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Abstract:
Historical national architecture is one of the important components of cultural heritage
and national identity. One of the tasks of educational systems is to teach students this
national cultural heritage. This study has done with quantitative and qualitative study
of the presence of Iranian national architectural works in elementary school textbooks
by content analysis method. The statistical population was all four first year’s
textbooks of elementary school in the country. The results show the disproportionate
distribution of national historical architecture in textbooks, so that in some grades
more and in some less this issue has been addressed. Also, the available images were
often without mentioning the name and details of the building. In some images, the
relationship between the images and the subject is not properly explained, and this
can lead to passing through these images and not using their educational content. The
use of specialists for a comprehensive classification of all the different function of
national historic architectural buildings and the appropriate distribution of these items
in the textbooks of all educational levels is also recommended.
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چكيده
معماری ملی تار یخی یکی از مؤلفه های مهه م یه راث فرهنگهی و از عناصهر مهه
هو یت ساز ملی است .یکی از وظها یف س یسهم های تعله ی و ترب یهت ،آمهوز ا یهن
م ی راث با ارز فرهنگی ملی ب دانش آموزان است .ا ین پژوهش با هدف بررسهی
کمّی و ک یفی حضور آثار معماری ملی تار یخی ا ی ران در کماب های درسی دورهی
ابمدا یی با رو تحل یل محموا انجام شده است .جامع ی آمهاری ،کل یه کماب ههای
درسی چهارسال ی اول دورهی ابمدا یی کشور بوده است .نما یج پژوهش نشان از
توز یع ناممناسب معماری ملی تار یخی در کماب های درسی دارد؛ ب گون ای ک در
بعضی پا ی ها ب یشمر و در بعضهی کممهر به ا یهن موضهو پرداتمه شهده اسهت.
همچن ین ،تصاو یر موجود اغلب بهدون ککهر نهام و مشخصهاا بناهها بوده انهد .در
برتی از تصاو یر ن یز ارتباط تصاو ی ر با موضو درسی ب درسهمی تب یهین نشهده
است و ا ین موضو می توانهد منجربه گه ر از ا یهن تصهاو یر و عهدم اسهمفاده از
محموای آموزشی آن ها شود .اسمفا ده از ممخصصان ،برای دسم بندی جهامع ،از
تمامی کاربریهای مخملف بناهای معماری ملهی تهار یخی و توز یهع ممناسهب ا یهن
موارد در کماب های درسی هم ی پا ی های تحص یلی ن یز توص ی میشود.

كليدواژهها :معماری ملی ،کمابهای درسی ،هویت ،میراث فرهنگی ،آموز .

* دکترای معماری ،استادیار گروه معماری دانشگاه صنعتی نوشیروانی ،بابل ،ایران( ،نویسنده مسئول).

سال بیستودوم ،شمارهی 1400 ،4

مقدمه و طرح مسئله

یکی از اثرات مفید آموزش میراث فرهنگی ،هویتبخشیی بیه افیراد عامعیه اسیت .تحکیی
هویت ملی به عنوان مقوله مه و اساسی در همه کشیورها یکیی از کارکردهیای آمیوزش و
پرورش به حساب می آید( .رضایی و همکیاران .)67 : 1390 ،همینطور یکی از روشهایی که
میتواند موعب مشارکت مردم در امر نگهداری و حفاظت از میراث فرهنگی شیود ،معرفیی
و آموزش میراث فرهنگی در نظامهای تعلی و تربییت اسیت (پورشیکری و همکیاران:1399 ،
 .)28توعه ،حفظ و انتقال میراث فرهنگی در نظامهای تعلی و تربیت از طریی آموزشهیای
غیررسمی و نظیام آمیوزشوپرورش رسیمی صیورت میگییرد (سیرمد .)6 :1372 ،در نظیام
فلسفی ایدئالیس اصلیترین نقش مدرسه ،بهعنوان یکنهاد اعتماعی ،آشنایی دانشآموزان بیا
چکیدهی سرمایهی فرهنگی است .بهطوریکه دانشآموزان بتوانند مییراث فرهنگیی دیود را
بشناسند و در آن سهی شده و آن را گسترش دهند (گوتک.)37 :139۵ ،
یکی از مؤلفههای میراث فرهنگی هر کشور ،معماریهیای تیاریخی آن اسیت .ایین
معماری با گوناگونی بسیار از شهر ،دانه ،کاخ ،باغ ،مسجد ،مدرسه ،بازار و ...متعل بیه
یک چهارچوب فکری بوده که تا زمانی طوالنی دارای پیوسیتگی و تیداوم بیوده اسیت.
معماری اماکن تاریخی ازعمله بخشهای ملموس مییراث فرهنگیی بیهشیمار میآینید.
مطالعهی بخشهای ملموس فرهنگ ازاینعهت اهمیت دارد که علوهی قابللمس افکار
انسانی تلقی میشود (درییایی .)23 :139۵ ،تاریخ چند هزارسالهی این سرزمین با بناهیای
بهعامانده ،عامل مهمی در ارتباط با میراث فرهنگی محسوب میشود و میتوانید سیبب
شکلگیری هویت ملی شود (ادترکاوان و فالحی .)3 :1392 ،عیالوهبیر اهمییت شینادت
معماری تاریخی ،بهعنوان یکی از عناصر میراث فرهنگی ،ذکر این نکته نیز اهمییت دارد
که بناهای تاریخی ایران ،روزبهروز در حال فرسودگی هستند و نیاز به اطالع و شینادت
آنها اکنون بیشازپیش احساس میشود (پاشایی کمالی و کهنمویی.)3 :1384 ،
کتابها و مطالب درسی نقشی بسیار بیشتر از انتقال صرف اطالعات بیه کودکیان را
بر عهده دارد و میتواند شخصیت ،نگرش ،مهارت و آگاهی او را بهبود بخشد .برنامهی
درسی بهعنوان یکی از ارکان اصلی نظام آموزشوپرورش نقشی محوری در شکلگیری
هویت ملی ایفا میکند (لقماننیا و دامسان .)149 :1389 ،آمیوزشوپرورش بیا اسیتفاده از
برنامهی درسی ،دانشآموزان را با میراث فرهنگیی آشینا میکننید (گوتیک.)302 :139۵ ،
توعه ،حفظ و انتقال میراث فرهنگی از طری نظیام آمیوزشوپرورش رسیمی ،نییاز بیه
ابزارهای مؤثری دارد که یکی از آنها برنامه و محتوای کتابهای درسی اسیت (ملکیی،
 .)66 :1388در میان اهداف تفصیلی برنامهی درسی ملی دورهی ابتدایی در عنصر عل و
28

بررسی کمّی و کیفی حضور آثار معماری ملی ایران در کمابهای درسی...

