخاباتی، رویردادهای در فصول گوناگون و ایام مختل  سال نظیر 
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 هایبرنامه کریسمس، و نو سال ویژه هایبرنامه تابستان، فصل در هاخانوادگی در پارک
 دور را بلژیرک گونراگون نواحی مردماند تال  در ینوع... بهو مدارس در مذهبی اعیاد
یک هلمررو خران و ند. وابستگی به کن ایباد را ملی فعال منش نوعی و کنند عمعهم 

یرابی زمان با مکرانطور همایباد پیوندی عغرافیایی نیز در طی آموز  درس عغرافیا به
عغرافیرایی بلژیرک در اروپرا و عهران، یرادگیری همسرایگان بلژیرک، ت و درک موهعی

های بلژیک و اطراف آن، اسامی شرهرها و منراط  حدودوثغور مرزها، دریاها و اهیانوس
پرچم بلژیک و مناط  مختل ، سرود ملی و کار با نقشه بره  ،هم نین گانه در بلژیکسه

شود که این تعالیم منبربره درک بهترر کرودک از وابسرتگی بره کودکان آموز  داده می
 .شودهلمرو عغرافیایی خان و پیوندهای عغرافیایی می

هرا در در باب فرهنگ ملی مشترک و شرکت در ساخت و بافت فرهنگی نیز دولرت
ها در زبان، نگر ، ادیران و تفاوتکنند با القای مفهوم پذیر  و درک تال  می بلژیک
بر درک مفهوم پدیده مهاعرت در مرردم های مختل  در میان مردم بلژیک، عالوههومیت

بلژیک، سایر مردم بومی بلژیک را نیز به لحا  فرهنگی به یکدیگر نزدیک کننرد و ایرن 
های رسمی در مدارس، پیشنهاد الزام در یادگیری زبان لهیوسآشنایی و ارتباط فرهنگی به

برهراری ارتباط میان مردارس شرمال و عنروب بلژیرک در عریران شرورای نماینردگی 
کودکان و دعوت به بیان تبربه و خاطرات کودکان از سفر به شهرهای مختلر  بلژیرک 

ثرر و تنروع رغرم وعرود تکدرمبموع علیهایی از این اهدامات در مدارس است. نمونه
فراوان هومی، زبانی و حتی نظام سیاسی و انواع دولت در بلژیرک، هم نران دولرت در 

طور مفصل و با عزئیات به آموز  هویت ملی، تعلیم و انتقال مفاد و محتوای درسی به
صرورت غیرمسرتقیم و طور مستقیم و علنری، امرا بیشرتر اوهرات بههای آن، گاه بهلفهؤم

د. در تحلیل پرسشنامه به این نتیبه رسیدیم که در تعریر  هویرت غیرعلنی، اهتمام دار
ای، هرومی و زبرانی موعرود در هرای منطقرهچرالش گرایی افراطی، به دالیلملی و ملی

های عهانی بر مبنای ناسیونالیسم افراطی و نژادپرستی، بلژیک و خاطره تلخ وهوع عنگ
در  معلمان دبستان، نقص وعود دارد؛ ولریدر اذهان عمومی بلژیک با نمونه بررسی نظرات 

هرا رسیم که در فصل مفاد درسی بره آنهای هویت ملی، به همان عباراتی میلفهؤارائه م
پس معلمان و مدیران دبستان حتی بدون اینکه متوعه این امر باشند، مشرغول  ؛پرداختیم
 د.هستن های مفاهیم محوری و کلیدی هویت ملی بلژیکی به کودکانلفهؤآموز  م

هرای سیاسری و تحلیل نتایج نظرسرنبی آموزشری و پدیدارشناسری کرنشهم نین، 
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بره تنها نسربتدهد که این دولت نرهشناختی دولت بلژیک در عامعه نیز نشان میعامعه
هرای مختلر  و هرا و سیاسرتتفاوت نیست، بلکه با برنامههویت ملی و تحکیم آن بی

شرده هرای تعریر براسراس ارز  یسرازمتنوعی درصدد تحکیم هویرت ملری و ملت
 بلژیکی است.
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%255B0%255D%255Bid%255D%3Dc6770d35508ce6bdab180b85cb08a171f2ed94be%2
6bo_onderwijs_subniveau%255B0%255D%255Btitel%255D%3DBasisonderwijs%2520
%253E%2520Lager%2520Onderwijs%26bo_onderwijs_subniveau%255B0%255D%255
Bwaarde%255D%3DLager%2520Onderwijs. 

