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  چکیده

یجاد روح جمعی، پیوند بین اعضاي جامعه و دستیابی به همبستگی ملی یکی ا
براي دستیابی به این .  استاي ی در هر جامعههاي آموزش از اهداف نظام

هاي مختلف آموزشی طراحی شده است که هر یک متناسب با  هدف، دوره
این میان دورة آموزش  در. کنند پذیران ایفاي نقش می مختصات آموزش

. ی داردیآموزان این دوره، نقش زیربنا ابتدایی با توجه به خصوصیات دانش
شی دورة دبستان و در کتب درسی این دوره، تالش رو در برنامۀ آموز از این

موزان، آ هاي مناسب به دانش اي صورت گرفته است تا با آموزش گسترده
در برنامۀ آموزشی این . هاي اولیۀ همبستگی ملی بنیان گذاشته شود پایه

دوره، با طرح موضوعات مختلف، به صورت مستقیم و غیرمستقیم، سعی 
با این همه، با . یري همبستگی ملی تقویت شودگ شده است تا فرایند شکل

یابیم که با وجود تالش و تأکید فراوان براي  شناسانه درمی نگاهی آسیب
ها وجود دارد که با رفع  هایی در برنامه ایجاد همبستگی ملی، همچنان ضعف

توان بهتر و مؤثرتر در مسیر تحقق اهداف آموزشی و دستیابی به  ها می آن
  .ام برداشتهمبستگی ملی گ

  
  

همبستگی اتحاد و ، آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش :ها کلیدواژه
 .ییتداملی، کتب درسی، دورة اب

                                                        
 .)ره( المللی امام خمینی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین *
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  مقدمه
اتحاد و  شود، ملت شناخته میدر مقام  اي که وصف ملی را به همراه دارد و جامعه

ها  ملت ـ از این روست که دولت .آید همبستگی ملی عامل دوام آن به حساب می
اتحاد و  کارگیري ابزارهاي مناسب،  ههاي مختلف و ب کوشند به روش میواره هم

تحکیم همبستگی ملی به عوامل مختلفی بستگی  .را تقویت نمایند خودهمبستگی ملی 
آموزش  .یابد هاي آموزشی و تربیتی تحقق می دارد که بخش مهمی از آن از طریق برنامه

 ی به همگونی و همسانی جوامع منجرهاي عموم و پرورش با افزایش سطح آگاهی
 بلکه به توسعه و تقویت حس ،کند استوار میپیوند میان مردم را فقط شود و نه  می

که گراف  چنان؛ )115 و 114 :1378گیبرنا، ( دماین اشتراك در زندگی اجتماعی کمک می
هاي  پرستی وراي محدودیت  تدریس میهن، مدرسهۀترین وظیف نوشته است بزرگ

 ابتدا عاملی ،مدرسه .میت شناخته شده از سوي افراد تحت تعلیمش بوده استرس به
نوشتن  پذیري به همراه خواندن و  پیام جامعه،در مدرسه. پذیري بود براي تحقق جامعه

  .)276: 1987، 1گراف(د شو بدل می و ثرترین شکل خود ردؤبه م
راي ح مختلف بهاي آموزشی در سطو  بخشی از برنامه،کشوري بنابراین در هر

 آموزش و پرورش ،در این میان .یافته استاختصاص تقویت و تحکیم همبستگی ملی 
شود   کودکانی را شامل می،ی آموزشةاین دور .افراد در سطوح دبستانی اهمیت فراوان دارد

ها  آنهایی دارند که  این سنین ویژگی کودکان در .که در سنین شش تا یازده قرار دارند
 وافر به یادگیري، کنجکاوي ۀ نیرومند، عالقۀحافظ .سازد  دیگر متمایز میرا از افراد

به ارتباط با دیگر  دار و هدفمند، الگوبرداري و تقلید از دیگران و تمایل زیاد جهت
 صافی،( هاي بارز کودکان در این دوران است کودکان و همساالن، از جمله ویژگی

ثیرپذیري أ ابتدایی میزان یادگیري و تة در دور،ها  با توجه به این ویژگی.)43-40 :1379
پذیري و  ها در این سن، روند جامعه است و آموزش و پرورش آنزیاد کودکان بسیار 

اجتماعی شدن ر سیتوان  دوره میاین در  بنابراین. دهد  را جهت میناجتماعی شدن آنا
  .یت همبستگی ملی سوق دادتقو گیري روح جمعی و افراد را به سمت شکل

از است و با تنوع فرهنگی اي  جامعه .هاي منحصر به فردي دارد  ایران ویژگیۀجامع
بوده  ینیروهای ها و اجبار تحت فشار جریانبه که  رار دارد جغرافیایی در موقعیتی قنظر

بوده است که از چهارسو بر این  یاست که از چهارسو بر این جامعه وارد شده، نیروهای
                                                        
1. Graff 
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به پیوستن از مرکز را با هدف جدا شدن از ایران و گریز هاي جامعه وارد شده، نیرو
 اند دیگر واحدهاي سیاسی یا تشکیل واحدهاي سیاسی جدید فعال و تقویت کرده

طلبانه از  تجزیههایی  مقاطع مختلف با طرح ایران در از نظر تاریخی هم .)1378احمدي، (
 بارز ۀ دو نمون1915 و 1907قراردادهاي . رو بوده است ههاي بزرگ روب سوي قدرت

 همبستگی ملی براي ایرانیان ،ها  با توجه به این واقعیت.)1368 ذوقی،( هاست این تالش
  .آید میشمار  تاریخی و ضرورت زندگی سیاسی به ينیاز

با توجه به اهمیت و نقش نظام  با توجه به این نیاز همیشگی ایران به اتحاد ملی، و
هاي  آیا در برنامه: شود  زیر مطرح میهاي پرسش ،آنآموزشی براي تحقق و تحکیم 

آن صورت رفع  ابتدایی به این نیاز تاریخی توجه شده و تالشی براي ةآموزشی دور
از چه ابتدایی ة در کتب درسی دورموضوع اتحاد و همبستگی ملی  گرفته است؟

چگونه  و داده همیتریزان آموزشی چه میزان به آن ا برخوردار است و برنامهجایگاهی 
بسنده به آن درسی اختصاص دادن  در حد طرح مسئله و فقطاند؟ آیا  به آن پرداخته

 رویکرد نظام آموزشی و هدف نهایی آن را تحقق همبستگی ملی اند یا آنکه اساساً کرده
تحکیم همبستگی ملی باشد؟ اگر  ، آموزشیةدور نهایی ۀنتیج اند  کوشیده،قرار داده

 هایی مبناي آموزش قرار گرفته لفهؤم ین هدف چه متغیرها وچنین است، در پیگیري ا
  چیست؟در پرداختن به موضوع همبستگی ملی  ها  و ضعفها قوت  واست

ریزان آموزشی و   براي برنامهها از این نظر اهمیت دارد که اوالً پاسخ به این پرسش
ی در سطح هاي آموزش سازد که برنامه گیران جامعه در سطح کالن، آشکار می تصمیم

ابتدایی تا چه حد به نیاز اساسی و تاریخی جامعه ایران به همبستگی ملی پاسخ گفته و 
 دبستان به کدام بخش ةهاي دور کند در برنامه  مشخص می؛ دوم اینکهبا آن منطبق است
شده وجه  در جهت تحکیم و تقویت اتحاد ملی تیئلاچه مس ه و ب،از نیازها پرداخته

سوم شده است؟ اعتنا ها کمتر  ه مسائلی مغفول مانده یا به آندر عین حال چاست؛ 
با نگاهی به چگونگی پرداختن به مبحث همبستگی ملی، نقاط قوت و ضعف اینکه 

این امر به . دشو هدف مشخص میآن گیري   ابتدایی در پیةبرنامه آموزشی دور
 و شناختبتدایی  اة آموزشی دورۀشناسی برنام کند تا با آسیب میریزان کمک  برنامه
با هدف ا آنهثرتر شدن ؤ براي م،ها ، با تجدیدنظر در بخشی از برنامهآني ها ضعف

  .ستگی ملی اقدام نمایندبهم رسیدن به اتحاد و
 در بیان اهداف ،1367پرورش جمهوري اسالمی مصوب سال  آموزش و نظام طرحِ
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 ،در این طرح. است اهداف متعددي را اعالم کرده ، ابتداییةآموزشی و پرورشی دور
 ها، رسوم اسالمی و میهنی و احترام به آن ها و آداب و مند کردن کودك به ارزش هعالق

در ایجاد عادت به نظم و پرورش روح همکاري با دیگران، تقویت حس کنجکاوي 
 زندگی و هنجارهاي اجتماعی ةهاي سودمند دربار  آموزش مهارت،محیط اجتماعیبرابر 

رعایت حقوق دیگران و همکاري و تعاون، از جمله  پذیري، مسئولیت ایجاد نظم و رايب
  .)1367 پرورش، وزارت آموزش و( اهداف بیان شده استاین 

 اما مرور ؛به طور صریح از همبستگی ملی سخن به میان نیامده است ،طرحاین  در
 تحقق وه، دوراین  آموزشی ۀ ابتدایی حاکی از آن است که در برنامةکتب درسی دور

با  .هدف کالن آموزشی مورد توجه فراوان بوده استدر مقام تحکیم همبستگی ملی 
توان از  میخورد که   نکاتی نیز به چشم می،وجود این، در مطالب کتب درسی این دوره

 ابتدایی در جهت تحقق و تحکیم ة آموزشی دورۀهاي برنام آسیبعنوان آن به 
تواند   می،ها براي رفع آنیافتن راه حلی   وها  شناخت این آسیب.یاد کردهمبستگی ملی 

یکی از اهداف کالن  تحقق ايرب ابتدایی را ة آموزشی دورۀچه بهتر و بیشتر، برنام هر
  . یعنی ایجاد روح جمعی و همبستگی ملی، تقویت کند،آموزشی

  
   ابتداییة بررسی کتب دوردرروش تحقیق 

 روش تحلیل محتوا ،اه فرضیهزمون آو مزبور هاي  براي دستیابی به پاسخی براي پرسش
ها و  آنچه در اسناد باالدستی و مصوبات سازمان. ترین روش است بهترین و مناسب

 هاي مصاحبه هاي آموزشی آمده است و آنچه در اظهارات و نهادهاي مرتبط با برنامه
تواند اهداف آموزشی و میزان  شود، می ریزان آموزشی منعکس می مسئوالن و برنامه

که از روش   ـ این همه ۀمطالع. ها مشخص کند برنامهاین  را در یه به موضوعتوج
ذهنیت آل و   ایدههتواند نمون میـ فقط پذیر است  اي و مصاحبه امکان اسنادي، کتابخانه

حال آنکه با . ها را ریزان آموزشی را معرفی نماید، نه عملکرد آن گیران و برنامه تصمیم
 آموزشی به آن عمل ۀتوان به آنچه هست و در برنام یتحلیل محتواي کتب درسی م