معرفت در بخش رشد ارتباط انسان با سایر انسانها به این اهداف اشاره شده است« :آگیاهی
از نمادهای ملی»« ،شنادت میراث فرهنگی» و «شینادت هنرهیای بیومی و ملیی» (برنامیهی
درسی ملی عمهوری اسالمی ایران ،نگاشت چهیارم .)1389 ،توعه مناسب به معماریهیای ملیی
تاریخی بهعنوان یکی از عناصر میراث فرهنگی و هنرهای بومی این سیرزمین در کتابهیای
درسی دورهی ابتدایی بهعنوان مه ترین ابیزار آموزشهیای رسیمی در کشیور میتوانید راه
رسیدن به این اهداف در برنامهی درسی ملی را هموارتر کند.
بر این اساس ،مسئلهی پژوهش حاضر این است که در کتابهای درسی دورهی ابتیدایی
به چه میزان و با چه کیفیتی به معماری تاریخی ایران تأکید شده است؟ تحقی حاضر تیالش
کرده است تا از طری تحلیل محتوای کتابهای درسی دورهی ابتیدایی ،بیهعنوان مه تیرین
ابزار آموزشهای رسمی در مدارس ،میزان توعه کمّی و کیفی به معمیاری ملیی تیاریخی را
بهعنوان یکی از مؤلفههای میراث فرهنگی در کتب درسی مورد بررسی قرار دهد.
سؤاالت پژوهش

 در کتابهای درسی دورهی ابتدایی (سال اول تا چهارم) تا چه اندازه بیه مؤلفیهی معمیاری
ملی تاریخی بهعنوان یکی از مؤلفههای مه میراث فرهنگی پردادته شده است؟
 کاربریهای مختلف معماری ملی تاریخی به چه میزانی در این کتابها معرفی شدهاند؟
 کیفیت پردادتن به مؤلفه معماری ملی تاریخی در کتابهای درسیی دورهی ابتیدایی (سیال
اول تا چهارم) چگونه بوده است؟
مباحث نظری

هویت دارای سطوح مختلفی است؛ هویت فردی ویژگیها و دصوصیاتی است که فیرد
را از دیگران متمایز میکنند .هویت عمعی تعل داطر تعدادی از افراد به امیور مشیتر
با عنوانی داص است .چنین تعلقی موعب احساس همبستگی و شکلگیری یک واحد
عمعی میشود که با عنوان «ما» از «ماهای دیگر» عدا میشود (توسیلی و قاسیمی:1383 ،
 .)2با توعه به اینکه هویت در طول زمان شکل میگیرد ،نقش تاریخ در سادتار هوییت
کمابیش روشن است ،میراث فرهنگی یکی از اساسیترین ارکیان تحکیی هوییت ملیی
است .معماری ملی نیز یکی از مؤلفههای مه میراث فرهنگیی محسیوب میشیود .الزم
است توعه سیاستگذاران به میراث فرهنگی ،عیالوهبیر مسیائل اقتصیادی ،دیدماتی و
تبلیغاتی در موضوع گردشگری ،به فعالیتهای آموزشی و پژوهشی نییز معطیوف شیود
(عباسزاده و همکیاران .)78 :1394 ،هوییت ملیی فراگیرتیرین سیطو هوییت در تمیامی
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نظامهای اعتماعی است (حاعیانی .)196 :1379 ،در ماده ییک قیانون اساسینامه سیازمان
میراث فرهنگی کشیور ،مصیوب  1367هجیری شمسیی ،مییراث فرهنگیی شیامل آثیار
باقیمانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ است و با شناسایی
آن ،شنادت هویت و دی حرکیت فرهنگیی او میسیر میشیود (صیمدی.)131 :1382 ،
میراث فرهنگی از اساسیترین ارکان تحکی هویت ،ایجاد دالقیت و دودبیاوری ملیی
است (صمدی .)11 :1382 ،میراث هر کشوری عم و ریشهی فرهنگیی و تیاریخی ییک
ملت را بیان میکند .میراث فرهنگی ازسیویی پدیدآورنیدهی هوییت و ازسیوی دیگیر،
تأمینکنندهی حقوق سیاسی و سیرزمینی میردم اسیت (حیافظنییا .)119 :1382 ،یکیی از
وظایف نظامهای آموزشی هر عامعه ،آموزش میراث فرهنگیی آن و آشینا کیردن افیراد
عامعه با این میراث بهعنوان بخشی از هویت ملیشان است.
در سالهای ادیر تجربههای زییادی بیرای افیزایش آگیاهی و آمیوزش در زمینیهی
میراث عهانی در کشورهای مختلف حاصل شده است؛ بهطور مثال در سال  2006برای
شناساندن محوطهای تاریخی در ایالت ایلینویز به دانیشآمیوزان و دانشیجویان و آموزگیاران
این ایالت از روشهای آموزش غیرحضوری بهرهگرفتهانید (فیردانش .)9۵ :1393 ،بیه همیین
ترتیب در سال  2006در کشور اردن ،با بهرهگیری از تجربهی آموزش میراث عهانی در
دانشگاه صنعتی براندنبورگ در آلمان ،مفاد آموزشی دردصیوص مییراث عهیانی بیرای
آموزش دورههای ابتدایی و متوسطه تدوین شده است (فیردانش .)9۵ :1393 ،لقماننییا و
دامسان ( )1389نیز براساس مطالعات موعود بیان کردهاند که کشورهایی ماننید ااپین،
کره عنوبی ،تبت ،امریکا ،سریالنکا ،نروا تالش کردهاند که ارزشهیای هوییت ملیی را
در آموزشوپرورش مدارس وارد کنند .در این مطالعات نشان داده شده کیه کشیورهای
مختلف دیزش هدفمندی در عهت تقویت و درونی کردن هویت ملی در کشورشان از
طری نظام آموزشی برداشتهاند.
مدرسه یک نهاد پویای اعتماعی است و کارکرد اساسی آن توعیه دادن متربییان بیه
در رابطه با دود ،ددا ،عامعه و مسائل دلقت است .برنامیه درسیی ملیی عمهیوری
اسییالمی ایییران براسییاس مبییانی ،ارزشهییا و اهییداف تربیییت اسییالمی و بییا اسییتفاده از
توانمندیهای بومی و ملی و بهرهبرداری از تجربههای معتبر و موف عهیانی ،در پاسیخ
به نیازها و مطالبات عامعه ،الگوی تازهای از برنامههای درسی و تربیتی را ارائه میدهید
و گامی مه در راستای مستندسازی و کیفیتبخشی نظام تعلی و تربیت کشیور اسیت.
کار تدوین و تولید این سند از سال  1384در کشور آغاز شد .نگاشت چهارم آن نتیجیه
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ی اصالحات انجامشده تا پایان سال  1389است (برنامیه درسیی ملیی عمهیوری اسیالمی
ایران ،نگاشت چهارم.)1389 ،