 https://www.kuleuven.be/thomas/page/verrassende-ontmoeting-abraham-ibrahiem/. 

 https://www.anglicaneducation.org/about. 

 https://www.orthodoxonderwijs.be/vorming/programma. 

 http://www.enseignement.be/index.php?page=25932&act=search&check=&unite=111&g
eo_type=1&geo_prov=&geo_cp=&geo_loca=&g. 

 eo_mots=&reseau=111%2C126%2C123%2C122%2C121%2C131%2C132#resultats. 

 https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.aspx?hs=bao. 

 https://djapo.be/eindtermen-en-leerplandoelen-les-migratie/. 

 https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen /!#/. 

 https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/97e86dc3-0688-4456-
8d95-ecd5dab26702. 

 https://www.kuleuven.be/thomas/page/basisonderwijs Zie website GO! onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschap. 

 https://www.godlyplayfoundation.org/ Godly Play. 

 www.bijbelenkoran.nl. 

 https://www.kuleuven.be/thomas/page/werkvormen-artistieke-creatie/. 

  the Constitutional Court of Belgium decided: https://www.brusselstimes.com/opinion/ 
https://www.brusselstimes.com/news/art-culture/117067/belgian-universities-stress-that-
they-will-not-ban-headscarves-in-class/. 

  https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/65767/flemish-greens-headscarf-
schools-groen-ban-general-flanders/. 

 Corona virus: request assistance | Stad Leuven. 

 https://www.leuven.be/en/corona-crisis-request-assistance. 

 Solidarity in corona time: volunteers make mouth masks | Network Conscious 
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Consumption. 

 https://www.bewustverbruiken.be/artikel/solidariteit-corona-tijd-vrijwilligers-maken-
mondmaskers. 

 Volunteers wanted! #corona | azGlorieux. 

 https://www.azglorieux.be/nl/nieuws/covid-19/vrijwilligers-gezocht-corona/. 

  https://www.facebook.com/search/top?q=stad%20leuven. 

 https://twitter.com/PolitieLeuven/status/1314213942051258368?s=09. 

 www.stadsmonitor.eu. 

 https://www.vlaamsbelang.org/beginselverklaring/. 

 https://www.brusselstimes.com/brussels/131751/brussels-residents-called-upon-to-fly-
belgian-flags-against-vlaams-belang-protest/?fbclid=IwAR3cwtM-
NGq9pkh1EvFMzr956bJf7ygVVRwnbAG9fCN6u-VZJ2yG4Xa6mco. 

 Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on 
key competences for lifelong learning. https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-
languages_en#:~:text=The%20EU%20has%2024%20official,Bulgarian. 

 https://www.belgium.be/nl/over_belgie/land/belgie_in_een_notendop/symbolen/vlaggen. 