  .پی بردریزان  مسئوالن و برنامهو عمل نظر بین  ۀ پرداخت و از این طریق به فاصل،شود می
 تحقق ، ابتداییةریزي آموزشی دور هدف این مقاله آن است که نشان دهد در برنامه

قرار گرفته طمح نظر ی مهدف کالن آموزشدر مقام روح جمعی و ایجاد همبستگی ملی 
  .و در جهت رسیدن به آن اقدام شده است

 1385- 1386اند، کتب فارسی سال تحصیلی  هایی که در این مقاله بررسی شده کتاب
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دهد که تغییرات   نشان می،هاي سال بعد از آن با کتاب ها کتاباین  ۀمقایس. است
شده  مفاهیمی که سعی  اما مطالب و؛ها صورت گرفته آرایی کتاب مختصري در صفحه

نتایج حاصل از ،  اینبر اساس. ، تغییري نیافته استمنتقل شودآموزان  به دانشاست 
 بعد نیز قابل تعمیم ةهاي دور  به کتاب1385- 1386هاي سال تحصیلی  بررسی کتاب

 ة چگونگی پرداختن به موضوع همبستگی ملی دربارةها دربار است و ضعف و قوت آن
  .کند د نیز صدق می بعةهاي دور کتاب

  
  همبستگی ملی  ۀچارچوبی براي مطالع

آن  و هم عاملی براي تداوم حیات ،همبستگی ملی هم مبنایی براي ظهور یک ملت
آید  وجود می  ه همبستگی باي  اینکه چگونه بین اعضاي جامعهةدربار .شود محسوب می

.  شده استدرایی ا مختلفيها یهها و نظر شود، دیدگاه و موجب تبدیل آن به ملت می
ضرورت ناشی از تقاضاها و را شناسند و آن   عصر مدرن میة ملت را پدید،برخی

 .دانند  می)1991، 2اندرسون(ن شد  و پیامد صنعتی)1983، 1گلنر(ي دار نیازهاي سرمایه
گرایی را تجلی منافع  ملی  تشکیل ملت و ظهور،ها با چنین دیدگاهی مارکسیست

 برخی ملت را ،در مقابل. )22: 1378 گیبرنا،( اند داري دانسته یهبورژوازي و نظام سرما
معتقدند ها  آن. سازند کهن مرتبط می آن را به عصراصل  شناسند و اي قدیمی می پدیده

هاي  ها از گروه ملت، اي مطرح شد  ملت به شکل برجستهةگرچه بعد از رنسانس پدید
. شدند گري چون قوم یا قبیله شناخته میهاي دی اند که با نام گرفتهنشئت انسانی کهنی 
هاي دور  خود را از گذشتهمنشأ اند و   تحوالت تاریخیۀها نتیج  ملت،از این دیدگاه

هاي همکاري   که شیوه اقوام کهن هستندةشد  شکل مدرنها  آن.)1994، 3کن( اند گرفته
  .)1998، 4اسمیت( اند تقویت کرده توسعه داده ورا متقابل 

 ةدهند به عنوان عوامل تشکیلرا ها متغیرها و عوامل متفاوتی  ین دیدگاههرکدام از ا
 چگونگی ایجاد همبستگی عۀبراي مطالاین،  بر اساس .کنند معرفی میهمبستگی ملی 

 به از آن دو یکی :دو مکتب فکري متفاوت ظهور کرده است ،ملی و تولد یک ملت
 ة دربار،در مکتب آلمانی .و دیگري به مکتب فرانسوي شهرت دارد، مکتب آلمانی

چیز بر نژاد، قوم، زبان، و مذهب   بیش از هر،ها گیري ملت ثر در شکلؤعناصر م
اساس این  «.ژاد عامل اصلی معرفی شده است  و در این بین عنصر ن،کیدأمشترك ت

                                                        
1. Gellner        3. Kohn 
2. Anderson       4. Smith 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  1387، 2سال نهم، شماره 

  

  

138

ابوالحمد، (» . نژاد بنیان ملت است،ژاد است و به دیگر زبان نظریه بر یکی بودن ملت و ن
ن ادانسانی و عقل حسابگر بشر نقش مهمی در پیوند دة  اراد، از این دیدگاه)133 :1365

 ملت نیز ، موجودیت یافتيکه نژاد زمانی بلکه ،ها ندارد وجود آمدن ملت  هافراد و ب
 عناصري مانند نژاد، قومیت، زبان، و مذهب ،در مکتب فرانسوي .متولد شده است

ثیر دارند، براي تشکیل أت ملت  به یکدیگر و ظهور افراددادن  مشترك، اگرچه در پیوند
 آنچه باعث تبدیل شدن ،از این دیدگاه. ملت وجود این عناصر به تنهایی کافی نیست

شود، خاطرات مشترك از گذشته، منافع مشترك در زمان   انسانی به ملت میۀمجموع
مشترك،  ۀاحساس داشتن گذشت.  آینده استةآرزوهاي مشترك دربار آمال و حال و

 منافع مشترك ناشی از زندگی در کنار هم و ۀها، محاسب ها و شادي شریک بودن در غم
هر قوم  شود تا افراد از  یکسان باعث میهاي نسبتاً هاي ارزشی و آرمان پایبندي به نظام

  .و نژادي با یکدیگر پیوند بخورند و زیست جمعی در کنار هم را بپذیرند
تر   مکتب فرانسوي مناسب،همبستگی ملی در ایرانرسد براي بررسی  به نظر می

ثر ؤرا از در نظر داشتن برخی عناصر م  محدود شدن به این دیدگاه ما،با این همه. باشد
اي از عوامل و  باید مجموعه،  اینبر اساس .دارد میدر همبستگی ملی در ایران باز 

قلمداد تگی ملی معیار سنجش همبس  خاص،یدیدگاهبدون محدود شدن در  ،عناصر را
 ،کند هایی که انتخاب یک دیدگاه ایجاد می توان از محدودیت میدین ترتیب ب. کرد

و به ارزیابی وضعیت برگزید  عوامل قابل تطبیق با ملت مورد مطالعه را ،خارج شد
مشترك، قومیت   عناصري چون زبان مشترك، نژاد،با این منطق .همبستگی ملی پرداخت

هاي   مشترك، ارزشۀرسوم مشترك، تاریخ و گذشت آداب ومشترك، فرهنگ واحد، 
خاطرات مشترك، افتخارات  هاي ذهنی و مشترك، دلبستگی به سرزمین واحد، برداشت

آرزوهاي مشترك، همه عواملی هستند که با  و ها مصالح مشترك، آرمان مشترك، منافع و
با  . پرداختاي امعهتوان به تجزیه و تحلیل همبستگی ملی در ج ها می آن استفاده از

ها به نوعی در   متفاوت و متنوعی که ممکن است هرکدام از آنتوجه به این عناصرِ
ثر باشند، براي تحقق یا تحکیم همبستگی ؤهمبستگی ملی در جامعه مبه شکل دادن 

اي   نشانه کارگیري هر عالمت و هملی باید با استفاده از رفتارها، گفتارها، رویدادها، و ب
از این طریق . تواند به تقویت و استوار ساختن این عوامل منجر شود، سود جست که می

 به همگرایی و همبستگی ملی دست ، را تقویت کنیمی ملتةتوانیم عوامل پیونددهند می
  .خودداري کنیمیابیم و از واگرایی و تضعیف همبستگی ملی 

استفاده از  ملی، ثر در همبستگیؤساز و م بسته هاي تقویت عوامل هم یکی از راه
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آموزش را . است پرورش امکانات و ابزارهاي آموزشی در چارچوب نظام آموزش و
 درونی و ،افراد هاي متداول و مشترك اجتماعی را در که عادت اند فرایندي تعریف کرده

 سازگار ۀپرورش وظیف  دورکیم آموزش وۀ به نوشت.)329: 1373 ریتزر،( کند نهادینه می
 اي از عقاید واحد و با محیط اجتماعی و جامعه بر عهده دارد و مجموعها رنمودن افراد 

اي  ها هیچ جامعه دهد که بدون آن جامعه شکل می احساسات مشترك را در میان افراد
سازي الگوهاي   کارکرد یکسان،نهادهاي آموزشی .)1956، 1دورکیم( نخواهد ماند پایدار

 از این رو نقش بنیادي ؛عهده دارند امعه را برسازي افراد و اجزاي ج و همبسته رفتاري
مین تقاضاها أ براي ت،کارکرد نهادهاي آموزشی .کنند ها ایفا می پذیري افراد آن در جامعه

 و انطباق با محیط هر نظام اجتماعی به انسجام درونی،. و نیازهاي نظام اجتماعی است
 هریک با توجه به کارکردي نهادهاي اجتماعی . خود نیازمند استيمین اهداف و بقاأت

 با توجه به نقش و .)1951، 2پارسونز، و شیلز( کنند مین میأاین نیازها را ت، که دارند
، تمامی افراد در جامعه بعد مین نیازهاي نظام اجتماعیأ تبرايکارکرد نهادهاي آموزشی 

ن رو  از ای؛بینند از ورود به نهادهاي آموزشی، براساس معیارهاي واحدي آموزش می
ها،  دیدگاه پشت سر نهادن مراحل مختلف آموزش، نهادها واین پس از خروج افراد از 

ها بر اساس  آن. شود  زیادي همانند یکدیگر می عمل اجتماعی افراد تا حدةرفتارها و شیو
شوند  هاي مشترکی مقید می کنند، به ارزش هاي یکسانی عمل می روش معیارها و اصول،

پذیري افراد  روند جامعه تحقق چنین امري در. دناندیش ن مشترکی میبه آینده و آرما و
انجامد و با ایجاد روح جمعی و  به انطباق با شرایط محیطی و انسجام درونی جامعه می

  .)67: 1382 گلشن فومنی،( شود همبستگی اجتماعی به همبستگی ملی منجر می
معه یکی از نتایج روند ایجاد روح جمعی و همبستگی اجتماعی در میان افراد جا

 همبستگی ،اي سپري شود که در آن اگر این روند به گونه. شدن افراد است اجتماعی
اجتماعی در چارچوب واحد ملی معنا شود و سعی بر این باشد که روح جمعی و 

. یابد ملی ظهور می همبستگی در میان افراد ملت تحقق پیدا کند، در این صورت اتحاد
تدریج ه  ب،دشو پذیري افراد طی می  وقتی روند جامعه،ملیدر چارچوب واحد 
اي و  ها در سطوح خرد فردي، خانوادگی، قومی، قبیله وفاداري احساسات، عالیق و

 ،ازاین رو .دیاب هاي مرتبط با واحد ملی پیوند می محلی با احساسات، عالیق و وفاداري
 یقوم، قبیله و وابسته به محل اعضاي خانواده، افراد جامعه ضمن آنکه خود را فردي از