اهداف تفصیلی برنامه درسی ملی در عنصر عل و معرفت در بخش رشد ارتباط انسیان بیا
سایر انسانها چند هدف مه را دنبال میکند که این اهداف را میتیوان در عیدول  1مشیاهده
کرد .از این میان سه هدف مستقیماً به موضوع این مقاله مرتب است .توعه به بناهیای تیاریخی
معماری ملی کشور میتواند دستیابی به سه هدف «آگاهی از نمادهای ملیی»« ،شینادت مییراث
فرهنگی» و «شنادت هنرهای بومی و ملی» را دربر گیرد (عدول شمارهی .)1
جدول شمارهی  :1اهداف تفصیلي برنامههای درسي و تربیتي دوره ابتدایي برای تبلور ارتباطات

چهارگانه کودک در عنصر علم و معرفت (برنامه درسي ملي جمهوری اسالمي ایران ،نگاشت چهارم)1389 ،
عرصهها
عناصر
اهداف

علم
(کسب
معرفت
شنادت/
بصیرت/
آگاهی)

رابطه با
خویشتن
(روح و
جسم)

رابطه با خدا
(صفات ددا ،آیات
تکوینی ،تشریعی،
انبیا و اولیا الهی)

رابطه با خلق خدا
(سایر انسانها)
(دانواده ،دوستان،
همسایگان)...،

رابطه با خلقت
طبیعت (زمین ،آب ،فضا،
محی زیست )...،و ماوراء
طبیعت (حیات ابدی ،عهان
آدرت ،مالئکه)...،

ی کسب مهارتهای زبانی.
ی آگاهی از محی اطراف و
ی شنادت رواب
اعزای سازندهی محی زیست
دویشاوندی.
ی آگاهی از نحوهی برقراری ی شنادت عوامل آلودهکنندهی
ی شنادت
محی زیست
ارتباط مؤثر با دیگران.
عس دود و
کارکرد اندامها ی شنادت دداوند ،ی شنادت دوستان در مدرسه .ی در پدیدههای دلقت
ی در قوانین عهان آفرینش
 شنادت محی اطراف.پیامبر و ائمهی
و نحوهی
از طری مشاهده در آثار
ی آگاهی از نمادهای ملی
مراقبت از آنها .اطهار.
ی آشنایی و شنادت ی شنادت بردی از آداب و دلقت
ی شنادت
ی شنادت طبیعت و اعزای
رسوم ایرانی و اسالمی و
مسائل دینی....
عالی و
آن
میراث فرهنگی
استعداد دویش
ی شنادت هنرهای بومی و ی توعه به نقش انسان در
در امور مختلف
حفظ و یا تخریب
ملی
ی آشنایی با بازیهای محلی و محی زیست
ورزشهای رایج

ازآنجاکه نظام آموزشی در ایران متمرکز است و همهی دانشآموزان در سطو کشیور
کتابهای درسی مشترکی را فرامیگیرنید ،نقیش کتابهیای درسیی در انتقیال مفیاهی
مشتر ازعمله مؤلفههای هویت ملی پررنگتر است و میتوان گفت کتابهای درسیی
از مه ترین ابزارهای نظام آموزشوپرورش در انتقیال و تعمیی هوییت ملیی در ذهین
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دانشآموزان هستند (پنیاهی و معروفیی .)93 :139۵ ،در نظیام آموزشیی همیهی عوامی،،
برنامهریزی درسی و تغییر آن از ضرورتهای عامعه محسوب میشود و این تغییر تنهیا
با مطالعهی وض ،موعود حاصل میشود (صلواتی و همکاران.)179 :1399 ،
پيشينهی پژوهش

