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  2و 1 شناسي جامعه درسي كتب در ملي هويت
  

  1هاشمي سيدضياء
  2زاده قربانعلي مژده         

  
  

  چكيده
 روند اين در شناسي جامعه كتب و شود مي بازتوليد پرورش و آموزش نظام توسط ملي هويت عمدة بخش
 .است پرداخته ملي هويت انتقال در 2 و1 شناسي جامعه كتب نقش به پژوهش اين .كنند مي ايفا مهمي نقش
  اند عبارت ملي هويت هاي مؤلفه .است مضمون تحليل واحد و كيفي و كمي محتواي تحليل تحقيق روش

 نشان كمي تحليل نتايج .ها شخصيت و مشاهير فرهنگي، ميراث ها، ارزش رخدادها، و وقايع نمادها، :از
 .دربردارد را ها مؤلفه %65 ،2 شناسي جامعه كتاب و است شده اشاره ملي هويت به مورد 378 كه دهد مي

 مؤلفه تنوع نيز كيفي بخش در .است گرفته قرار توجه مورد سايرين از بيش %46 با ملي هاي ارزش مؤلفة
 بيان در توازن نبود همچنين، .است بهتر 2 شناسي جامعه كتاب عملكرد و بوده بيشتر ملي هاي ارزش
 ها، مؤلفه مكاني و زماني محدوديت سازي، اقناع در ضعف ملي، هاي ارزش ويژه به ها مؤلفه تنوع ها، مؤلفه
  .هستند كيفي تحقيق نتايج از برخي ...و ها كليشه بيان معاصر، علمي هاي شخصيت به توجهي بي

           
  محتوا تحليل متوسطه، دورة شناسي، جامعه كتب ملي، هويت :كليدي هاي واژه
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  مقدمه
 اجتماعي زندگي .يكديگرند با تعامل در كند، مي زيست آن در كه اي جامعه و انسان
 معنا بدين .است همراه ديگري و خود بين تمايز بر مبتني شناخت و فهم نوعي با ها انسان

 با پيوند طريق از تا بود خواهد قادر شناسد مي را خود اينكه بر عالوه جامعه در انسان كه
 نتيجه در .دارد نام 1هويت شناختي چنين .كند تجربه نيز را جمع يك در عضويت ديگري
 مربوط است، معنادار برايشان آنچه و شان كيستي دربارة مردم تلقي و درك به هويت

 مختلفي مراتب فردي، هويت جز به توان مي تعريف، اين با ).68 :1387 گيدنز،( شود مي
 و خانوادگي ديني، قومي، شغلي، هويت مانند گرفت؛ نظر در افراد جمعي هاي هويت براي
 است 2ملي هويت جمعى، هويت هاى بخش ترين جامع از يكى ميان اين در .غيره

 جاست آن از هويت اين اهميت .دارد تعلق ملت يك افراد به كه )196 : 1379 حاجيانى،(
 به بود نخواهد قادر باشد، داشته خود كيستي براي پاسخي كه آن بدون جامعه يك كه

 ملي هويت .شد خواهد جذب و هضم ديگر ملل در زود يا دير و دهد ادامه خود حيات
 هويت يك وجود گرو در ملي هاي برنامه از بسياري تحقق .است ملت يك انسجام اساس
 چون و چند به نسبت كه شود مي يافت ملتي كمتر رو، اين از .است همبسته و پايدار ملي

 ارتباطي هاي تكنولوژي ورود و مدرن دنياي تغييرات با .باشد تفاوت بي خود ملي هويت
 و افكار اشيا، مبادلة امكان و است شده گسترده ها فرهنگ و افراد ارتباطي مرز جديد،
 و يابند مي انتقال نيز هويتي عناصر مبادالت، اين در .است فراهم گذشته از بيش ها فرهنگ
 با  توانند نمي ها دولت شرايط اين در .شوند مي دگرگون يا و گيرند مي قرار سنجش مورد
   .كنند حفظ را ملي هويت گذشته هاي ابزار همان

                                                 
1. Identity 
2. National Identity 
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 در بارها ملي مرزهاي .نيست دنيا ملل ديگر سرنوشت از متمايز ايران در ملي هويت
 تنوعات با سرزميني به را ايران تاريخي، هاي نشيب و فراز .اند شده جا به جا تاريخ طول