تر به نام ملت احساس   بزرگيد، در عین حال خود را متعلق به واحدنشناس خاص می
                                                        
1. Durkheim       2. Parsons & Shils 
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  وفاداري استۀ درجبیشترین ،این احساس و وابستگی روانی به ملتی معین .دنکن می
و  و عالیق گیرد از این روست که روح جمعی ملی شکل می ؛)30: 1374 رنی،(

براي  .شود به همبستگی ملی منجر میدر نهایت آید که   لی به وجود میهاي م وفاداري
گیري  ثر در شکلؤبا در نظر گرفتن عوامل م بررسی همبستگی ملی در کتب درسی،

یم که از این عوامل چگونه استفاده شده است کنکوشیم تا مشخص  می ،همبستگی ملی
 .تقویت شود ها از طریق آنهاي ملی  تا عالیق، احساسات و وفاداري

  
   ابتداییة میهنی در دروس دور ـمباحث ملی

 به دو شکل مستقیم وه این دور  که دردهد نشان می ابتدایی ة کتب فارسی دورۀمطالع
سو در کتب  از یک.  ایجاد روح جمعی و همبستگی ملی تالش شده استايربغیرمستقیم 

به ها  شده که مباحث آندرج » میهنی ـ ملی« مستقل با عنوان یدوم تا پنجم ابتدایی فصل
 فصلی ، اولۀدر کتاب فارسی پای .داردهمبستگی ملی اختصاص  به اتحاد وطور مستقیم 

  .شود مشاهده میمیهنی  ـ  دروس متعددي با محتواي مباحث ملیاما ؛وجود نداردنام با این 
 با ها  ابتدایی و مشخص کردن جایگاه درسة دروس دورۀارزیابی مجموع با

توان به میزان توجه   تا حدي می، دروسۀمیهنی در بین مجموع ـ  ملیموضوعات
  ابتدایی ازة دورۀکتب فارسی پنج پای در .میهنی پی برد ـ مستقیم به مباحث ملی

  عنوان28 ، درس205 ۀاز مجموع  و،)درصد 62/10( صفحه 81 ، صفحه762 ۀمجموع
 دروسی ،در این فصول .میهنی اختصاص یافته است ـ به مباحث ملی) درصد 65/13(

گرایانه و ترویج  شده که به صورت مستقیم درصدد تقویت احساسات ملیگنجانده 
مستقیم به میزان توجه هاي مختلف  در پایهالبته ؛ روح جمعی و همبستگی ملی است

هاي   عنوان درس و در پایههشت اول با ۀدر پای. میهنی یکسان نیست ـ موضوع ملی
هر کدام با (هاي سوم و پنجم  پایهدر مقایسه با ، درس ششبا دوم و چهارم هر کدام 

  .میهنی نشان داده شده است ـ  مستقیم مباحث ملیحرطتوجه بیشتري به ) درس چهار
  

   ابتداییةمیزان توجه به همبستگی ملی در دور
 نشده بیانر کتب فارسی دورة ابتدایی، مباحث میهنی فقط در فصل ملی ـ میهنی د

میهنی  ـ  اگر چه عنوان ملیهدوراین هاي فارسی  یاري از فصول کتاببساست، بلکه 
 بنابراین اگر.  روح جمعی و همبستگی ملی استةکنند  تقویتها آنندارند، محتواي 

 ابتدایی به ةکنندگان کتب درسی دور  آموزشی و تهیهۀریزان برنام میزان توجه برنامه
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عنوان ملی در فصل ه دروس ارائه شده  بفقط نباید ،شودتقویت همبستگی ملی ارزیابی 
غیرمستقیم به تقویت روح  بلکه باید به دیگر دروس که مستقیم و، رداعتنا کمیهنی ـ 

  .ودتوجه نمنیز کنند  جمعی و همبستگی ملی کمک می
هاي  درصد از دروس کتاب سی  حدودحاکی از آن است که ،بندي مطالب معج

  مباحث ملیامستقیم یا غیرمستقیم ب اما؛ ی ندارندمیهن ـ ابتدایی عنوان ملیة فارسی دور
این میزان از مباحث غیر از عالئم و تصاویري است که در  .نداط داررتبامیهنی ـ 

 بنیانگذار جمهوري ،)ره( مانند تصویر امام خمینی ؛اند کار رفته هبمتعدد هاي  درس
سین در برخی   هفتةفرهاي ابتدایی یا تصویر س هاي همه پایه  در ابتداي کتاب،اسالمی
 همسانیها  که موضوع آن اند کار رفته هبی های درس برخی از این تصاویر در. از دروس

 هدفمند در جهت  اما کامالً؛میهنی و همبستگی ملی ندارد ـ چندانی با مباحث ملی
  .نماید میجاد همبستگی در جامعه کمک که به ایاست انتقال مفاهیمی 
ها از تصاویري استفاده شده که هر  ر دروسی را که در آناگذکر شود که الزم است 

ی که های به درس  روح جمعی و همبستگی ملی است،ةکنند کدام به نوعی تقویت
 اضافه کنیم، توجه به همبستگی باشد میمستقیم یا غیرمستقیم همبستگی ملی ها  موضوع آن

  .شده استعا دااز میزانی است که  بیشحتی  ابتدایی ةملی در کتب فارسی دور
  

   ابتداییةاعتقادات دینی و همبستگی ملی در دروس دور
 عوامل اجتماعی و طبق ،کید بر متغیرهاأبا تاغلب  ابتدایی ةهمبستگی ملی در کتب دور

ست  اال اینؤاما س. میهنی بود ـ  ملیۀ ابتدایی با صبغةریزان آموزشی دور تعریف برنامه
ها و  دهند؟ آیا ارزش بستگی ملی را شکل می این متغیرها هستند که همفقطکه آیا 

اند عاملی براي  کتب نیز به وفور مورد توجه قرارگرفتهاین اعتقادات دینی که در 
همواره دین و اعتقادات مذهبی . همبستگی ملی نیستند؟ پاسخ این پرسش مثبت است

هویت ملی که . مشترك یکی از عوامل یکپارچگی در جوامع شناخته شده است
گیري   در هر جامعه و ملتی عامل اصلی شکل، شخصیت جمعی ملت استةدهند شکل

گیري هویت ملی  هر متغیري که در شکل ،اینبر اساس  .آید وحدت ملی به حساب می
تحکیم همبستگی ملی   در ظهور و، عاملی مؤثر سهیم استیو شخصیت جمعی ملت

گیري هویت فردي و   مهم در شکلینقش ها و اعتقادات دینی ارزش. شود تلقی می
گیري هویت ملی  شکل و در از عوامل قطعی خلق هویت هستندرند، جمعی افراد دا

  .)132: 1378 گیبرنا،( گذارند ثیر عمیقی به جا میأت
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این عنصر به  .اعتقادي است دینی وز عوامل ثر اأتمهویت ملی در ایران به شدت 
 ، از این رو.رانی دخالت دارندگیري هویت ای  در شکلیعناصر ملی و میهنهمان مقدار 

دو عنصر دین و ملیت یا ایرانیت و اسالمیت بخش بسیار مهمی از هویت ایرانی را 
مذهبی،   عوامل و عناصر دینی وه گرفتننادید .)96: 1383احمدي، ( اند تشکیل داده

  .زرگی از واقعیت استنادیده گرفتن بخش مهم و ب
 به اجراي احکام دین از سوي افراد جامعه، ها و اعتقادات دینی و مقید بودن ارزش
در نتیجه اخالق و رفتار یکسان فردي  شود تا افراد هویت مشترکی پیدا کنند و باعث می

سازي هنجارهاي اجتماعی به یکپارچگی  این امر با یکسان. ها بروز کند و اجتماعی از آن
ضمن آنکه دات دینی از سوي دیگر افراد جامعه بر حسب اعتقا. دشو اجتماعی منجر می
 با توجه به آرمان  ـدنکن ها و اخالقیات واحد در جامعه کمک می به ترویج ارزش

 به وحدت  ـکنند  جامعه ترسیم میة اعتقادات مشترك دینی براي آیندقبطواحدي که 
ها باعث  این ویژگی .یابند  آینده و همکاري براي تحقق آن نیز دست میةنظر دربار

 مردم جامعه را به یکدیگر مرتبط و همبسته ،ي به اصول و احکام دینیشود تا پایبند می
  .سازد و در نتیجه به همبستگی ملی منجر شود

تر و  مهمها بسیار   جایگاه توجه به موضوع همبستگی ملی در آنرش،گن با این 
 درطور که  همان .شده استدر صفحات قبل به آن اشاره از چیزي است که تر  گسترده
 ةعناوین درسی کتب فارسی دور  درصد28  درصد از صفحات و31  حدود،آید ذیل می

 احتساب مباحث اب .اختصاص داردمباحث ملی ـ میهنی و همبستگی ملی ابتدایی به 
 عناویندر درصد  52 صفحات و  دردرصد 48حدود  این میزان به ،اعتقادي و دینی

  .رسد میدرسی 
تقویت روح جمعی و در جهت ها  که محتواي آن دروسی ۀمجموعتوجه به ا ب

دستیابی  مزبور ةکه در کتب فارسی دور آید به دست مینتیجه  این ،همبستگی ملی است
 نظر قرار مطمح هدف کالن و محوري آموزش در مقامو همبستگی ملی به روح جمعی 

کید بر موارد زیر أتنیز دروس این دوره با  براي رسیدن به این هدف .استگرفته 
  :ستتنظیم شده اطراحی و 

  ؛در فرد) ملت(س وابستگی به جامعه ایجاد احسا .1
 ؛)وطن(د بین فرد و سرزمین ایجاد ارتباط و پیون .2
 ؛دوستی ایجاد حس وطن .3
 ؛هاي ملی کید بر رویدادهاي بزرگ تاریخی و حماسهأت .4
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 ؛ها و نمادهاي ملی کید بر نشانهأت .5
 ؛کید بر سنن و آداب و رسوم ملیأت .6
 ؛هاي بزرگ ملی معرفی مفاخر و شخصیت .7
 ؛ مشتركةکید بر اهداف ملی و آیندأت .8
 ؛ت همبستگی ملی و نتایج مثبت آنآموزان به اهمی توجه دادن دانش .9

 . از دینبرگرفتههاي  نی و ترویج ارزشکید بر اعتقادات دیأت .10
 

  ایجاد احساس وابستگی به جامعه و ملت در فرد
. دارند تگی پایداري با یکدیگرپیوساحساس تعلق و که است اي از افراد  جامعه مجموعه

 خود نهادهاي ة وقتی در سرزمینی مستقر شد و براي ادار،گیري جامعه پس از شکل
جامعه اگر چه از افراد . شود  منجر به ظهور ملت می،سیس کردأرسمی حکومتی ت
بنابراین بین فرد و .  خود داردةدهند  شخصیتی مستقل از افراد تشکیل،تشکیل شده است