در دادل کشور ،تاکنون پژوهش های زیادی به بررسیی مؤلفیه های هوییت ملیی در
کتب درسی پردادته اند و میراث فرهنگی را نیز به عنوان یکی از مؤلفیه های هوییت
ملی موردنظر قرار داده اند .برای نمونه می تیوانی بیه ایین پژوهش هیا اشیاره کنیی :
ععفرزادهپور 1389 ،؛ صالحی عمران و شکیبابیان1386 ،؛ محمیودی1398،؛ صیادق
زاده و منییادی 1387 ،؛ زاویییه و عزیییزی 1392 ،؛ ایشییانی و حییاعی حسییین1396 ،؛
عدیدی محمدآبادی 1394 ،؛ نجارنهاوندی و قربانعلیزاده 1393 ،؛ موسوی.1399 ،
در میان پژوهش های پیشین انجام شده سه پژوهش به صورت داص بیه بررسیی
میراث فرهنگی در برنامه ی درسی مدارس پردادتهاند:
ددابخشیان ( ) 1391مفاهی میراث فرهنگی را در کتیب درسیی سیه سیال آدیر
دوره ی ابتدایی مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است .نتایج پژوهش نشان می دهد کیه
ارزش های مرتب با میراث فرهنگی در کتاب های درسی این دوره فاقد برنامیه ریزی
و قصد از پیش تعیین شده ای برای حفظ و اح یای میراث فرهنگی اسیت .همین طیور
میزان توعه به مییراث فرهنگیی در کتاب هیای درسیی ایین دوره بیه عنوان یکیی از
مه ترین ابزارهای انتقال هویت عای تأمل دارد (ددابخشیان.)1391 ،
پورشکری و همکاران ( ) 1399نیز مؤلفه های میراث فرهنگی را در کتب درسیی
دوره اول متوسطه مورد بررسی قرار دادند .یکی از مؤلفه های میراث فرهنگی میورد
بررسی نیز سادتمان های معماری تاریخی بوده است .یافته های پژوهش نشان داد که
از میان کاربری های مختلف بناهای تاریخی اهمیت بیشتری به مساعد و کاخ ها داده
شده است و سایر کاربری های معماری تاریخی مانند کاروانسرا ،آب انبیار ،باغ هیای
تاریخی کمترین تعداد فراوانی را در کتب درسی این دوره داشته اند.
این دو پژوهش (ددابخشییان 1391 ،و پورشیکری و همکیاران )1399 ،از عنبیهی
کمّی به موضوع میراث فرهنگی پردادته اند و تعداد موارد ارائه شیده از هیر ییک از
مؤلفه های مختلف میراث فرهنگی را به صورت عداول آماری ارائه کرده اند .صالحی
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عمران و همکاران ( ) 1397محتوای کیفی کتب دوره ی ابتدایی را ازنظیر مؤلفیه های
میراث فرهنگی بررسی کرده اند .یکی از مؤلفه های میراث فرهنگی که بررسی شیده
معماری ملی بوده است .این پژوهش به صورت کیفی درصدد پردادتن به چگونگی
حض ور معماری ملی و بقیه مؤلفه های میراث فرهنگی در کتب درسیی بیوده اسیت.
نتیجه ی این پژوهش به صورت توصیفی چند موردی کیه عناصیر معمیاری ملیی در
کتاب ها وعود داشته اند را ارائه نموده است.
در سایر کشورها نیز پژوهشهایی در این زمینه وعود دارد .بهعنوانمثال میتوان بیه ایین
موارد اشاره کرد:
اوکامپو و دلگادو ( )2014در پژوهشی به بررسی چگونگی آموزش میراث فرهنگیی
به دانشآموزان یکی از شهرهای فیلیپین پردادتهاند و به این نتیجه رسیدهاند که برنامهی
درسی سیست آموزش فیلیپین بیشیتر مشیوق کسیب مهارتهاسیت تیا در و فهی از
میراث فرهنگی و پیشنهاد میدهد که برای بهبود آموزش میراث فرهنگیی بایید سیادتار
سیست آموزشوپرورش کشورشان اصالح شود (اوکامپو و دلگادو.)201 :2014 ،
اوکال ( )2016نیز در پژوهشی به اهمیت آموزش میراث فرهنگی تاریخی در دروس
مطالعات اعتماعی ترکیه پردادتهاند و به این نتیجیه رسییدهاند کیه دروس فعلیی بیرای
آموزش اهمیت میراث فرهنگی کافی نیستند و باید دروس مستقلی برای آموزش میراث
فرهنگی وعود داشته باشد (اوکال.)396 :2016 ،
هیچکدام از پژوهشهای پیشین به چگیونگی حضیور مؤلفیهی معمیاری ملیی تیاریخی
بهصورت داص ،بهعنوان یکی از مؤلفههای مه میراث ملموس فرهنگی بهصورت تحلیلیی
نپردادته است و نتایج تنها بهصورت کمیّ و عددی تعداد حضور ایین مؤلفیه در کتابهیای
درسی را در کنار سایر مؤلفههای میراث فرهنگی بهصورت مختصر نشان داده است.
روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و ازنظر روش اعرا مبتنیبیر تحلییل محتیوا و از
عهت زمانی مقطعی است .مناب ،مورد تحلیل در این پژوهش ،کلیهی کتابهیای درسیی
سال اول تا چهارم دورهی ابتدایی است که در سال  1399تدریس شدهاند .مجموع ایین
کتب  2۵علد بوده که شامل  3199صفحه میشده اسیت .تمیام محتیوای ایین کتابهیا
مورد بررسی قرار گرفته است .واحد تحلیل شامل نوشتهها و تصاویر کتابهای درسیی
بوده است .ازآنجاییکه هدف این پژوهش بررسی مؤلفه معماری تاریخی ،بهعنوان یکیی
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از مؤلفههای میراث فرهنگی کشور بوده است ،تالش شد تا عناصر زیرمجموعهی مؤلفه
معماری تاریخی بهصورت عزئیتری دستهبندی شود تا بتیوان مییزان حضیور آنهیا در
کتابها را موردسنجش قرار داد .دستهبندی مؤلفیهی معمیاری تیاریخی براسیاس انیواع
عملکردها در معماری انجام شده است.
جدول شمارهی  :2دستهبندی معماریهای تاریخي براساس عملکردهای آنها
(مؤلفههای موردبررسي در پژوهش)