 هويت عناصر كنار در جديد غرب با برخورد .است  كرده تبديل ...و زباني قومي، فرهنگي،
 كه اي گونه به است؛ كرده فراهم ايران در را هويتي پيچيدة تركيب اسالمي، و ايراني
 و ارتباطات عصر در كه اكنون هم  .ايم نبوده مصون ملي هويت هاي چالش از گاه هيچ

 سازوكار ملي، هويت از مشخصي تعريف ضمن بايد بريم، مي سر به جهاني دهكدة
 در جامعه نهادهاي غالب اگرچه .باشيم داشته خود ملي هويت بازتوليد براي مطمئني
 اجتماعي، كاركرد به بسته پرورش و آموزش نظام اما تأثيرگذارند ملي هويت گيري شكل
 و پايدارتر تأثيرات  خانواده، از پس پردازد، مي تعامل به آن با كه جمعيتي و محتوا
 نظام اين عملكرد چگونگي بررسي نظر اين از .دارد ملي هويت گيري شكل بر تري عميق
 اهداف از همواره ملي هويت پرورش، و آموزش ساختار در .است فراوان اهميت حايز
 در ملي هويت به پرداخت اهميت نظام، اين تحول برنامة در حتي و شود مي محسوب مهم
  :است شده مطرح زير ارزشي هاي گزاره قالب
  .ايراني -اسالمي مشترك محوريت با اجتماعي انسجام و ملي وحدت از صيانت .1
 به اهتمام و ايراني -اسالمي وماندگار اصيل هاي ارزش به افتخار و دوستي وطن .2

  .مهدوي جامعه برپايي
 بنيادين، تحول سند( مشترك زبان عنوان به فارسي ادبيات و زبان به گرايش تقويت .3

1390: 9.(  
 اجتماعي و فرهنگي بخش به رظنا دوم، متوسطة مقطع در انساني علوم هاي رشته   
 انكارناپذير فرهنگ و هويت تحول و بازسازي انتقال، در دروس اين اهميت .هستند جامعه
 .اند شناسي جامعه كتب كنند ايفا خوبي به را نقش اين توانند مي كه دروسي ازجمله .است



 جامعه شناسي آموزش و پرورش

 
 

178  
 

 هايي دانش اجتماعي و انساني علوم كه است  شده مطرح صراحت به كتب اين مقدمة در
 و متقابل ارتباط هويت و فرهنگ حوزة با اجتماعي علوم هاي نظريه و اند فرهنگي و تمدني
 علوم دورة شناسي جامعه كتب در ملي هويت چگونگي بررسي رو، اين از .دارند دوسويه
    .است گرفته قرار پژوهش اصلي هدف عنوان به انساني
 

 نظري چارچوب

 خاص معناي در ملي هويت و عام معناي در هويت حيطة در اساسي هاي پرسش از يكي
 از نظري هاي ديدگاه .گذشته به متعلق يا است مدرن اي پديده هويت آيا كه است اين

 جديد و كالسيك گروه دو به را آنها )1382( تاجيك كه است گوناگون قدري به هويت
   .است كرده تقسيم

  كالسيك هاي رويكرد )الف
 تقابل را هويت حياتي محور و دارند هويت يافتگي تعيين به اعتقاد :گوهرگرا .1

  .داند مي )بيگانه و خود(اضداد
 و زمان ظرف در و است تاريخ  ساخته »خود« ماهيت :اجتماعي گرايي برساخت .2

  .است گرفته شكل خاص مكان
 در كه داند مي محققي و محمول هاي مجموعه از مركب را هويت :ميانه رويكردهاي .3

 نافي الزاماً متأخر هاي هويت .كنيم مي انباشت خود در زندگي متعدد مراحل طي
  .نيستند متقدم هاي هويت

  جديد رويكردهاي )ب
 امري هويت دارند اعتقاد كه ...و پساماركسسيم پساساختارگرايي، گفتماني، هاي نظريه
 سؤال زير را مرز يا تمايز هرگونه اينان .است تصادف و زمان محصول و محتمل تاريخي،

  ).71- 72 :1388 حاجياني،(اند برده
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 هويت زيرا هستند؛ اجتماعي هويت معنا يك به انساني هاي هويت همة جنكينز نظر در
 هويت رو، اين از .آيد مي دست به تضاد و توافق اثر در معنا و شود مي مربوط »معنا« به