 با افراد دیگر موجب ایجاد جامعه داشتنفرد با پیوند . اي متقابل وجود دارد ابطهجامعه ر
ر فرد دگیري شخصیت و هویت اجتماعی  شود و جامعه با جذب افراد باعث شکل می
ها شدیدتر باشد،  تر و احساس تعلق بین آن هرچه پیوند بین افراد مستحکم. گردد می

د این انسجام و همبستگی، هویت اجتماعی افراد با وجو. گردد انسجام جامعه بیشتر می
این . شود تر و احساس تعلق به این شخصیت و هویت اجتماعی شدیدتر می نیز محکم

اما اگر پیوند بین افراد جامعه و . کند  به تداوم حیات جامعه کمک می،کنش و واکنش
  .یابد یها به یکدیگر تضعیف شود، همبستگی اجتماعی نیز کاهش م احساس تعلق آن

 تحکیم همبستگی اجتماعی است تا بین ،هاي آموزشی یکی از وظایف نظام
 و جامعه و ملت ایران پیوند برقرار شود و در روند )به عنوان فرد(آموزان  دانش
  .دگردآموزان احساس وابسته بودن به جامعه و ملت ایران ایجاد  پذیري دانش جامعه

 اولین بار در درس ایران ،جامعه و ملت ایران یعنی وابسته بودن به ،»ایرانی«مفهوم 
آموز با نهادهایی  پس از آنکه دانش.  اول ابتدایی به کار رفته استۀ فارسی پای48 ۀصفح

شود تا با مفهوم جامعه و  تالش می چون خانواده، مدرسه و مسجد آشنایی پیدا کرد،
 به معناي ایرانی بودن و  براي اولین بار مفهوم ایرانی،در این تالش. ملت نیز آشنا شود

  مختلفهاي آن در درس پس از. شود آموخته میتعلق داشتن به جامعه و ملت ایران 
 از ؛آموز یادآوري گردد شود وابستگی به جامعه و تعلق داشتن به ایران به دانش سعی می

  :ند ازا کید دارند عبارتأتبر این مفاهیم جمله مواردي که 
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مردم کشور ما هر جا زندگی کنند ایرانی ... ت داریمما مردم، کشور خود را دوس .1
  .)48 اول، ۀفارسی پای(هستند 

، با این مضمون که هرکس در 54 ۀ دوم صفحۀ در فارسی پای»دوستان ما«درس  .2
 .ها دوستان ما هستند  آنۀ اما هم؛جامعه شغلی دارد که متفاوت با دیگري است

مردان و زنان ایرانی پرتالش . ... کنیم یما در ایران زندگی م. نام کشور ما ایران است .3
 .)89 دوم، ۀفارسی پای(و باایمان هستند 

 .)97 دوم، ۀفارسی پای(برم  مثل هر ایرانی دیگر از تماشاي پرچم لذت می .4
هزاران سال است که . ... روز اول فروردین نخستین روز سال نو در کشور ماست...  .5

 ما نوروز را با خوشحال ۀخوب است همچه . گیریم ما ایرانیان نوروز را جشن می
 .)103-105 ، دومۀفارسی پای(کردن دیگران شروع کنیم 

 بلکه ،گویم که آدم نباید خودش را ببیند نمی... شد  اگر دیگران نبودند چه می...  .6
 ولی خود را با دیگران ببیند و با دیگران ؛گویم اتفاقاً آدم باید خودش را ببیند می

 .)52 ، چهارمۀفارسی پای(بخواهد 
اند به جامعه و ملت ایران تعلق دارند و به آن فهم میآموزان  دانش به ها این گزاره

 سعی شده است تا احساس وابسته بودن به جامعه و ،با آموزش این مفاهیم. اند وابسته
  .دشوها درونی  و در آن، آموزان ایجاد ملت در دانش

  
  )وطن(ایجاد پیوند بین فرد و سرزمین 

 از جمله عواملی است که به ایجاد همبستگی ملی منجر ،ه بین فرد و سرزمینعلق
با عنصر . آید ملت به حساب می ـ  دولتةدهند سرزمین یکی از عناصر شکل. شود می

از این . یابد  عینیت می، داراي استقالل و حاکمیت ملییسرزمین است که وجود ملت
  .شود ، عنصر اصلی شناخته میملت روست که عنصر سرزمین همچون عنصر مردم و

چنان پیوند عمیق بین عنصر جغرافیایی سرزمین  با استقرار ملت در یک سرزمین، آن
د که اساساً تصور ملت و هویت ملی بدون وجود شو با عنصر انسانی ملت برقرار می

 افرادي است که در آن زندگی ۀ همةسرزمین عنصر پیونددهند .سرزمین مقدور نیست
که هویت، گذشته، حال است  زیرا فضا و مکانی ؛شناسند آن را وطن خود میکنند و  می

 افراد ۀ محوري مشترك همهمچون از این رو ؛یابد عینیت میدر آنجا آن ساکنان  ةو آیند
ایجاد علقه  با توجه به چنین کارکردي، سرزمین و. آورد جامعه را حول خود گرد می

ایجاد . سازي افراد و جامعه با یکدیگر است ته یکی از عوامل همبس،بین فرد با سرزمین
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 منجر به  وکند ارتباط بین فرد با سرزمین، آن فرد را با کل افراد جامعه مرتبط می
  .دشو همگرایی و همبستگی ملی می

بین  هاي مختلف تالش شده است تا پیوند  ابتدایی در درسةدر کتب فارسی دور
 به دو طریق عمل شده ،براي این منظور. فرد با سرزمین مادري ایجاد و تقویت شود

هاي مادي و معنوي  ها و ظرفیت ها، توانمندي یی از یک سو با معرفی ایران و زیبا:است
سعی افراد به سرزمین و تعلق سرزمین به افراد کید بر تعلق أ با ت،از سوي دیگرو ن؛ آ

تالش آن این  هدف از . پیوند بین فرد و سرزمین به تصویر کشیده شودشده است تا
در . ها با ایران پیوندي ناگسستنی وجود دارد آموزان بیاموزند بین آن است که دانش

  :شده است اشارهبدین موضوع زیر هاي  گزاره
  .)51 درس اي ایران، ، اولۀپای(میهن خوب مایی اي ایران  ـ زیبا زیبا زیبایی اي ایران .1
 .)118 اول، درس میهن ما، ۀپای(کشور ما ایران است  .2
 .)89 درس ایران ما، ، دومۀپای(کنیم  ما در ایران زندگی می. نام کشور ما ایران است .3
 .)96 دوم، درس روز خوب پیروزي ، ۀپای(زار بود آن روز  سرزمین ما ایران الله .4
 سوم، درس اي ایران ۀپای(... اي ایران اي وطن من ...  پرشکوه من ۀاي ایران، اي خان .5

 .)102-104اي وطن من، 
 .)111 عزیز من، ۀ سوم، درس خانۀپای( عزیز منۀخان...نویسم اي وطن ام می در کنار خانه. .. .6
آور و  هاي نام  نویسندگان و انسان،ایران عزیز ما دانشمندان، هنرمندان، شاعران...  .7

اي  تر و سرمایه البته ایران ثروتی بزرگ... بزرگی را در دامان خویش پرورده است 
  گرانبها مردم بیدار و هوشیارۀآن ثروت و سرمای... ها هم دارد  ین اۀارزشمندتر از هم

 .)124 هاي ملی ایران،  چهارم، درس ثروتۀپای(آموزان کوشا هستید  ایران و شما دانش
 .)121 پنجم، درس آریوبرزن، ۀپای؛ 129 چهارم، درس ایران، ۀپای(چو ایران نباشد تن من مباد .8
 

دوستی  وطنایجاد و تقویت حس  
براي ایجاد پیوند بین فرد که دوستی، مکمل کوششی است   وطنالش براي ایجاد حست

دوستی  البته گاهی ممکن است احساس تعلق و حس وطن .گیرد و سرزمین صورت می
آنچه بین . اي که فرد را آمادة ایثار و فداکاري براي سرزمین کند، ایجاد نشود به گونه

 ،سازد بطه بین فرد با سرزمینی دیگر متمایز میرا با را) وطن(فرد و سرزمین مادري 
 آن ها ررددوستی و آمادگی براي فداکاري    حس وطن،دوست داشتن سرزمین مادري

 افراد ملت، یکی از عناصر ایجاد و تقویت ۀوجود این حس مشترك بین هم. است
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 بخشی ،هاي آموزشی تمامی کشورها از این روست که در برنامه .همبستگی ملی است
 تقویت آن و ایجاد ،دوستی بر روي زنده نگهداشتن حس وطنمذکور هاي  از برنامه

هاي مختلف کتب دورة  در درس.  وطن متمرکز استدر راهآمادگی براي فداکاري 
 به خصوص ، کتب دورة ابتدایی کشور ما نیزهاي مختلف در درسابتدایی کشور ما نیز، 

آموزان ایجاد و   احساس در بین دانشمیهنی تالش شده است تا این ـ فصول ملی در
 تقویت ،آموزان این حس مشترك در بین دانشنتیجۀ به وجود آوردن .  شودتقویت

 ،دوستی است در صدد ایجاد و تقویت حس وطنکه ی یها گزاره. همبستگی ملی است
  :ندازا عبارت

  .)49  اول، درس سرباز،ۀپای(ایران ایران پاینده با سرباز رزمنده  .1
  اول،ۀپای( خاك خوب و پاکت را دارم دوست ،یک دنیا خاك را دارم دوستمن ...  .2

 .)51 درس اي ایران،
 اول، درس ۀپای(ما ایران و ایرانی را دوست داریم ... دوست داریم  میهن خود را ما...  .3

 .)118 میهن ما،
ارسی ف( مردان و زنان ایرانی پرتالش و باایمان هستند... ما ایران را دوست داریم ...  .4

 .)89  دوم،ۀپای
احساس کردم . خورد پرچم زیباي ایران در حیاط مدرسه همراه با نسیم تکان می...  .5

 .)98  دوم،ۀفارسی پای( آن را بیشتر از گذشته دوست دارم
زندگی . ندا زنان، حتی کودکان فداکار فراوان در کشور بزرگ ایران نیز مردان و ...  .6

 .)48-50  سوم،ۀفارسی پای(... است ها سرمشق و چراغ راه م این انسان
را دوست دارم با همه  تو... را دوست دارم  اي خاك پرشکوه من، تو اي ایران، .7

 .)102- 104  سوم،ۀفارسی پای() ... ع(دوست دارم با گنبد طالیی امام هشتم... هایت  ییزیبا
 .)111  سوم،ۀفارسی پای(  عزیز من جان من فداي توۀخان .8
 از آن به که کشور به دشمن دهیم       کشتن دهیماگر سربه سرتن به  .9

  ودــران شــان و شیـگـام پلنـکن      دریغ است ایران که ویران شود
  )129 چهارم، ۀفارسی پای(

مرهون کوشش و فداکاري این مردان و  عظمت ایران را ما آبادانی و پایداري و...  .10
  .)55 و 54م، ج پنۀفارسی پای( ...دانیم  زنان می