معماری تاریخی شهر و
خانه

معماری منابع معماری تاریخی تجاری جزیيات معماری
معماری تاریخی مذهبی
تاریخی
خدماتی
آب

خانه

کاخ

محوطههای تاریخي

باغ

مسجد

المانهای تاریخي

امامزاده

مقبره و آرامگاه

تکیه و حسینیه

معبد و آتشکده

قنات

یخچال

مدرسه

آبانبار

بازار

پل

کاروانسرا

حمام

کتیبههای تاریخي

هندسه نقوش و تزیینات

در ادامه پس از مطالعهی هر صفحه از کتاب تمام عمیالت و ییا تصیاویر و ییا ه زمیان
نوشییته و تصییاویری کییه در آنهییا اشییارهای بییه معماریهییای تییاریخی ایییران براسییاس
زیرمجموعههای عدول شمارهی  2داشتهاند دستهبندی شدند .سپس تحلییل محتیوای کمّیی
براساس فراوانی و درصد آنها براساس کاربریهای مختلف معماری (نوع عملکرد بناها) بیه
دست آمد .تمام مواردی که محتوای آنها (نوشته و تصویر) به معمیاری اییران اشیاره کیرده
بود استخراج شد که میزان فراوانیهای نوشته ،تصویر و یا ه زمانی نوشته و تصیویر در هیر
کتاب براساس کاربریهای مختلف معماری تاریخی ارائیه شیدند (عیدول شیمارهی  .)2در
ادامه تالش شد در بخش تحلیل محتوای کیفی تمام ایین میوارد بررسیی شیده و چگیونگی
اشاره به آنها ازنظر کیفیت تصاویر ،ارائهی توضیو نوشتاری بیه همیراه تصیاویر ،ارتبیاط بیا
محتوای آن بخش کتاب و ...تحلیل شود و در نهاییت ،راهکارهیایی بیرای افیزایش کیفییت
حضور معماریهای تاریخی در کتب درسی این دوره ارائه شود.
یافتههای پژوهش

اولین مورد بررسیشده ،کتابهای درسی فارسی چهار پایهی اول ابتیدایی بیوده اسیت.
طب اطالعات عدول شمارهی  3در کتاب فارسی سال دوم ،به دلیل اینکه در یک درس
به معرفی بناهای تاریخی ایران پردادته شده اسیت ،تعیداد تصیاویر قابیلتوعهی در دو
صفحه کتاب وعود دارد که یک تصویر و نام بنا را در آن مشاهده میکنی ؛ اما به غیر از
این کتاب ،در سایر کتابهای فارسی پاییههای اول و سیوم و چهیارم تنهیا ییک میورد
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تصویر از بناهای معماری ملی ایران وعود داشته است که آنها هی بیدون ذکیر نیام و
مشخصات بنای معماری بوده است (تصویر شمارهی  .)1این عدم توازن حضور مطالبی
از معماری ملی ایران در کتابهای درسی فارسی نشیاندهندهی فقیدان ییک د مشیی
ثابت در پردادتن به مقولهی میراث معماری ملی است (عدول شمارهی .)3
جدول شمارهی  :3میزان فراواني حضور آثار معماری ملي ایران در کتابهای درسي فارسي چهار پایه
ی تحصیلي
ميزان فراوانی
ميزان فراوانی ميزان فراوانی
اشاره به نام و
فقط نام بنا فقط تصویر بنا
تصویر بنا
1
فارسي اول
%100

فارسي دوم

1
%7.25

فارسي سوم

-

فارسي چهارم

-

جمع کل در
 4دوره

1

1
%7.25
1
%100
1
%100
4

فراوانی
كل

دستهبندی بنا

1

محوطه تاریخي ()1

12
%85.5

14

مسجد و امامزاده ()3
مقبره و آرامگاه ()3
محوطه تاریخي ( )4پل
( )1کاخ ( )1المان
تاریخي ()2

-

1

مقبره و آرامگاه ()1

-

1

مقبره و آرامگاه ()1

12

17

تصویر شمارهی  :1آرامگاه سعدی در شیراز که تصویر آن بدون ذکر نام و مکان بنا در کتاب
درسي آورده شده است (صفحه  109کتاب فارسي چهارم)

کتابهای درسی بعدی که مورد بررسی قرار گرفتند ،کتیاب درسیی علیوم بیوده اسیت.
طب اطالعات ارائهشده در عدول  ،4فراوانی حضور تصاویر معماری ملیی در کتیاب علیوم
پایهی اول بیشتر از سایر پایههای تحصیلی است (عدول شمارهی  .)4دلیل این امر این بیوده
3۵
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است که در کتاب علوم سال اول ،بخشی به نام «نکته تیاریخی» در بردیی از دروس وعیود
دارد که در آن به معرفی مختصر یک بنای تیاریخی معمیاری میپیردازد؛ امیا ایین بخیش در
کتابهای علوم سایر پایهها حذف شده است .بهنظر میرسد بخشی با عنوان «نکته تیاریخی»
اگر باکیفیت مناسبی به معرفی آثار معماری ملی تیاریخی کشیور بپیردازد ،میتوانید در معرفیی
معماری ملی تاریخی ایران به دانش آموزان مفید واق ،شود (تصویر شمارهی  2و .)3
جدول شمارهی  :4میزان فراواني حضور آثار معماری ملي ایران در کتابهای درسي علوم چهار
پایهی تحصیلي
ميزان فراوانی
ميزان فراوانی ميزان فراوانی
اشاره به نام و
فقط نام بنا فقط تصویر بنا
تصویر بنا