 ميان افراد، ميان تفاوت و شباهت هاي نسبت مند نظام ساختن متمايز و برقراري اجتماعي
 ملي هويت ايجاد زمينه ).7 :1391 جنكينز،( هاست جماعت و افراد ميان و ها جماعت
 جمعي« اسميت .دارد وجود ملت از متفاوتي تعاريف .است ملت گروه از آگاهي و وجود

 اي توده و عمومي فرهنگ مشترك، خاطرات اسطوره، تاريخ، سرزمين، داراي هاي انسان از
 ).141 :1388 احمدي،( »داند مي ملت يك را مشترك وظايف و حقوق اقتصاد، همراه به
 فرهنگي هاي زمينه با ها ملت از بسياري زيرا نيست؛ جوامع همة با منطبق تعريف اين

 ها ملت تعيين در نيز ها حكومت و سياسي عوامل لذا .دارند تعلق جدا كشور دو به مشتركي
 شرايط با كه كند مي ارائه ملي هويت و ملت از تعريفي شيخاوندي رو، اين از .اثرگذارند

 به سرزميني در فرهنگي -تاريخي طور به كه كثيري مردمان« .است سازگارتر ايران فعلي
 .»شوند مي ناميده ملت دارند، قرار دولت نام به سازماني مديريت تحت )كشور( ميهن نام

 پيروي شناختي روان و شناختي جامعه سياسي، بعدي سه مدل يك از نيز ملي هويت تعريف
 كشور يا ميهن و دولت ملت، :از اند عبارت مدل اين در ملي هويت گانة سه  عناصر .كند مي

  ).77-78 :1387 شيخاوندي،(
 نام به امري وجود كه سان بدين است؛ استوار نظري مالحظات برخي بر پژوهش اين
 استفاده هويت بررسي در ميانه -كالسيك رويكرد از .است شده پذيرفته ملي هويت

 نيز ملت تعريف در .است گرفته قرار مبنا ياجتماع تيهو از نزيجنك فيتعر و شود  مي
 سه با شيخاوندي تعريف و گيرد مي قرار نظر مد توأمان سياسي نيز و فرهنگي عوامل نقش
 كه آنجايي از .است بوده ايراني ملت مفهوم نظري مبناي سرزمين و دولت ملت، عنصر

 نظر مورد هاي مؤلفه به دستيابي پژوهش هدف و شود مي انجام كيفي صورت به پژوهش
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 شناسي جامعه كتب اجمالي بررسي و نيشيپ قاتيتحق اساس بر ابتدا است، بوده مؤلفان
 قرار بازسازي و اصالح مورد تحقيق روند در و شد تهيه ها مؤلفه از اي اوليه فهرست
 توافق مورد كه ملي هويت ابعاد از ثابتي فهرست هيچ نيز گذشته تحقيقات در .گرفت
 هويت اصلى هاى مؤلفه مثال براي است؛ نشده يافت باشد، كشور داخل يا خارج محققان

 نيا لقمان( نماد و دين تاريخ، فرهنگ، زبان، سرزمين، :از اند عبارت نيا لقمان پژوهش در ملى
 بعد چهار ملي هويت با ارتباط در خويش مطالعة در فر رزازي ).33 :1390 ديگران، و

 مشروع اقتدار و توزيعي عدالت گرايي، عام اجتماعي، تعامالت شامل كه است كرده مطرح
 تاريخي، اجتماعي، بعد هفت نيز حاجياني و )64 :1379 فر، رزازي( است جامعه در نظام

 هاي مؤلفه عنوان به را ادبي -زباني فرهنگي، ميراث يا فرهنگي ديني، سياسي، جغرافيايي،
  ).201-206 :1379 حاجياني،( كند مي معرفي ملي هويت
 اين .شد استخراج درسي كتب از ها مؤلفه خرده همراه به اصلي مؤلفة پنج نهايت در
   :از اند عبارت ها مؤلفه

 توافق يا قرارداد نوع از مقوله دو  رابطه كه معناست اين به نمادين  نشانه : 1نمادها
 است توافق مورد بودن ايراني نشانة عنوان به آنچه ).172 :2،1389                        كرايب( است اجتماعي

  .ايران پرچم مانند
 سياسي، مختلف هاي زمينه در گذار تأثير رخدادهاي و وقايع منظور :رخدادها  و  وقايع
 در است منتسب ايران حاكميت يا ملت به وقايع اين عامليت .است ...و مذهبي اجتماعي،

 هجرت واقعة مانند دارد؛ ناگسستني پيوند ملي هويت از هايي حيطه با صورت اين غير
  .ايراني ديني هويت بعد پيامبردر