 مردان و.  هزاران هزار سرباز و سردار چون آریوبرزن به خود دیده استایران ما .11
 .)124 م،ج پنۀفارسی پای(... اند  زنانی که دالورانه جنگیده
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   ملیيها دهاي بزرگ تاریخی و حماسهکید بر رویداأت
. ت مشترك استشتاریخ و سرگذ  اعضاي ملت به یکدیگر،ةیکی از عوامل پیونددهند
ها و شکست و  یبها و کامیا ها، شادي رنج  دردها وةکنند تاریخ یک ملت منعکس

  و،این رو تجربیات مشترك از و اند اي مردمی است که با یکدیگر زندگی کردهه ناکامی
ي را واحد هویت ،این تجربیات و تاریخ مشترك. احساسات مشترکی دارندنتیجه در 

این ارتباط بین تک تک افراد  .ده استداا را به یکدیگر پیوند ه آن و، ها شکل براي آن
  .آورد تحقق همبستگی ملی را فراهم می  ظهور وۀیک ملت با تاریخ مشترك، زمین

 ،سازي افراد یک جامعه همبستهدر هاي آموزشی با توجه به نقش تاریخ  در برنامه
 برخی از دروس نیز پردازند و در طور خاص به آموزش تاریخ میه بخشی از دروس ب

 نظر نیست، بخشی از مقاطع مهم رویدادهاي بزرگ تاریخی مورداگر چه آموزش تاریخ 
ابتدایی م جچهارم و پنهاي  در پایه. گیرند  آموزشی قرار میۀدر برنام هاي ملی، و حماسه

 اصول و قوانین زندگی جمعی نیز درس تاریخ و مدنی بخشی از تاریخ ایران و ۀئابا ار
 ةهاي دور   پایهۀ هم در کتب فارسیِ،با این همه. شود آموزش داده میآموزان  نشدابه 

هاي ملی صورت   مرور مختصري بر رویدادهاي بزرگ تاریخی و حماسه،ابتدایی
ویژه مقاطع مهم و ه  کشور، بۀآموزان با تاریخ گذشت گیرد تا پیوند بین دانش می

آموزان  هاي ملی به دانش  هم حماسه،تباطبا ایجاد این ار. ساز آن برقرار شود سرنوشت
 ۀهاي پیوند هم یکی از حلقهدر مقام  مشترك ۀشود و هم آنکه داشتن گذشت گوشزد می

ها خود را وابسته به یکدیگر و  آن شود تا آموزان یادآوري می اعضاي جامعه به دانش
عه به ن همه افراد جاماد این آموزش پیونددۀنتیج. داراي سرنوشت مشترك بدانند

و در نتیجه همبستگی ملی ، ها را به هم پیوند آنهمچون حلقۀ وصلی تاریخی است که 
کتب  هاي ملی که در گ تاریخی و حماسهراز جمله رویدادهاي بز. دهد را شکل می
  :ندازا قرارگرفته است عبارت ابتدایی مورد توجه ةفارسی دور

  .)101 و 100 اول، ۀایپ() ره(پیروزي انقالب اسالمی به رهبري امام خمینی  .1
 ..)69 دوم، ۀپای؛ 103 اول، ۀپای(شعري در توصیف پیروزي انقالب اسالمی  .2
ــران   .3 ــین مرزهــاي ای ــانگیر بــراي تعی ــداکاري آرش کم ــوران و ف ــران و ت ــگ ای   جن

 .)118 چهارم، ۀپای(
هاي لشکر ایران با فرماندهی   اسکندر مقدونی به ایران و رشادتۀداستان حمل .4

 .)121م، جپن ۀپای(آریوبرزن 
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 نمادهاي ملی ها و نشانه کید برأت
ها و  در زندگی اجتماعی خود همواره از نشانه در طول تاریخ وو نیز جوامع افراد بشر 

 تسلیم در ۀه نشانکپرچم سفید مثل  ؛اند ها براي انتقال پیام و مفاهیم سود جسته متعال
باعث نمادها  .ه است شکست و عزا بودۀجنگ یا صلح و دوستی یا پرچم سیاه نشان

 در موارد .و با سهولت منتقل شود شود مفاهیم بسیار زیادي در زمانی محدود می
 به تصویر کشیدن ای ها گیري ها براي نشان دادن آرزوها و جهت  ملت،بسیاري
تکرار در کاربرد برخی عالئم و  .اند ها متوسل شده به استفاده از عالمتخود  يها ویژگی
  .به نمادهاي ملی شده است ها  یج باعث تبدیل اینتدره ها ب نشانه

ها   دبستان که سخن گفتن با زبان عالئم و نشانهةهاي آموزشی دور برنامه بنابراین در
 ایجاد روح جمعی و همبستگی ملی براياستفاده از نمادهاي ملی  اي دارد، اهمیت ویژه

بعضی و در  ،وضیحت در برخی موارد بدون شرح و: به دو صورت استفاده شده است
  .تفسیر موارد با شرح و

  
  رسوم ملی کید بر سنن و آداب وأت

ها و آداب و رسوم رایج در  سنت ،در جامعههمبستگی  مؤثر در ایجاد یکی از متغیرهاي
از . شود  میی باعث یکسانی رفتارهاي اجتماعی در جامعهیها سنتزیرا چنین  ؛آن است

رسوم، تک تک افراد را به یک محور پیوند  ها و آداب و  به سنتهسوي دیگر عالق
 دور از هم ۀرسوم مشترك ممکن است در دو نقط ها و آداب و فراد داراي سنتا .زند می

 شود تا هم رفتارهاي یکسانی ها باعث می  آنانمههاي  دلبستگی  اما عالیق و؛زندگی کنند
 مند هحد به یکدیگر عالقرسوم وا ها و آداب و  بروز کند و هم اینکه به دلیل سنتناز آنا

  .سازد همبسته می یکدیگر ا مردم جامعه را ب،هاي نامرئی صورت رشتهه این امر ب. ندوش
ها  توضیح و آموزش سنت  تالش شده است تا با معرفی،، ابتداییة درسی دورۀبرنام

ها و آداب و  به این سنت ها را هاي آن آموزان هم دلبستگی و آداب و رسوم ملی به دانش
گیري همبستگی  هاي شکل زمینهها  به وسیلۀ این سنتسوم افزایش دهند و هم آنکه ر

ها به  هایی را که در آن درس .وجود آورنده آموزان ب ملی را در ذهن و احساس دانش
جدول در توان   می،ها و آداب و رسوم جاري در میان ملت ایران توجه شده است سنت
    . خالصه کردیکة شمار
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    تصویر آداب و رسوم ملی در فارسی ابتدایی :1ةجدول شمار
  توضیح  صفحه  عنوان درس  پایه

 ةتـصویر نشــستن اعـضاي خــانواده بـر ســر ســفر     28  عید شما مبارك  اول
  .سین این سفره هفتسین و معرفی  هفت

  .هاي محلی مردم ایران تصویر پوشش و لباس  48  ایران  اول
  .ل در ایران چهار فصل ساةتوضیح دربار  116  هار فصلچ  اول
  .هاي محلی مردم ایران تصویر پوشش و لباس  118  میهن ما  اول
  .سین  هفتةتوضیح درباره عید نوروز و تصویر سفر  103  نوروز  دوم
  .رسیدن عید  فراةشعري دربار  108  با پرستوهاي شاد  دوم
  . ماه سال در ایراندوازدهداستانی درباره   109  دوازده برادر  دوم
  . میراث فرهنگیةتوضیح دربار  112  نگیمیراث فره  سوم

 ولی درآن دو تصویر ؛ نوروز نیست ةدربار این درس   92  بارید روزي که باران می  پنجم
  .کار رفته است هسین ب  هفتةاز سفر

  
  هاي بزرگ ملی عرفی مفاخر و شخصیتم

 ها، اي از افراد و انسان مفاخر ملی نیز از بین مجموعه، نمادهاي ملیند همان
 عضوي از ۀوسیله  انسانی هستند که ب وااليهاي  کارهاي بزرگ و خصلتةکنند سمنعک

همه براي  مورد احترام یی این مفاخر الگو،از این جهت. اعضاي ملت ظهور یافته است
 مفاخر ملی را متعلق به ،این احترام تا حدي است که افراد جامعه. اعضاي جامعه هستند

حرمتی  اي که بی  به گونه؛پندارند ی از ذات خود می گاهی بخش،حتی فراتر از آن خود و
مفاخر ملی  به همین سبب .دهند مقابل آن واکنش نشان می دارند و در روا نمی راآنان به 

 به عنوان ؛شوند  مشترك تبدیل میاي نقطه  دره مردم جامعدادنبه محوري براي پیوند 
ایران مورد احترام تک تک مفاخر ملی در مقام یک  مثال فردوسی، سعدي یا حافظ هر

 ةها و مفاخر ملی هر یک نماد و عصار از سوي دیگر شخصیت .باشند می یانایران
ها موجب  از این جهت یاد و نام آن ؛آیند میشمار انسانی به  هاي ارزش ها و فضلیت

ها و  این شخصیت پیوند مردم حول محور. شود می بزرگی افتخار و احساس عظمت و
 عاملی است که موجب تقویت و ،ها تخار و عظمت مشترك در میان آنایجاد احساس اف

 ابتدایی سعی شده است ةدر کتب فارسی دوررو  از این .شود تحکیم همبستگی ملی می
 ایجاد روح جمعی و احساس مشترك ايربافتخارات مفاخر و بزرگان جامعه  تا از نام و

ز نام و اعتبار مفاخر ملی براي رسیدن موارد استفاده ا .آموزان استفاده شود در بین دانش
  . آمده استدو ةبه اهداف آموزش و تحقق همبستگی ملی در جدول شمار
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   ابتداییةمعرفی بزرگان و مفاخر ملی در فارسی دور :2 ةجدول شمار
  توضیح  صفحه  عنوان درس  پایه

 و) هر(کید بر نقش امام خمینی أ انقالب با تةتوضیح دربار  100  خاطرات انقالب  اول
  .شهیدان

  .معرفی فردوسی شاعر بزرگ ایران  135  فردوسی  دوم

معرفی محمدحسین فهمیده، ریزعلـی خواجـوي، حـسن           48  فداکاران  سوم
  .ها امیدزاده و توضیح داستان فداکاري آن

معرفی برخی از شاعران، دانشمندان و پهلوانان ایرانـی و            102  اي ایران اي وطن من  سوم
  .وطنها براي  فداکاري آن

  .معرفی سعدي و داستان زندگی او  127  خارکن و حاتم طایی  سوم
  .بان و داستان زندگی او معرفی جبار باغچه  8  ها دوست بزرگ بچه  چهارم
  .معرفی غالمرضا تختی و افتخارآفرینی او براي وطن  32  پهلوان جهان  چهارم
  .نیو پزشک مشهور ایرا سینا دانشمند معرفی ابن  76  سینا ابن  چهارم