فراوانی
كل

دستهبندی بنا

6

قنات و منابع آب ()1
محوطه تاریخي ()3
یخچال و آبانبار ()1
کتیبه تاریخي ()1

1

مسجد و امامزاده ()1

2

1
%100

قنات و منابع آب ()1
یخچال و آبانبار ()1

-

1

هندسه و تزئینات ()1

5

4

10

علوم اول

-

4
%66.5

علوم دوم

-

-

علوم سوم

1
%50

-

علوم چهارم

-

جمع کل در
 4دوره

1

2
%33.5
1
%100
1
%50

تصویر شمارهی  :2بخشي به نام نکتهی تاریخي در کتاب علوم اول که در آن به معرفي مختصر یک بنای تاریخي
ملي پرداخته شده است .این بخش در کتاب علوم سایر پایهها مشاهده نميشود (صفحه  64کتاب علوم اول)
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تصویر شمارهی  :3تصویر طاق بستان در کرمانشاه ،بدون اشاره به نام بنا (صفحه  53کتاب علوم اول)

در کتابهای ریاضی بررسیشده ،طب اطالعات عدول شمارهی  ،۵چند تصیویر محیدود
معماری ملی تاریخی ایران در اول بعضیی از فصیلهای کتیاب ریاضیی وعیود داشیته اسیت
(عدول  .)۵این تصاویر بهصورت تزئینی در کتاب آورده شیدهاند .هرچنید مفیاهی میرتب بیا
فصل موردنظر را میتوان با تحلیل دقی در بردی از این تصیاویر دریافیت کیرد ،امیا ایین امیر
شاید برای تمام آموزگاران ممکن نباشد .قطعاً نیاز به توضیو کوتیاهی بهصیورت میتن در کنیار
این تصاویر برای روشنشدن ارتباط میان تصاویر موعود با موضوع درس و همینطور معرفیی
درست بنای موردنظر با ذکر نام و مکان بنا میتواند بسییار سیودمند باشید .چیون در غییر ایین
صورت این تصاویر در حد یک تصویر صرفاً تزئینی تقلیل دواهند یافت و نقشیی در آمیوزش
ایفا نخواهند کرد (تصویر شمارهی .)۵
جدول شمارهی  :5میزان فراواني حضور آثار معماری ملي ایران در کتابهای درسي ریاضي چهار
پایهی تحصیلي
ميزان
ميزان فراوانی ميزان فراوانی اشاره فروانی
فراوانی فقط
فقط تصویر بنا به نام و تصویر بنا كل
نام بنا
ریاضي اول
1
1
ریاضي دوم
%100
2
2
ریاضي سوم
%100
1
2
ریاضي
3
%33.5
%66.5
چهارم
جمع کل در
6
1
5
 4دوره
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هندسه و تزئینات ()1
مسجد و امامزاده ()1
هندسه و تزئینات ()1
مقبره و آرامگاه ()1
هندسه و تزئینات ()2
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تصویر شمارهی  :4ورودی مسجد جامع یزد در ابتدای فصل الگوهای ریاضي سوم بدون ذکر نام بنا و
بدون توضیحي در مورد ارتباط این تصویر با مبحث الگوها در کتاب درسي (صفحه  7کتاب ریاضي سوم)

در کتابهای هدیههای آسمان نیز طب اطالعات عدول شمارهی  6عز چند تصویر بسییار
محدود از بناهای مذهبی ،اشارهی متنی و یا تصویری به سایر بناهیای میذهبی بسییار شیادص
معماری ملی تاریخی ایران نشده است (عدول شمارهی  .)6همان چند مورد محدود نییز فقی
بهصورت تصویر بوده است و نام بنا و مکان آن در تصاویر ذکر نشده اسیت .بیهنظیر میرسید
گذاشتن تصاویر بدون زیرنویس و توضیو مختصر از بناهیای معمیاری ملیی نمیتوانید باعی
ماندگاری بناها در ذهن دانشآموزان شود.
جدول شمارهی  :6میزان فراواني حضور آثار معماری ملي ایران در کتابهای درسي هدیههای
آسمان چهار پایهی تحصیلي
ميزان فراوانی ميزان فراوانی ميزان فراوانی اشاره فراوانی
كل
فقط نام بنا فقط تصویر بنا به نام و تصویر بنا

هدیههای آسمان
دوم
هدیههای آسمان
سوم
هدیههای آسمان
چهارم
جمع کل در 4
دوره

-

1
%100
1
%100
2
%100
4

-

1

-

1

-

2

-

4

دستهبندی بنا

مسجد و امامزاده
() 1
مسجد و امامزاده
() 1
مسجد و امامزاده
() 2

با توعیه بیه اینکیه درس مطالعیات اعتمیاعی از پاییهی سیوم شیروع میشیود ،کتابهیای
بررسیشدهی درس مطالعات اعتماعی نیز فق دو کتاب در پایهی سوم و چهارم بیوده اسیت .در
این دو کتاب نیز عدم توازن محتوایی در مورد اشاره به معماریهای ملی تاریخی مشاهده میشود.
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طب اطالعات عدول شمارهی  7در کتاب مطالعات اعتماعی چهارم ،یک درس به معرفی بناهای
تاریخی ایران پردادته است و به همین دلیل نیز در آن تعداد بیشتری تصویر در این زمینه مشیاهده
میشود ،اما در کتاب مطالعات اعتماعی سوم این موضوع دیده نمیشود (عدول شمارهی )7
جدول شمارهی  :7میزان فراواني حضور آثار معماری ملي ایران در کتابهای درسي مطالعات
اجتماعي چهارپایه تحصیلي
ميزان
ميزان فراوانی
فراوانی فقط
فقط تصویر بنا
نام بنا