                                                 
1. Symbol 
2 .Craib 
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 آنچه دربارة ها گروه يا افراد كه است تصوراتي و ها انديشه ارزش، از منظور : ها ارزش
 جوانمردي ارزش مانند ؛)1021 :1387گيدنز،( دارند است، بد يا خوب پسنديده، مطلوب،

  ....و
 گفته گذشته از جامانده به معنوي و مادي آثار به فرهنگي ميراث :فرهنگي ميراث

 مانند ؛)73 :1380 حجت،( دارد داللت انساني جامعه يك فرهنگي هويت بر كه شود مي
  ..و معماري ادبيات،

 هاي زمينه در كه هستند اي اسطوره يا حقيقي اشخاص منظور :ها شخصيت و مشاهير
 واسطه بدين و اند گذاشته منفي يا مثبت تأثيرات ايران تاريخ بر ...و علمي مذهبي، سياسي،
 ناگسستني پيوند ايران ملي هويت از بخشي با يا دارند ايراني منشأ اشخاص اين .مشهورند

   .اسالم پيامبر شخصيت نظير دارند؛
  

  تحقيق سؤاالت
  است؟ شده توجه 2و 1شناسي جامعه كتب در ملي نمادهاي كدام به .1
  است؟ شده توجه 2و 1شناسي جامعه كتب در ملي رخدادهاي و وقايع كدام به .2
  است؟ شده توجه 2و 1شناسي جامعه كتب در ملي هاي ارزش از نوع كدام به .3
  است؟ شده توجه 2و 1شناسي جامعه كتب در ملي فرهنگي ميراث نوع كدام به .4
 شده توجه 2و 1شناسي جامعه كتب در ملي هاي شخصيت و مشاهير  نوع كدام به .5

  است؟
 شده توجه ميزان چه به 2و 1شناسي جامعه كتب در ملي هويت هاي مؤلفه از هريك .6

 است؟
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  پژوهش پيشينة
 به »ايرانيان ميان در ملي هويت قدرت«بر مبني پژوهشي در )1390(پور جعفرزاده و قنبري
 تبيين و )زباني بعد و فرهنگي سرزميني، بعد ( شامل ملي هويت ابعاد از برخي بررسي
 احساس كه دارد آن از حكايت ها يافته .اند پرداخته ايرانيان ملي هويت موجود وضعيت

 ايماني و فياض .است شده مشاهده بااليي بسيار حد در پاسخگويان در ملي جامعة به تعلق
 اجتماعي علوم و تاريخ درسي هاي كتاب در ملي هويت نمادهاي بررسي در )89-1388(

 و تصاوير متن، در ملي هويت نمادهاي كه يافتند دست نتايج اين به متوسطه دورة
 و پوشي كهنه .است نشده پرداخته قبولي قابل ميزان به بررسي مورد كتب ي ها پرسش
 درسي هاي كتاب هويت مفهوم محتواي تحليل« خود پژوهش در )1388( پوشي كهنه

 65 مذهبي هويت مورد، 46 ملي هويت مفاهيم كه كردند مشاهده »2و 1 شناسي جامعه
 بر يكسان طور به لذا .اند شده مطرح كلي صورت به هم آن مورد 10 قومي هويت و مورد
 عنوان با پژوهشي در )1387( منادي و زاده صادق .است نشده تأكيد هويت مختلف ابعاد

 متوسطه دورة تاريخ و فارسي ادبيات درسي هاي كتاب در ملي هويت نمادهاي جايگاه«
 متعادلي توجه كتاب تصاوير و صفحات دروس، ميان در كه دادند نشان »انساني علوم رشتة

 خود پژوهش در نيز )1386(فتحي و خدايار .است نگرفته صورت ملي هويت هاي نماد به
 و شناسي جامعه تاريخ، كتب از جلد 16 »پرورش و آموزش درسي ها كتاب در ملي هويت«

 كه است آن از حاكي آنها نتايج .كردند بررسي متوسطه مقطع در را فارسي ادبيات و زبان
 هاي كتاب در هويت نظري هاي بحث و ساز هويت مفاهيم انعكاس در درسي كتب مؤلفان
 بوده ضعيف نسبتاً عملكردشان ايراني تمدن حوزة در اما اند داشته مناسبي عملكرد يادشده
   .است
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 پژوهش متغيرهاي پرورش و آموزش و ملي هويت كه كشور از خارج هاي پژوهش در
 مطالعات در )4 :2011( 2بارت و 1اپنهايمر .كرد اشاره موارد برخي به توان مي هستند،
 و كودكان روي بر پژوهش اجراي از پس »پسران و دختران در ملي هويت رشد« به مربوط