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_gemeente. 
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	چكيده
	مقدمه و طرح مسئله
	اگر مفهوم هویت را به معنی احساس وابستگی و تعلق افراد یک جامعه به تاریخ، سرزمین، جغرافیا، فرهنگ و آدابورسوم یک کشور که منجربه حفظ و حراست از ارزشهای ملی و سرزمینی میشود در نظر بگیریم، فرایند ساخت این امر در وجود هر فرد، ابتدا از خانواده و سپس در مدر...
	بلژیک باوجود تنوع زبانی و تکثر قومی موجود در مردم و غلبه هویتهای منطقهای، پدیده مهاجران و امواج جهانیشدن، هر چه بیشتر به اتحاد و همبستگی جمعی برای حفظ و بازتولید قدرت در دولت و کشور نیاز دارد؛ قدرتی که نه صرفاً منجربه اقدام خاصی علیه کشور دیگر شود،...
	بلژیک باوجود تنوع زبانی و تکثر قومی موجود در مردم و غلبه هویتهای منطقهای، پدیده مهاجران و امواج جهانیشدن، هر چه بیشتر به اتحاد و همبستگی جمعی برای حفظ و بازتولید قدرت در دولت و کشور نیاز دارد؛ قدرتی که نه صرفاً منجربه اقدام خاصی علیه کشور دیگر شود،...
	دلیل انتخاب مورد بلژیک، نخست آن است که امکان تحقیق و بررسی میدانی و مشاهده مستقیم از این کشور برای نگارنده وجود دارد. دوم آنکه کشور بلژیک در محدوده اروپا قرار دارد و به دلیل فراوانی زبانهای چندگانه مورداستفادهی مردم، سیاستهای مهاجرپذیرانه دولت بلژی...
	بهعبارت دیگر، تصوری که بسیاری از نویسندگان ادبیات هویت ملی از وضعیت هویت ملی در بلژیک عرضه کردهاند این است که علاوهبر اینکه مردم بلژیک نسبتبه هویت ملی حساسیت خاصی ندارند، دولت بلژیک نیز نسبتبه برسازی و بازتولید مفهوم هویت ملی بیتفاوت است، اما در...
	سؤال اصلی در این نوشتار آن است که موضع دولت و سیاست رسمی دولت بلژیک نسبتبه هویت ملی بلژیکی چیست و چگونه این مسئله را در نظام آموزشی دوره ابتدایی و جامعه بلژیک، پیگیری مینماید؟ سؤالات فرعی نیز این است که مؤلفهها و نشانگان اصلی هویت بلژیکی کدام است؟ ...
	فرضیه تحقیق در راستای پاسخ به سؤال تحقیق، سیاستگذاران نظام آموزشی دوره ابتدایی در کشور بلژیک، مفاهیم محوری و کلیدی هویتساز نظیر تاریخ بلژیک؛ سه زبان رسمی کشور؛ ارزشهای بلژیکی نظیر قانونگرایی، دموکراسی، انتخابات، فهم چگونگی نظام سیاسی در بلژیک، احت...
	این نوشتار مشتمل بر دو بخش نظری و پیمایشی است که در بخش نظری با ارائه مؤلفههای سازنده هویت ملی، تلاش خواهد شد تا با استفاده از روش جمعآوری کتابخانهای، بنیانهای نظری بحث پیریزی شود؛ در بخش دوم، با استفاده از روش پیمایشی و مطالعات میدانی و تحلیل پا...
	این نوشتار مشتمل بر دو بخش نظری و پیمایشی است که در بخش نظری با ارائه مؤلفههای سازنده هویت ملی، تلاش خواهد شد تا با استفاده از روش جمعآوری کتابخانهای، بنیانهای نظری بحث پیریزی شود؛ در بخش دوم، با استفاده از روش پیمایشی و مطالعات میدانی و تحلیل پا...
	مؤلفههای سازنده هویت ملی احساس تعلق و وفاداری به عناصر و ارزشها و نمادهای مشترک در اجتماع ملی مانند سرزمین و خاک، اماکن باستانی، دین و پیشینهی تاریخی، زبان مادری و جغرافیای سرزمین، آدابورسوم مشترک، فرهنگ و قهرمانان ملی؛ احساس تعهد و عاطفه نسبتبه ...
	ازآنجاکه ممکن است در محدوده مرزهای هر کشوری، نژادها و اقوام گوناگون زندگی کنند، این تفاوت و غیریتسازی نژادی و قومی باعث عدم شکلگیری نوعی وحدت و همبستگی عاطفی میشود و خود موضوع تفرق و واگرایی است؛ لذا دولتها با استفاده از ابزار آموزشوپرورش و محتوا...