ميزان فراوانی
اشاره به نام و
تصویر بنا
1
%100

مطالعات
اجتماعي سوم

-

-

مطالعات
اجتماعي
چهارم

1
%10

3
%30

6
%60

جمع کل در 4
دوره

1

3

7

فراوانی
كل

دستهبندی بنا

1

محوطه تاریخي ()1

10

محوطه تاریخي ()4
مقبره و آرامگاه ()2
کاخ ()2
کتیبه تاریخي ()1
معبد و آتشکده ()1

11

در میان محتوای معمیاری ملیی تیاریخی اییران در کتابهیای درسیی چهارسیالهی اول
ابتدایی ذکر چند نکته اهمیت دارد .در بردی از کتابها تصاویر بناهیای تیاریخی بهصیورت
تصویر غیرواقعی و نقاشی از بناها بوده است .با مشاهدهی این تصاویر میتوان عدم شیباهت
به تصاویر واقعی را مشاهده کرد و بهنظر میرسید کیه معرفیی بناهیای معمیاری بهصیورت
تصاویر نقاشی شدهی غیرواقعی مناسب نیسیتند و نمیتواننید ایین بناهیا را در ذهین دانیش
آموزان ماندگار کنند (تصویر شمارهی .)۵

تصویر شمارهی  :5استفاده از نقاشيهای باکیفیت نامناسب بهجای تصاویر واقعي از بناها (صفحه
 80کتاب فارسي دوم)

همینطور طب اطالعات عدولهای شمارهی  3تا  7بیشترین فراوانی آثار معماری ملیی در
کتابها مربوط به تصاویر بناها بدون ذکر نام و مکان بنا و بدون داشیتن زیرنیویس در تصیاویر
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بوده است .این نکته اهمیت دارد که ممکن است همهی معلمان شنادت کیافی از همیهی ایین
بناها نداشته باشند و نتوانند تنها از روی یک تصویر ،مشخصات بنا را متوعیه شیوند و معرفیی
درستی به دانشآموزان داشته باشند .نتیجه ی این امر شاید در بردی موارد ،گذر کیردن از ایین
تصاویر و عدم اشاره به آنها در روند آموزش باشد و بناهای ملی تاریخی نیز صیرفاً تبیدیل بیه
تصاویری تزئینی در کتابهای درسی شوند و به محتوای آموزشی هویتی این میراث گرانبهای
فرهنگی کشور پردادته نشود (تصویر شمارهی .)6

تصویر شمارهی  :6مسجد شیخ لطفاهلل اصفهان که تصویر آن بدون ذکر نام و مکان بنا در کتاب
درسي آورده شده است (صفحه  64کتاب هدیههای آسمان سوم)

موضوع دیگری که در بررسی این کتابهای درسی دیده شد ،تصاویری بودنید کیه اشیاره بیه
یک کاربری داصی مثالً مسکونی و یا مذهبی و ...داشتند؛ اما صرفاً ییک تصیویر شیماتیک بیا
استفاده از المانهای رایج در بناها بودند و هییچ بنیای معمیاری ملیی واقعییای را نشیان
نمیدادند .بهنظر میرسد میتوان از هر فرصتی در کتابهای درسیی بیرای آمیوزش بهیره
برد و قطعاً اگر این تصاویر با تصاویر بناهای واقعی باارزش معماری ملی ایرانی عایگزین
شوند و مشخصات بناها نیز در کنار تصاویر ذکر شود ،بیرای آمیوزش ارزشهیای مییراث
فرهنگی به کودکان مفیدتر دواهند بود (تصویر شمارهی .)7

تصویر شمارهی  :7اشاره به زیارتگاههای ایران بهصورت یک نقاشي غیرواقعي از یک بنای مذهبي ذهني .این
تصویر ميتوانست تصویری از یکي از زیارتگاههای مهم ایران با ذکر نام آن باشد (صفحه  95کتاب فارسي دوم)
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نمودار شمارهی  1توزی ،نامتناسب استفاده از تصاویر آثار معماری ملی ایرانیی را در کتابهیای
درسی بررسیشده نشان میدهد .همانطور که در نمودار دیده میشیود ،بیهترتییب سیه میورد
بیشترین تعداد موارد اشارهشده به آثار معماری ملی ایرانی در سه کتاب فارسیی دوم ،اعتمیاعی
چهارم و علوم اول بوده است .همانطور که پیشتر نیز توضیو داده شد ،در کتاب فارسی سیال
دوم یک درس به شنادت مکانهای مختلف تاریخی کشور پردادته اسیت و همیین موضیوع
نیز باع بیشتر شدن تعداد تصاویر در این کتیاب شیده اسیت .در کتیاب مطالعیات اعتمیاعی
چهارم نیز این موضوع در یکی از درسهای کتاب وعود داشته است .در کتاب علیوم اول نییز
یک بخش به نام «نکتهی تاریخی» در کتاب وعود داشته است که همین موضوع باعی بیاالتر
بودن آمار موارد اشارهشده در این کتابها نسبتبه سایر کتابها بوده است؛ امیا در میورد بقییه
ی کتابها شاهد هستی که تنها در یک یا دو مورد بیه ایین عناصیر هویتسیاز ملیی در
کتاب ها اشاره شده است و درصد باالیی از این موارد نیز بدون ذکر نام بناها و فقی بیا
درج تصاویری بدون توضیو بوده است (نمودار شمارهی .)1

نمودار شمارهی  :1نمودار مقایسه فراواني حضور آثار معماری ملي تاریخي در کتابهای درسي
مختلف موردبررسي

مورد دیگری که در این پژوهش به آن پردادته شده اسیت ،کیاربری بناهیای اشارهشیده در
کتابهای درسی بوده است .طب اطالعات نمیودار شیمارهی  2بیشیترین کیاربری مربیوط بیه
محوطههای تاریخی بوده است .فراوانی بعدی مربوط به مساعد و امامزادههیا و پیس از آن نییز
مقابر و آرامگاهها بوده است .اشاره به هندسه و تزئینات نییز در کتیاب ریاضیی در چنید میورد
وعود داشته است .پس از آنها ،المانهای تاریخی ،قنات ،یخچال ،معبید و پیل نییز بهصیورت
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بسیار محدودی در یک یا دو مورد اشاره است .در این میان اصالً به کاربریهایی ماننید حمیام،
باغهای تاریخی ،کاروانسرا ،بازار ،دانه ،مدرسه و ...پردادته نشده است.