 رشد از تابعي تنها نه ملي هاي نگرش رشد گرفتند؛ نتيجه مختلف كشورهاي نوجوانان
 تأثير نيز آنان فرهنگي -اجتماعي و تاريخي هاي زمينه از بلكه است اطالعات و شناختي

 به »كنگ هنگ در ملي هويت آموزش« پژوهش در  )2008( 3آن وينگ - .پذيرد مي
 اين در شهروندي آموزش بر آن پيامدهاي و كنگ هنگ در ملي هويت پيچيدگي بررسي
 ،بازگشت چين حاكميت به كنگ هنگ ،سياسي لحاظ به كه حالي در .پردازد مي سرزمين
 وجود به كنگ هنگ مردم  براي را كنگي هنگ هويت آن مدت طوالني استعماري سابقة
 نوع چهار به و  است شده اي پيچيده مسئله كنگ هنگ هويت رو، اين از .است آورده
 4زامبتا .شود مي تقسيم چيني كنگيِ هنگ و كنگي هنگ چينيِ كنگي، هنگ چيني، هويت

 دين كه كند مي استدالل »يونان در ملي هويت و دين«  عنوان با خود پژوهش در )2000(
 هويت سياست از كليدي جزء يك عنوان به همچنان ،اروپايي كشورهاي از بسياري در

 نيز يونان در .كند مي اعمال پرورش و آموزش طريق از را آن دولت و شود مي محسوب
  .است يافته ديني آموزش درسي برنامه از فراتر بسياري گسترش ديني آموزش

  
  
  

                                                 
1. Oppenheimer 
2. Barrett 
3. Lee Winge On 
4. E. Zambeta  
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  پژوهش روش
 روشي را محتوا تحليل 1استون .است شده استفاده محتوا تحليل روش از پژوهش اين در
 كشف را پيام يك از ويژه مشخصاتي معين، قواعد براساس و عيني ةگون به كه داند مي
 مضمون تحليل واحد و است ملي هويت پژوهش اصلي متغير ).5 :1966 استون،( دكن مي

 شده اعمال دروس تصاوير و پرسش متن، بر كيفي و كمي صورت به محتوا تحليل .است
 بررسي و پيشين تحقيقات از استفاده با ها مؤلفه اولية فهرست ابتدا كيفي، بخش در .است

 به ها زيرمؤلفه و ها مؤلفه تكميل، فهرست اين نهايي تحليل در .شد تهيه كتب اجمالي
 ارزش، رخدادها، و وقايع نماد، شامل اصلي مؤلفة پنج .شدند مشخص آن مصاديق همراه
 هاي مؤلفه ليست چك از كمي بخش در .هستند ها شخصيت  مشاهير و فرهنگي ميراث
 با پايايي تعيين جهت .گرديد استفاده ها مؤلفه فراواني گيري اندازه منظور به شده ساخته
  %70 از بيشتر مختلف كدگزاران توافق پايايي ضريب ،)1995(2اسكات فرمول از استفاده
 متوسطه مقطع 2و 1 شناسي جامعه كتاب دو شامل پژوهش اين آماري جامعة .شد مشاهده
 با كمي بخش در آمده دست هب هاي داده .هستند  يكسان نمونه و آماري جامعه .است

 تفسير و توضيح با كيفي بخش در و )فراواني درصد فراواني،( توصيفي آمار از استفاده
  .است گرفته صورت 1392 سال در پژوهش اين .گرفتند قرار تحليل مورد
  
  پژوهش هاي يافته

  است؟ شده توجه 2و 1 شناسي جامعه كتب در ملي نمادهاي كدام به :اول پرسش
  

                                                 
1. Stone 
2 . Scott 
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   متوسطه دورة 2و 1 شناسي جامعه كتب در ملي نماد انواع :1جدول
  2 شناسي جامعه  1 شناسي جامعه  كتاب نام

  
 پول -ملي تيم -فارسي زبان -پرچم   ملي نمادهاي   

  ملي
  ايراني شناسنامة -ملي تيم -پرچم -نقشه
    آزادي ميدان -اميد ماهوارة -فارسي زبان