براي تعیین   افتخارآفرین اوۀحماس معرفی آرش کمانگیر و  118  آرش کمانگیر  چهارم
  .مرزهاي ایران

  .معرفی مختصري از مولوي  157  ناشنوا و بیمار  چهارم

  48  این گونه باشیم  پنجم
دکتر  مرعشی نجفی، ... ا معرفی حسین بهزاد، فارابی، آیت    

 ة ارادوش معین، دکتر حسابی، دکتـر آذر انـدامی و تـال         
  .ها براي افتخارآفرینی ناپذیر آن خلل

  . رازي دانشمند ایرانیيمعرفی محمدبن زکریا  70  داستان یک بیمارستان پنجم

الملک دو   خواجه نظام  و رالدین توسی یمعرفی خواجه نص    81   درخشانةدو ستار پنجم
  .دانشمند ایرانی

ن و فـداکاري او بـراي   معرفی آریوبرزن سردار لشکر ایرا   121  آریوبرزن  پنجم
  .دفاع از کشور

  . فداکاري جانبازان در راه وطنةشعري دربار  128   سرافرازيۀمای  پنجم
  .ایران معرفی حافظ شاعر نامدار  156  حافظ  پنجم
  .ایرانمعاصر معرفی استاد محمود فرشچیان نقاش   161  ارگرگن  پنجم

  
  مشتركةکید بر اهداف ملی و آیندأت

، از جمله عواملی است که منجر ه اهداف مشترك براي شکل دادن آیندها و داشتن آرمان
 را به هم پیوند اي  مشترك ممکن است افراد جامعهۀگذشت. شود  میملیبه همبستگی 
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 با وجودافراد  زیرا ممکن است ؛تواند باعث تداوم این پیوند شود اما لزوماً نمی ،بدهد
 آن کاهش ۀد که نتیجننراي خود ترسیم کهاي متفاوتی را ب  آینده، مشتركۀوجود گذشت

 باعث ،همسانها و اهداف   مشترك و داشتن آرمانةاما ترسیم آیند .همبستگی است
 مطلوب و ۀ قرار گیرند و براي دستیابی به جامعي واحدشود تا افراد جامعه در مسیر می

 ۀاي گذشت افراد جامعه را که دار،این وضعیت. با هم همکاري کنند مشترك ۀ فاضلۀمدین
منجر به تحکیم در نهایت و  سازد  بیش از پیش به یکدیگر مرتبط می،مشترك هستند

سعی شده است به کتب دورة ابتدایی در دروس مختلف  .دشو همبستگی ملی می
 به  کشور بایدةآموزان آموخته شود که براي دستیابی به اهداف مشترك و ساختن آیند دانش

    .در جدول زیر آمده استادشده ی  موارددنروي آورهمکاري و همبستگی با یکدیگر 
     ابتداییة مشترك در فارسی دورةموارد اشاره به آیند :3 ةجدول شمار

 مشترك اشاره ةاي که به اهداف و آیند عبارت و گزاره
 دارد

 پایه عنوان درس صفحه

 اول ایران 48 .)یادآوري آرزوي هر ایرانی(آباد آباد ایران آباد 

 کنند  دشمنان حفظ می   ۀلحمکشور خود را از     ) م ایران مرد(آنان  
 .)کشور هدف مشترك در دفاع از(

 دوم ایران ما 89

کنیم حتی اگر جان خود را در این راه  دفاع می... ما از میهن خود
 .)کشور هدف مشترك در دفاع از(از دست بدهیم 

 دوم پرچم 97

هـا   یز یکـی از آن بکوشیم ما ن  . کنیم ها افتخار می   ما به این انسان   
 .)دعوت و توصیه براي عمل در جهت اهداف بزرگان(باشم 

 سوم فداکاران 48

بندم در راه آباد کردن تو از دل و جـان          با خداي خود پیمان می    
امیـد و   ( آبـادتر داشـته باشـم     ... تا در آینده ایرانی     .... بکوشم  

 .)آرزوي مشترك براي ایران آبادتر

102 
اي ایران اي 
 وطن من

 سوم

 این سرزمین مقـدس و     ةخود را آماده کنید تا سازندگان آیند      ... 
 .)دعوت و توصیه به عمل در جهت هدفی مشترك(د یبزرگ باش

124 
هاي ملی  ثروت

 ایران
 چهارم

اي زیبـاتر و     آیا ما نیز براي رسیدن به فردایی بهتـر و آینـده           ... 
ت به تالش دعو (؟ایرانی آبادتر راه این بزرگان را خواهیم پیمود

 .)براي رسیدن به ایرانی آبادتر

48 
این گونه 
 باشیم

 پنجم

ایم ما نیز همچون این مـردان و زنـان در راه سـعادت،        آیا آماده 
دعوت به آماده    (؟برداریمگام  شادکامی و بهبود زندگی دیگران      

 .)شدن براي اهداف بزرگ
53 

خدمت به 
مردم عبادت 

 است
 پنجم
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 استوار فرزندان خویش به سوي توسـعه،       هاي در آینده با گام   ... 
ترسیم آینده مـورد   ( رفت   یمسازندگی و سربلندي به پیش خواه     
 .)انتظار و جامعه مطلوب مورد نظر

 پنجم سرود ملی 116

 ایـن سـرزمین     ةخواهند در آیند   چراغ راه همه کسانی که می     ... 
دعوت و توصـیه  (ثیرگذار باشند أنامی ماندگار داشته و انسانی ت 

 .) افتخارآفرینی براي کشوربه
 پنجم نگارگر 161

  
  آموزان به اهمیت همبستگی ملی و نتایج مثبت آن توجه دادن دانش

براي تقویت  ابتدایی ةکه در دروس فارسی دورمفاهیم و تصاویري در کنار موضوعات، 
 شده که اهمیت حرطدروسی نیز ، شده است بیان ملیروحیۀ جمعی و همبستگی 

در این دروس با ذکر . کنند ایج مثبت آن را در زندگی جمعی یادآوري میهمبستگی و نت
  .شود میذکر  نتایج سودمند اتحاد ،هایی داستان

 ضرورت همبستگی اجتماعی و زندگی در کنار هم ، مثبت همبستگیآثاردر بیان 
در . »خانواده« و »از همه زیباتر«، »چغندر بزرگ« مانند دروس ؛آوري شده استدیا

آموزان از گرایش به   معدودي نیز با ذکر آثار منفی تکروي و فردگرایی، دانشموارد
  .»دو کاج« مانند درس ؛اند  نهی شده ـکه آسیبی براي همبستگی استـ چنین خصلتی 

 نشان ، بیان اهمیت همبستگی با موضوعات دیگر مربوط به میزان مباحثۀمقایس
بر کید أبه ذکر آثار همبستگی و تمستقیم طور ریزان آموزشی کمتر به  دهد که برنامه می

 باز نماینداي  اند تا مباحث را به گونه ها بیشتر کوشیده آن. اند توجه نشان دادهاهمیت آن 
ها و  که بدون آنکه نیازي به ذکر اهمیت همبستگی و آثار مثبت آن باشد، انگیزه

 به جامعه و دیگران ها را خود آنه آموزان ایجاد کند که خود ب تمایالتی را در دانش
  .دشو و منجر به همبستگی ملی دهدپیوند 

  
   از دینبرگرفتههاي  نی و ترویج ارزشکید بر اعتقادات دیأت

 افراد جامعه است، به دلیل ة مشترك ضمن آنکه عنصر مشترك پیونددهنداعتقادات دینیِ
 یثري در تحکیم همبستگی ملؤگیري هویت جمعی دارد، عامل م  که در شکل ینقش

 تحکیم و تثبیت. شود  اهداف متعددي تعقیب می،هاي دینی در آموزش. شود محسوب می
ها، تالش براي تحقق  سازي براي اجراي آن  زمینهواعتقادات دینی، آموزش احکام دین 

 ها و اعتقادات دینی و تالش براي منطبق ساختن  از دین، ترویج ارزشبرگرفتههاي  آرمان
  . این اهداف استۀها و اعتقادات از جمل جامعه بر این ارزشقواعد و قوانین حاکم بر 
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 و اندیشه و عمل ، فروع دین از یک سو وهاي دینی، آموزش اصول در آموزش
ریزي آموزشی قرار   مبناي برنامه،ی از سوي دیگر دین دین و اخالقۀپیامبران و ائم

 سعی شده ،ین موضوعاتکید بر یکی از اأ ابتدایی نیز با تةدر کتب فارسی دور. گیرد می
هاي دینی در برنامۀ   یکی از نتایج مهم آموزش.ترویج شودهاي دینی  است تا آموزش

  .یکپارچگی ملی استو تحکیم تقویت آموزشی دورة ابتدایی، 
  
   ابتداییةی ملی در کتب فارسی دورشناسی طرح موضوع همبستگ آسیب

 اما ؛اند آموزشی طراحی شدهف کالن اهداتحقق به منظور  ابتدایی همگی ةدروس دور
 ها اند و در برخی موارد بین آن هدشنح رصورت مکمل یکدیگر طه برسد  به نظر می

ها به  اي که از همان ابتدا با نگاه به فهرست کتاب اولین نکته. ناهماهنگی وجود دارد
   مسائلهایی با محتواي  درسازمسائل دینی حاوي  تفکیک دروس ،خورد چشم می

اگر هویت ایرانی و ایرانیت را ترکیبی از عناصر مختلف دینی و ملی . نی است میه ـملی
 جدا، چندان با هدف ایجاد ة دو حوزدر قالببدانیم، تفکیک کردن این عناصر 

کند که  آموز القاء می  از همان ابتدا به دانشجداسازياین . همبستگی سازگاري ندارد
این جدایی در ذهن  اگر .ندا ل جمعمسائل دینی و ملی از یکدیگر جدا و غیرقاب

 از جمله پیامدهاي ؛ آثار زیانباري به همراه دارد، کند و تثبیت شودنفوذآموز  دانش
بحران هویت است که   بروز،مذهبی ـ میهنی از مسائل دینی ـ تفکیک مسائل ملی

 ۀشاید براي ارائ .)88: 1383احمدي، ( آید میشمار آسیبی جدي براي همبستگی ملی به 
  ولی الزم نیست مسائل و موضوعات؛بندي کنیم ها را تقسیم ها الزم باشد آن درس

 ضمن زیرا این تفکیک ؛شودبندي  تقسیمزیر عناوین جداگانه هویت ایرانی مربوط به 
به هدف کالن  باشد، جنس نمی  و مبتنی بر اصول منطقی فصل و،مانع آنکه جامع و

  .رساند میآسیب  نیزآموزشی که همبستگی ملی است 
 ،ف کالن آموزشیاهدا وجود ناهماهنگی در ارائه دروس در جهت  ازدیگرنۀ ونم

ها عیناً  برخی عناوین درس. هاي مختلف است تکرار برخی موضوعات و عناوین در پایه
 که )2( چهارم ۀ و پای)70( دوم ۀتر در پای همه مهربان  ازدرس مانند ؛تکرار شده است