	همچنین، به دلیل وجود احساس پذیرش در کودک دبستانی، گنجاندن زمینههای وفاق، وحدت ملی، تقویت هویت دینی و خودباوری در کتابهای درسی بهصورت مناسب در قالبهای متنوع و متعادلی بهدوراز برجستهنمایی میسر است (قبادی، 1389: 115). در تبیین قلمرو و سرزمین، تأکید...
	منطقهای که با عنوان بلژیک میشناسیم تا پیش از استقلال 1830 میلادی از هلند، همواره محل درگیری و جنگهای قدرتهای اروپایی بوده است و میدان جنگ اروپا لقبگذاری شده بود. بلژیک تنها کشوری است که دو نماینده  که درواقع هماهنگکننده ملی هستند، با دو زبان هلن...
	پس از استقلال بلژیک و تا پیش از اصلاحات قانون اساسی، زبان رسمی و قدرتمند سیاست، تجارت، قدرت و کانالهای نفوذ قدرت اقتصادی و سیاسی، زبان فرانسوی بود. ازاینروی هلندیزبانان علیرغم اینکه اکثریت جمعیت را تشکیل میدادند، احساس محرومیت فرهنگی داشتند؛ همچن...
	زبان و قومیت، مبنا و محور تقسیمات مناطق گوناگون در بلژیک است، کشور بلژیک باوجود تفاوتهای زبانی و فرهنگی میان اقوام، شش دولت دارد که شامل دولت مرکزی فدرال؛ دولتهای منطقهای (دولت فلاندر، دولت منطقه پایتخت بروکسل، دولت والونيا)؛ دولتهای جوامع (جامعه ...
	نزاع دو گروه قومی والونی و فلامان به دلیل اختلافات فرهنگی و زبانی، همچنین، رویکردهای سیاسی و اقتصادی احزاب سیاسی و عوامل تاریخی دیگر، به ایجاد یک بحران، در هویت ملی بلژیکی منجر شده است. منطقهگرایی و هویت منطقهای در بلژیک قوی و تأثیرگذار است و آموزش،...
	اختلافات اجتماعی و فرهنگی بین شهروندان و اقوام مختلف چالشهای جدی، در حوزه سیاست، نظير چندفرهنگگرایی و چندزبانگی ایجاد کرده است. در نمونهی بلژیک، آنچه هویت قومی مردم یک منطقه را ساخته است «زبان» است. بلژیک در نسل فعلی با آموزههای جهانیشدن و محتوای...
	این نوشتار حاصل بررسی، واکاوی و ترجمه متونی از زبانهای هلندی، فرانسوی و انگلیسی است که بالغبر هزار صفحه از اسناد آموزشی و مفاد درسی مقطع دبستان در مناطق والونی و فلاندر از کشور بلژیک را شامل میشود. تدوینکننده سیاستهای کلان آموزشی دو نهاد(1) است ک...
	در کشور تازه تأسیس، پرمناقشه و متکثری مانند بلژیک، وجود پرچمهای منطقهای، در کنار پرچم بلژیک، محترم و قابلقبول است و آموزشی پیرامون این موضوع وجود دارد. در این میان اما وظیفه و دغدغه دولتهای مرکزی همواره حفظ موجودیت و تمامیت ارضی و ساخت هویتی همسو ...
	نتیجه و یافته نهایی آنکه تمامی مؤلفهها و معیارهایی که برای هویت ملی بلژیک نام برده شد، غالباً تلویحی و گاه در قالبی صریح به دانشآموزان تعلیم داده میشود. گواه اینکه، اگر از معلمان مدارس سؤال کنیم که آیا شما در حال آموزش هویت ملی بلژیکی به دانشآموز...
	بررسی اسناد آموزشی و تحلیل کیفی محتوای کتب درسی مقطع دبستان ناظر به مؤلفههای ایجاد هویت ملی و یا تقویت آن در کودکان است که در جداول زیر شرح داده شده است.
	2- درس جهتگیری جهانی
	عنوان درسی است که برای آموزش مهارتهای اجتماعی (شامل آموزشهای اقتصادی، آموزشهای سیاسی و آموزشهای محیطزیستی و فرهنگی)، تاریخ، جغرافیا و آموزش کار با تکنولوژی در نظر گرفته شده است. هدف از آموزش مهارتهای اجتماعی توسعه مهارتهای اساسی است که باید کود...
	یافتهی نهایی اینکه دولت بلژیک و نهادهای آموزشی در راستای ساخت یک شهروند مسئولیتپذیر و مدنی که مهارتهای لازم به همراه بینش درست یک فرد بلژیکی را دارا باشد و بتوان آنها را یک بلژیکی با هویت مشخص و ملی نامید، در قالب آموزشهای رسمی در مدرسه به دانشآ...