  
 پرچم، نمادهاي .شد استخراج ملي نماد نوع هشت  2و 1 شناسي جامعه كتب بررسي با
 سه اين اهميت از نشان احتماال كه اند رفته كار به طورمشترك به ملي تيم و فارسي زبان
 زبان« استثناي به نمادها تمام دهد مي نشان نماد به پرداختن شيوة .دارد مؤلفان نزد نماد

 در بيشتري ماندگاري و تأثيرگذاري امر اين كه اند شده مطرح تصوير صورت به »فارسي
 طوالني تاريخي سابقة نمادها ساير »فارسي زبان« جز به و داشت خواهد آموزان دانش ذهن
 تنها همچنين .گيرند برمي در را گذشته تاريخ از سده دو تا يك نهايتاً و ندارند كشور در

 ايران طبيعي اقليم نمادهاي از .است برخوردار مشخص مكاني بعد از »آزادي  ميدان« نماد
   .است نشده استفاده ها كتاب در نيز

 ثابت جنبة محدودند، اگرچه كه دارد مشخصي ملي نمادهاي ملتي هر معمول، طور به
 .است شده استفاده مرسوم نمادهاي از تماماً 1 شناسي جامعه كتاب در .ندارند تغييرناپذير و
 نماد از تنها .دارد وجود »عقايد و نمادها« عنوان با مبحثي كتاب در كه اين وجود با

 چراغ عاليم« ،»پيروزي عالمت« تصاوير به نمادها ساير .شود مي برده نام »ايران پرچم«ملي
 معناي « از اند عبارت نيز متن درون نمادهاي .است مربوط »داور قرمز كارت« و »راهنما

 توانست مي كتاب مبحث، اين در .عام طور به »نوشتاري و گفتاري زبان «و »برخاستن
 در اخيراً كه »فارس خليج« نماد مثالً كند؛ استفاده را ايران طبيعي اقليم نمادهاي از اي نمونه
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 مناسب كاربرد از اي نمونه توانست مي است، بوده بحث مورد سياسي و اجتماعي صحنة
 نمادهاي است كرده تالش  »اميد ماهواره« معرفي با 2 شناسي جامعه كتاب .باشد  نماد

  :است شده ذكر كتاب اين از بخشي در .كند تثبيت معاصر فرهنگ حوزة در را جديدي
 نوآوري به دست اجتماعي هاي عرصه از يكي در خود، پشتكار و تالش با كه فردي«
 بخشد، مي ارتقا را جامعه افراد از بخشي و خود اجتماعي موقعيت طريق اين از و زند مي

  )55 :1392 ،2 شناسي جامعه( »شود مي واقع جامعه تأييد مورد
 در پژوهشگر دو و پرتاب از قبل اميد ماهواره از تصويري عبارت، اين كنار در

 امري قالب در ملي نماد نوعي  عنوان به اميد ماهواره نتيجه در .شود مي ديده آن مجاورت
  .است شده معرفي هست نيز عمومي فرهنگ تأييد مورد كه

 امر اين كتاب دو هر در .باشد داشته وجود ارتباطي بايد محتوا و نماد ميان انتخاب در
 »آزادي ميدان« نماد 2 شناسي جامعه در مثال، براي است؛ شده رعايت آگاهانه و تناسب به
 نشان ميدان اين در را ايران پرچم با مردم تجمع كه است شده استفاده تصويري در
 شناسنامه تصوير يا .است گرفته قرار اقتدار و قدرت درس ابتداي در تصوير اين .دهد مي
  .است شده مطرح هويت هاي ويژگي مبحث ذيل و »هويت«درس در
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   است؟ شده توجه 2و 1 شناسي جامعه كتاب در ملي هاي ارزش كدام به :دوم پرسش
  

  2و 1شناسي هاي ملي در كتب جامعه ارزشانواع : 2جدول 
  نام كتب    

  2شناسي  جامعه  1شناسي  جامعه  انواع ارزش

  
  اجتماعي

مقابله با مصرف  -نظم -عدالت -حفظ محيط زيست
حق تعيين  -اهميت نهاد خانواده -مواد مخدر
  حفظ سالمتي -اجرا و رعايت قانون -سرنوشت

 - گيري رشوهمقابله با  -عدالت -حفظ محيط زيست
مقابله با  -تامين اجتماعي -آزادي -مقابله با دزدي