مختصر تفاوتی با گرچه برخی عناوین نیز . یگر شبیه استها نیز به یکد مضمون آن
 محتوا و ،)89( دوم ۀ و ایران ما در پای)118( اول ۀ مانند میهن ما در پای،یکدیگر دارند

 و )50( سوم ۀتکرار دیگر در درس فداکاران، پای .ها بسیار به هم شبیه است مضمون آن
در این دو درس این جمله که .  صورت گرفته است)125( پنجم ۀدرس آریوبرزن، پای
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 با مختصر تفاوتی تکرار شده ،»بینید ها نگاه کنید نام این افراد را می ها و خیابان به کوچه«
، )102( سوم ۀ اي ایران اي وطن من در پایهاي  نگارش درسةمضامین و نحو. است
 ۀدر پای و اگر طبیعت زیباي ایران نباشد )124( چهارم ۀهاي ملی ایران در پای ثروت
ممکن است در مواردي تکرار برخی عناوین .  نیز بسیار به هم شباهت دارد)140(پنجم 

اگر این تکرار در محتوا اما  ؛و موضوعات براي رسیدن به یک هدف آموزشی الزم باشد
دیگر یا از پرداختن به همان مهم  نگارش ما را از پرداختن به موضوعات ةو نحو

و ،اي باشد که هر بار تکرار این تکرار به گونه دارد و اگر عدي دیگر بازموضوع از ب 
شود و ما را از هدف دور  اهمیت شدن موضوع منجر می د، به بیشو فراموش دوباره

آنچه باعث . هاي مختلف چنین اثري دارد هاي مشابه در پایه درسطرح کردن . سازد می
آموزان   ذهنی دانشۀبه ملکها   آن تبدیل شدنِهدفِ تکرار موضوعات و مفاهیم مهم با

از این رو به راحتی در ذهن طرح برخی موضوعات ذهنی و انتزاعی است؛  ،شود می
.  ذهنی تبدیل کنیمۀرا به ملک  تا آنکوشیم  لذا ما با تکرار می؛گیرد آموزان جاي نمی دانش

بازگو آموزان  ریزي آموزشی موضوعات را عینی و ملموس براي دانش اگر در برنامه
  .یابیم  آن به هدف خود دست میگفتن با یک بار ،یمکن

عینی کردن موضوعات از یک سو به چگونگی طرح موضوع بستگی دارد که در 
کارهاي اما هنوز ، صورت گرفته استي آن راب ابتدایی تالش زیادي ةکتب فارسی دور

از سوي دیگر به چگونگی و روش آموزش زیادي باید در این زمینه انجام بگیرد؛ 
هاي اطراف  آموزان بخواهیم به خیابان  مثال اگر ما هر سال از دانش؛ برايبستگی دارد

 خود نگاه کنند تا قهرمانان زیادي مانند حسین فهمیده و آریوبرزن را بشناسند، این موضوع
اند و ما استقالل، آزادي، حاکمیت  که قهرمانان زیادي داریم که براي وطن فداکاري کرده

 اما .آموز تبدیل نخواهد شد  ذهنی دانشۀبه ملک ها هستیم، ا مدیون آنو امنیت خود ر
 ،آموز  اي طراحی شود که در روند آموزش هر دانش هایی از این نوع به گونه اگر درس

 و  پیگري کنند،داستان کسانی را که اسمشان بر در و دیوار محل تحصیل یا سکونت اوست
ابان و پاي تابلوي اسامی، داستان این افراد را د یا با حضور در خینبراي دیگران بخوان

  .باشد نمیگیرد و نیازي به تکرار  ها جاي می د، موضوع براي همیشه در ذهن آننبشنو
تمام کتب .  در پرداختن به موضوعات اعتقادي رخ داده است،ناهماهنگی دیگر

کتاب فقط . اند سیده ابتدایی با نام خدا آغاز شده و با دعا و نیایش به پایان رةفارسی دور
ها با نیایش و   کتابۀ اما برعکس هم،فارسی دوم ابتدایی است که با نام خدا آغاز شده

مشخص نیست چرا در طراحی کتاب فارسی دوم . ستایش خداوند تمام نشده است
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 ،دلیل آن هرچه باشد.  نیایش خداوند در پایان کتاب جاي نگرفته است،ابتدایی
آموزان به   دینی و مذهبی را در ذهن دانشیي تثبیت مفهومناهماهنگی در تالش برا

پرداختن نامنظم به برخی موضوعات نیز حاکی از آن است که . کشد تصویر می
پرچم  .اند  نظر قرار نگرفتهطمحمآموزشی کالن  شده در چارچوب طرح هاي ارائه درس

دوستی   وطنمعموالً براي تقویت حس. نماد موجودیت، استقالل و حاکمیت ملت است
در کتب فارسی . شود و ایجاد همبستگی بین افراد ملت از این نماد به وفور استفاده می

 و دوم کمتر شده استپایۀ  در ، اول نماد پرچم به کار رفته استۀ ابتدایی در پایةدور
ست که  ا این در حالی؛در سوم، چهارم و پنجم اصوالً از نماد پرچم استفاده نشده است

اگر تا قبل از .  شده استدرای آن اة توضیح کامل دربار)97(وم در درس پرچم  دۀدر پای
را بداند به پرچم نگاه  هاي آن ها و نشانه آموز بدون آنکه مفهوم پرچم، رنگ دانش، آن
بنابراین الزم . شود  دوم، پرچم برایش معنادار میۀ بعد از گذراندن دروس پای،کرد می

  در حالی،ناي موجود در پرچم از این نماد استفاده شود براي تداعی مع،تناسب است به
مورد دیگر آن  .ها حذف شده است  سوم به بعد تصویر آن از درسۀکه برعکس از پای

 در فقطها بیش از همه به نوروز، آن هم  است که در پرداختن به آداب و رسوم و سنت
عنایتی به نوروز و آداب و هاي سوم به بعد  در پایه. هاي اول و دوم توجه شده است پایه

 تحقق درها و آداب و رسوم ملی  با توجه به نقش سنت. نشده استآن رسوم 
  .جه بیشتر به این عنصر ضروري است تو،یکپارچگی و همبستگی ملی

کنند و با هم  م مختلف در کنار هم زندگی میاقوااي است که در آن  ایران جامعه
 ، ابتداییةد مورد استثنایی در کتب فارسی دورجز در چن .دهند ملت ایران را شکل می

 ۀ دو مورد در کتاب فارسی پای،این موارد استثنایی. به این موضوع اعتنایی نشده است
اول است که تصویر مردم مناطق مختلف ایران با لباس محلی ترسیم شده است و یک 

ف با لباس  سوم است که تصویر مردم مناطق مختلۀ پای106 ۀمورد هم در تمرین صفح
با توجه به . ها را مشخص کنند  آنۀآموزان خواسته شده منطق محلی آمده و از دانش

معرفی کردن  ،هاي محلی متفاوتی دارند ها و سنت اینکه مردم مناطق مختلف ایران لباس
 زیرا آشنا نشدن ؛جزئی از ایران و ایرانی ضروري استدر مقام آموزان  دانشها به  آن

بین مردم مناطق  هاي موجود در  با توجه به تفاوت ـشود ها باعث می آنآموزان با  دانش
غیر (مردم مناطق دیگر احساس غیریت در برابر آموزان مناطق مختلف   دانش ـمختلف

موجب اقوام مختلف آموزان با آداب و رسوم  آشنا کردن دانشاما ؛ داشته باشند) بودن
 جاي خود را به ،یر بودن به اقوام مختلفتدریج احساس غه کودکی بشود تا از اوان  می
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هاي همبستگی بین مردم مناطق مختلف  و خودي بودن بدهد و زمینهاحساس یکی بودن 
  .ایران فراهم گردد

نیز محدود و  آموزان به اهمیت، ارزش و آثار مثبت همبستگی ملی توجه دادن دانش
هاي زیبا و جذابی که در  انبراي رفع این نقصان از یک سو باید با ذکر داست. اندك است

کید قرار أها همبستگی و اتحاد با یکدیگر در جهت دستیابی به اهداف بزرگ مورد ت آن
 از سوي ؛آموزان را متوجه اهمیت و ارزش همبستگی و آثار مثبت آن نمود دانش دارد،

هاي درسی  دست آمده در برنامهه دیگر باید افتخارات ملی را که با همبستگی ملی ب
 افتخارات و خدمات بزرگان و مفاخر ملی ،اي از دروس فارسی در بخش عمده. جاندگن

 و براي ایجاد افتخار، اعتماد به نفس و ،این به جاي خود ارزشمند. ذکر شده است
 ۀ اما این موارد همه از نوعی است که افتخارات در نتیج؛همبستگی ملی الزم است

کید بر نقش فرد و أها نیز ت ن حماسه حتی در بیا؛اقدامات فردي حاصل شده است
آموز را به تبعیت از راه  که دانشـ الزم است در کنار این موارد . اقدامات انفرادي است

 همبستگی ۀ افتخارات بزرگ ملی نیز که در نتیج ـدهد بزرگان و مفاخر کشور سوق می
وع در جاي مواردي از این ن.  مورد توجه قرار گیرد،و وحدت ملی حاصل شده است
 ، اولۀ پای100 ۀجز درس خاطرات انقالب در صفح. کتب فارسی ابتدایی خالی است

با توجه به ضرورت کار جمعی و . شود هاي دیگر چنین موردي دیده نمی در پایه
ها  اي که در آن ها به گونه درسمان دادن اسهمبستگی ملی براي تحقق اهداف بزرگ، 

کید شود و افتخارات حاصل از همکاري و أدي ت بر افتخارات حاصل از اقدامات فرفقط
همبستگی ملی در حاشیه قرار گیرد، تا حد زیادي با اهداف کالن آموزشی متناقض و 

 یکی از ،کند  زیرا این شیوه اگرچه همبستگی ملی را تقویت می؛متعارض است
 لی در حا؛ ترویج و تشویق کار فردي براي دستیابی به افتخارات بزرگ استشپیامدهای

 با .هاي بزرگ نیاز دارد ها و برنامه که جامعه به مشارکت و کار جمعی براي پیشبرد طرح
کید بر افتخارات ناشی از همبستگی ملی در کنار ذکر افتخارات بزرگان و مفاخر أت

  .توان به رفع این ضعف کمک نمود کشور، می
 کند و جاي تواند به همبستگی ملی کمک یکی دیگر از موضوعات و مباحثی که می

 توجه به وجود دشمن مشترك و همبستگی ،آن در دروس فارسی ابتدایی خالی است
 با توجه به موقعیت جغرافیایی و ،در ایران. استآن براي دفع تهدیدهاي ناشی از 