	سرزمین و قلمرو: در دروس تاریخ و جغرافیا، افزایش عرق ملی میهنی، افزایش پیوند جغرافیایی، تعلق به مکانی مشترک، میل به دفاع از مرزها و تمامیت ارضی، حساسیت به شکلگیری تصور قالبی مثبت در اذهان دیگر ملتها.
	دین و مذهب: در دروس دینی و فعالیتهای مذهبی خداباوری و خداگرایی، عفو و گذشتن از اشتباهات دیگران، مسئولیتپذیری در مقابل دیگران، داشتن حریم و حدود اخلاقی و باور آرامشگیری از خدا و یاری حضرت مسیح در مشکلات و سختیها، احساس وابستگی عاطفی به هموطنان خود...
	زبان: در دروس زبان و ادبیات زبان مادری و یادگیری زبان خارجی باید زبان را زنده و پویا در نظر گرفت و به یادگیری صحیح زبان رسمی کشور برای برقراری ارتباط میان مردمی که به چند زبان مختلف در بلژیک صحبت میکنند، تأکید داشت.
	آدابورسوم و میراث فرهنگی: در دروس تاریخ و مردمشناسی، با آموزش تاریخ اروپا و پیشینه تاریخی منطقهای که امروزه با عنوان بلژیک وجود دارد، تاریخ دویستسالهی بلژیک پس از استقلال و اعتقاد به ارزشهای لیبرالیسم و تکثرگرایی فرهنگی، برگزاری باشکوه و مشارکت...
	اسطورههای ملی و قهرمانان: در فعالیتهای تفریحی و اردوها باید به بچهها توجه داده شود که اسامی خیابانها و میدانهای شهر مسمی به اسم قهرمانان ملی و کسانی است که برای بلژیک و اروپا افتخارآفرینی کردهاند و دستاوردی آفریدهاند؛ همچنین، به دانشآموزان نحو...
	حکومت و دولت: لزوم انسجام و وحدت افراد یک کشور باوجود دولتی یکپارچه و تصویب قوانینی که نیازهای اکثریت افراد یک کشور را تأمین کند و همچنین، پایبندی به قوانین و پرداخت بهموقع مالیات و شرکت در رأیگیری انتخابات مجلس و شهرداری و شناخت خانواده سلطنتی و پا...
	بازدید از آثار تاریخی و باستانی: بزرگداشت اسطورهها و قهرمانان، برگزاری مراسم ملی مذهبی در مدرسه و زبان مادری به دلیل درک عینی که کودک در سنین دبستان دارد، از بیشترین تأثیر در تقویت حس هویت ملی برخوردار است؛
	ارزشهای ملی بلژیکی نظیر آزادی بیان، احترام به عقاید گوناگون و پذیرش تفاوتها، بیان احساسات و نظرات خود در نقد دیگر نظرات، دوری از تعصب، میل به رشد و یادگیری مداوم، خرید کالاهای بلژیکی، احترام به سایر فرهنگها و زبانها، میل به برقراری ارتباط با دیگر ...
	بهعبارتدیگر، وقتی از یک فرد هجدهساله در بلژیک پرسیده شود که این جمله یعنی چه؟ «من یک بلژیکی هستم!»، بتواند با استفاده از مهارتها و نگرشهایی که آموخته است، این مؤلفهها را نام ببرید.
	من بلژیکی هستم! یعنی:
	ازآنجاکه هر «دولت ـ ملتی»، علاوهبر «دولت»، یکسوی «ملت» نیز دارد. سیاستهای آموزشی که ازسوی دولتها تهیه و تدوین میشود و از طریق معلمان به بچهها آموخته میشود، بهنوعی باید سنجیده شود و مورد ارزیابی قرار گیرد. پس پرسشنامهای به سه زبان انگلیسی، هل...
	ارزشهای ملی بلژیکی در تناظر و همسونگری با هنجارهای جهانی مانند تکثرگرایی فرهنگی، برتری شیوه دموکراسی در انتخاب حکمرانان و نمایندگان مردم با ابزار انتخابات، الگوهای اقتصادی و مصرفی مشخص و...، هویت ملی بلژیکی را در بعضی مشخصات و مؤلفهها با هویت جهانی ...
	ارزشهای ملی بلژیکی در تناظر و همسونگری با هنجارهای جهانی مانند تکثرگرایی فرهنگی، برتری شیوه دموکراسی در انتخاب حکمرانان و نمایندگان مردم با ابزار انتخابات، الگوهای اقتصادی و مصرفی مشخص و...، هویت ملی بلژیکی را در بعضی مشخصات و مؤلفهها با هویت جهانی ...
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