نمودار شمارهی  :2نمودار مقایسه فراواني حضور کاربریهای مختلف معماری ملي تاریخي در
کتابهای درسي مختلف موردبررسي

نتيجهگيری

هدف از این پژوهش بررسی کمی و کیفی میزان حضور بناهای معماری ملی بیهعنوان یکیی از
مؤلفههای میراث فرهنگی در کتابهای درسی دورهی ابتدایی بوده است .نتایج حاصیل از ایین
پژوهش نشان میدهد که توزی ،متناسبی در کتابهای یک درس مشیخص و ییا ییک دورهی
تحصیلی مشخص از مؤلفهی معماری ملی در کتابهای درسی وعود ندارد (نمودار شیمارهی
 .)1این موضوع نشان میدهد که رویهی مشخص و برنامهریزی شدهای در ایین میورد وعیود
ندارد .در بردی از کتابهای درسی در یک درس به بررسی معماری ملی پردادته شده اسیت،
مانند کتاب فارسی دوم و مطالعیات اعتمیاعی چهیارم و در آن درس نییز تعیدادی تصیویر از
بناهای معماری ملی مشاهده میشود ولی در سایر کتابها ایین فراوانیی بیه ییک ییا دو میورد
تقلیل مییابد .این موضوع عدم توازن متناسب این مؤلفه در کتابهای درسی را نشان میدهد.
در میان موارد موعود نیز آنچه بسیار شاهد آن هستی  ،عدم درج نام و مشخصات بنیا در
کنار تصاویر بوده است که آمار باالیی را شامل شده است (عیداول شیمارهی  3تیا  )7بایید
توعه داشت که در این شرای ممکن است معرفی درستی از این بناها به دلیل عدم شینادت
بردی معلمان از بناها صورت نگیرد و حتماً نیاز بیه توضییو در میورد مشخصیات بناهیا در
کنار تصاویرشان وعود دارد.
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موضوع دیگر وعود تصاویر بردیی بناهیا ییا عزیییات و تزیینیات آنهیا در کتابهیای
درسی بدون ذکر ارتباط آن تصاویر با موضوع درسی است .این مطلیب را میتیوان بیهعنوان
مثال در کتاب ریاضی مشاهده کرد .بهتر اسیت وقتیی در ابتیدای فصیلی از کتیاب ریاضیی،
اشارهای به کاربرد هندسیه و ریاضییات در معمیاری ایرانیی توسی ییک تصیویر معمیاری
میشود ،در مورد نوع این ارتباط ه اشارهی مختصری صورت گیرد تا موضوع بیرای همیه
قابلدر شود و این تصاویر در حد تصاویر تزئینی در کتابهای درسی تقلیل پیدا نکند.
مورد قابلذکر بعدی استفادهی مناسب و بجیا از تمیام فرصیتهای معرفیی بناهیای
معماری ملی است .بهعنوان مثال ،در عایی کیه هیدف نشیاندادن ییک مسیجد اسیت،
میتوان بهعای استفاده از نقاشی یک مسجد ذهنی ،یکی از مساعد بیاارزش تیاریخی را
با ذکر نام و مشخصات در محتوای کتاب گنجاند.
بخشهایی مانند «نکته تاریخی» که در کتیاب علیوم اول وعیود دارد و در آن چنید
بنای معماری تاریخی در کتاب در کنار دروس مربوطه معرفی شیده اسیت میتوانید بیا
بهبود کیفیت و ذکر نام و مشخصات بناها و توضیو مختصر ارتباط تصیویر بیا میتن ،در
کتابهای دیگر نیز اعرا شود.
بهصورت دالصه میتوان این پیشنهادها را در عهت بهبود کیفیت حضیور معمیاری
ملی تاریخی در کتابهای درسی مطرح کرد:
ی وعود یکروییهی مشیخص در زمینیهی حضیور عناصیر هویتسیاز ملیی ماننید
معماری ملی تاریخی در کتابهای درسی و مشاهدهی این رویهی ثابت و مشیخص در
کتابهای هر پایهی تحصیلی.
ی استفاده از متخصصان امر برای دستهبندی عامعی از تمیامی کاربریهیای مختلیف
بناهای معماری ملی تاریخی و توزی ،متناسب این میوارد در کتابهیای درسیی همیهی
پایههای تحصیلی.
ی استفاده از تصیاویر واقعیی از بناهیا باکیفییت مناسیب بیهعای نقاشییهای دور از
واقعیت و بعضاً باکیفیت نامناسب.
ی ذکر نام و مکان بنا در زیر تصاویر بناهای معماری برای آشنایی همیهی معلمیان و
دانشآموزان برای بهبود کیفیت آموزش درست به دانشآموزان و ایجاد فرصت مکی و
آموزش و یادگیری برای آموزشدهندگان و آموزشگیرندگان.
ی استفاده از توضیحات مناسب مختصر در مورد تصاویری که در کتابهای ریاضیی از
تزئینات و تقسیمات هندسی معماری ملی آورده شده است ،برای در مفهیوم تصیاویر و
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ارتباط آنها با موضوع درسی .کمک به شناساندن بهتر و دقی تر این آثار به دانیشآمیوزان
و عدم تقلیل آثار باارزش معماری کشور به تصاویر صرفاً تزئینی در کتابها.
ی استفاده از تمام فرصتهای موعود در کتابها و دروس برای معرفی آثار بیاارزش
ملی .بهعنوان مثال درعایی که فق یک نقاشی از یک مسجد ذهنی در کتاب آورده شده
است ،میتوان از تصاویر یکی از مساعد باارزش تاریخی ملی استفاده کرد.
ی گسترش مواردی مانند «نکتیهی تیاریخی» موعیود در کتیاب علیوم اول در سیایر
کتابها ،برای ایجاد فرصت یادگیری و آموزش اهمیت میراث باارزش فرهنگیی کشیور
به دانشآموزان.
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