ساز توجه به وجود دشمن و خطر مشترکی  ترکیب اجتماعی، یکی از عوامل همبستگی
توجه به این عامل که در طول تاریخ وجود .  کرده استبوده که ایران و ایرانی را تهدید
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 ةاما در کتب فارسی دور؛  ضروري است، موجود نیز تداوم یافتهوضاعداشته و در ا
درس معلم فلسطینی در  ( در یک موردفقط. ابتدایی چندان اعتنایی به آن نشده است

 مقابله با و ضرورت آن هم به صورت غیرمستقیم خطر دشمن ،) پایۀ سوم112صفحه 
و تهدیدهایی که همچنان بر ضد ایران وجود با توجه به تاریخ . آن یادآوري شده است

 که در آن به وجود دشمن و تهدید مشترك توجه کردتوان درسی را طراحی  دارد، می
دشمن از سوي هایی از تاریخ که در آن ایران  مونهناز سوي دیگر با ذکر  .شده باشد

رو شده و شکست خورده  ه ایران روبۀ اما با مقاومت یکپارچ،قرار گرفتهمورد حمله 
ذکر داستانی از . توان به آثار مثبت اتحاد در برابر دشمن و تهدیدها اشاره کرد است، می

  . مورد مناسبی براي این بحث است،تاریخ دفاع مقدس
  

  گیري نتیجه
کتب درسی  یا در ابتدایی، در پاسخ به این پرسش که آةکتب فارسی دور پس از بررسی

اگر توجه شده به چه میزان و با چه  و ابتدایی به همبستگی ملی توجه شده است ةدور
از مطالب و چشمگیري  اهمیتی به آن پرداخته شده است؟ باید گفت در بخش ۀدرج

 »میهنی ـ ملی« در فصلی با عنوان ،از یک سو .ستاشده دروس به این موضوع پرداخته 
 14حدود . شده استکید قرار داده، مطرح أهمبستگی ملی را مورد ت مباحثی که مستقیماً

از طرف دیگر . ند هست ابتدایی از این گروهةعناوین دروس کتب فارسی دور از درصد
طور مستقیم ه ها نیز ب شده که در آنتبیین اي  فصول نیز مطالب درسی به گونهسایر در 

با احتساب دروسی که در  .ست ا قرار گرفتهتوجهغیرمستقیم همبستگی ملی مورد  و
درصد از عناوین  30حدود ، اند میهنی و دروسی که در فصول دیگر آمدهـ فصول ملی 

اگر .  ابتدایی به موضوع همبستگی ملی اختصاص داردة کتب فارسی دورهاي درس
کنند در  ی که همبستگی ملی را تقویت میهیمافمذهبی را نیز به عنوان م ـ مباحث دینی

، ها به همبستگی ملی توجه شده است ریم، تعداد عناوین دروسی که در آننظر بگی
 ةعناوین دروس فارسی دور  درصد از23بیش از .  درصد خواهد بود30از بیشتر 

با اضافه . مذهبی اختصاص یافته است ـ  مرتبط با مباحث دینیهاي ابتدایی به درس
گیریم  اند، نتیجه می رداختهکردن این دروس به دروسی که به موضوع همبستگی ملی پ

 است که هایی  ابتدایی، از جمله درسةدرصد عناوین دروس فارسی دور 52 حدودکه 
  .کید قرار گرفته استأت ها مستقیم و غیرمستقیم همبستگی ملی مورد توجه و در آن

 ابتدایی، پاسخ این ةبه مباحث همبستگی ملی در کتب فارسی دورفراوان توجه 
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طراحی دروس این دوره چقدر به تقویت همبستگی ملی اهمیت  درال را که ؤس
میزان و چگونگی پرداختن به موضوع همبستگی ملی در . سازد اند؟ مشخص می داده

ریزان   این موضوع در نظر برنامهوانافر ابتدایی حاکی از اهمیت ةکتب فارسی دور
  از دروس حجم زیادي،از این رو .آموزشی و طراحان کتب درسی این دوره است

ها به   درسۀبه این موضوع اختصاص یافته و مجموع) عناوین درصد 52 حدود(
 بنابر . که همبستگی و اتحاد ملی را تقویت و تحکیم نمایده استاي طراحی شد گونه
در مقام  بلکه ،موضوعات مطرح نشده  موضوعی در کنار دیگرفقط همبستگی ملی ،این

  .ریزي آموزشی قرار گرفته است حی و برنامه مبنایی براي طرا،هدف کالن آموزشی
 ةکنندگان کتب درسی دور ریزان آموزشی و تدوین در پاسخ به این پرسش که برنامه

هاي درسی از چه متغیرها و  ابتدایی براي پیگیري هدف همبستگی ملی در برنامه
در که مبین آن است  ابتدایی ة کتب فارسی دورۀاند؟ مطالع هایی استفاده کرده لفهؤم

 سعی ،اي از متغیرها و عوامل مختلف کید بر مجموعهأ با ت،هاي درسی این دوره برنامه
آموزان همگی به  و اعتقادات دانش ها شده است تا اعمال، احساسات، غرور، دلبستگی

 آن تقویت روح جمعی ملی و ۀد که نتیجن هدایت شويمان در مسیرأتو موازات هم و
  .بستگی ملی باشدبه تبع آن تحقق و تحکیم هم

با توجه به نیاز تاریخی و همیشگی ایران به همبستگی ملی، اختصاص حجم وسیعی 
 آموزشی و درسی ۀ قوت برنامۀاز دروس به این موضوع و تالش براي تحقق آن، نقط

مذکور ۀ برنام یابیم که در در میشناسانه   با نگاهی آسیب،با این همه.  ابتدایی استةدور
ها را  این ضعف. تسا که مانع دستیابی به اهداف آموزشی جود داردهایی نیز و ضعف

  :توان به شرح زیر خالصه کرد می
 مباحث به صورت مکمل یکدیگر و هماهنگ با هم در چارچوب ،در مواردي .1

  .اند  نشدهبیانطرحی کالن 
 مباحث در نظرگرفته نشده و موضوعات بدون در ۀ نظم الزم در ارائ،در برخی موارد .2

  .اند  شدهذکررفتن ترتیب مناسب نظر گ
اصول منطقی در آن رعایت نشده و جامع و است،  نامناسب ها بندي تقسیمبعضی  .3

 لذا به تفکیک نامناسب برخی از موضوعات از یکدیگر منجر شده ؛مانع نیست
  .مذهبی ـ میهنی از مباحث دینی ـ مانند تفکیک مباحث ملی؛ است

  .وعاتمورد برخی موض تکرار نامناسب و بی .4
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آثار مثبت همبستگی و وجود  مانند ؛نپرداختن یا کم پرداختن به برخی مباحث مهم .5
  .تهدیدهاي مشترك

  فردي و عدم توجه به افتخاراتی که با همکاري جمعی وافتخارات عمدتاً کید برأت .6
  .مشارکت ملی حاصل شده است

گري در بازن،  ابتداییةکتب درسی دور ، تجدیدنظر درها فعضبا توجه به این 
ثیرگذاري هرچه بیشتر این دوره براي تقویت و أ تبرايها،   آنۀمباحث و چگونگی ارائ
  .رسد  ضروري به نظر می،تحکیم همبستگی ملی

  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  1387، 2سال نهم، شماره 

  

  

160

  منابع
 .هاي درسی ادارة کل چاپ و توزیع کتاب: ؛ تهرانفارسی سوم دبستان؛ )1385( و دیگران ،آذري، اعظم -
  .توس: تهران، 3 ، چ1  ج؛بانی سیاستم؛ )1365 (ابوالحمد، عبدالحمید  -
 . نشر نی: ؛ تهرانگرایی در ایران از افسانه تا واقعیت قومیت و قوم؛ )1378(احمدي، حمید  -
: ؛ تهرانهویت، ملیت، قومیت: همیاري یا کشمکش؟ ایران: دین و ملیت در ایران؛ )1383 (--- -- --- -  -

 .مؤسسه تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی
  ادارة کـل چـاپ و توزیـع   : ؛ تهـران  فارسـی چهـارم دبـستان     ؛  )1385(شیدآبادي، زهرا، و دیگـران      ارجمند ر  -

 .هاي درسی کتاب
  ادارة کـــل چـــاپ و توزیـــع: ؛ تهـــرانفارســـی دوم دبـــستان؛ )1385 (------------------------ -

 .هاي درسی کتاب
 .هاي درسی دارة کل چاپ و توزیع کتابا: ؛ تهرانفارسی پنجم دبستان؛ )1385(جبلی آده، پریچهر، و دیگران  -
 .هاي درسی ادارة کل چاپ و توزیع کتاب: ؛ تهرانفارسی اول دبستان؛ )1385(حاجیان، فردوس، و دیگران  -
 .پاژنگ: ج، تهران2؛ هاي بزرگ تاریخ روابط سیاسی ایران با قدرت؛ )1368(ذوقی، ایرج  -
  مرکـز نـشر   : تهـران ؛   لـیال سـازگار    ۀ ترجمـ  ؛)سـت آشـنایی بـا علـم سیا      ( حکومـت ؛  )1374( رنی، آسـتین   -

   .جهاد دانشگاهی
 .آگاه :تهران ؛ادهز غروي  احمدرضاۀترجم؛ شناسی هاي جامعه نظریه؛ )1373( جورج ریتزر، -
  .سمت: ؛ تهرانآموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی و متوسطه؛ )1379(صافی، احمد  -
  .آگاه: تهران ،3 چ؛پرورش  آموزش وشناسی جامعه؛ )1382( گلشن فومنی، محمدرسول -
؛ ترجمۀ ناسیونالیسم و دولت ـ ملت در قرن بیستم: مکاتب ناسیونالیسم؛ )1378(گیبرنا، مونتسرات  -

  .المللی دفتر مطالعات سیاسی و بین: امیرمسعود اجتهادي؛ تهران
وزارت :  تهران؛پرورش جمهوري اسالمیو طرح کلیات نظام آموزش ؛ )1367( پرورش وزارت آموزش و -

 .پرورش آموزش و
- Anderson, Benedict (1991); Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism; Revised Edition ed, London and NewYork: Verso. 
- Durkheim, Emile (1956); Education and Sociology; NewYork: Free Press. 
- Gellner, Ernest (1983); Nations and Nationalism; Ithace: Cornell University Press. 
- Graff. H. J. (1987); The Legacies of Literacy; Bloomington-Indiana: Indian University Press. 
- Greenfeld, Liah ( 1992); Nationalism: Five Roads to Modernity; Cambridge and London: 
Harvard University Press. 
- Kohn, Hans (1944); The Idea of Nationalism: A Study of its Origins and Background; 1st. ed., 
NewYork: The Macmillan Company. 
- Parsons, Talcott (1970); Social Structure and Personality; NewYork: Free Press. 
- Parsons, Talcott, And Shils, J. Edward. (1951); Toward a General Theory of Action; NewYork: 
Harper And Row. 
- Smith, Anthony D. (1998); The Ethnic Origins of Nations; Oxford: Blackwell Publishers. 
 
 

  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