اهميت نهاد  -اجرا و رعايت قانون -قتل نفس
 حفظ سالمتي  -خانواده 

  اخالقي
  و 

  مذهبي 

  -رعايت حقوق ديگران  -نفي ظلم و مبارزه با آن
توحيد و يگانه  -ها  برابري انسان -احترام به ديگران

 -كرامت انسان -انسان بر زمينمقام خالفت  -پرستي
 -كمك به ديگران -آيت و نشانه بودن انسان و جهان

 -اهميت عقل و خرد  -هدايت مردم توسط پيامبران
  اهميت علم و شناخت

احترام به  -صداقت -نفي ظلم و مبارزه با آن
خدمت به  -پرهيز از ربا -ايثار و فداكاري -ديگران
پرهيز  -ز تهمتپرهيز ا  - پرهيز از خيانت -ديگران

توحيد و  -طلبي حقيقت -استكبار ستيزي-از غيبت
تحمل و مدارا با  - وفاداري و تعهد - پرستي يگانه

 - حمايت از مظلوم و مستضعف -ديگران
قناعت و پرهيز از  -ها برابري انسان -طلبي صلح
آيت و نشانه   -اهميت علم و شناخت -تقوا -تجمل

امر  -مرديجوان - مقام خالفت انسان - بودن جهان
عفاف و  - كار و تالش -به معروف و نهي از منكر

اهميت عقل و  -محوريت احكام خداوند -حجاب
 شورا و مشورت - خرد

  جويي و پرهيز از اسراف صرفه  ---------------------------  اقتصادي

  

 وحدت و يكپارچگي

حمايت از مقاومت فلسطين  -وحدت و يكپارچگي
بيداري  -نفي سكوالريزم –و مقابله با صهيونيسم

  - پاسداري از كشور و حكومت -استقالل -اسالمي
  سياسي    داري هاي  نظام سرمايه مقابله با ارزش
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 اخالقي هاي ارزش بر كتاب دو هر كه دهد مي نشان )ملي هاي ارزش( 2  جدول نتايج    
 حوزة به كه اجتماعي هاي ارزش همچنين .اند كرده تأكيد ها ارزش ساير از بيشتر مذهبي و

 در اما .است شده مطرح 2و 1شناسي جامعه كتب در تناسب به اند نزديك مدني جامعة
 در امر اين .است متفاوت كتاب دو عملكرد سياسي و اقتصادي هاي ارزش زمينة
 يك به تنها 1شناسي جامعه كتاب كه اي گونه به .دارد بيشتري وضوح سياسي هاي ارزش
 اما .است كرده حذف را اقتصادي  ارزش و پرداخته )يكپارچگي و وحدت( سياسي ارزش
 توجه مورد را )اسراف از پرهيز و جويي صرفه( اقتصادي ارزش يك  2شناسي جامعه كتاب
  .است پرداخته سياسي هاي  ارزش به تفصيل به و داده قرار

 از ذكرشده اجتماعي هاي ارزش شود مي  مشاهده ها ارزش نوع انتخاب زمينه در
 شهروندي نقش حيطة در ها ارزش برخي اگرچه است، ايراني جامعة هاي ارزش ترين مهم
 .است شده گرفته ناديده كه بيفزايد كتاب غناي به توانست مي آن تكاليف و حقوق و

 آنها از برخي ذكر رسد مي نظر به مفيدند، گرچه شده انتخاب مذهبي و اخالقي هاي ارزش
 توسط مردم هدايت جهان، و انسان بودن نشانه و آيت زمين، بر انسان خالفت مقام نظير

 تفصيل به معارف كتب در شواهد و ادله با تخصصي طور به غيبت، از پرهيز پيامبران،
 به بيشتر پرداخت براي شناسي جامعه كتب فضاي از است بهتر لذا .شوند مي پرداخته
 احترام ديگران، حقوق رعايت مثال براي شود؛ گرفته كمك حوزه اين تخصصي هاي ارزش

  ...و ها انسان برابري ديگران، به
 داشته منطقي ارتباط درس محتواي با بايد است، مطلوب نفسه في اگرچه ها ارزش بيان
 كتاب در مثالً نيست، مشخص پيوند اين كه دارد وجود مواردي كتب در .باشد
 شده اشاره عضو اهداي كارت از صويريـت با »وــعض اهداي« ملـع به 1 ناسيـش جامعه
  :شود مي بيان تصوير ذيل متن در اما است،
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 اگر .شود مي علمي شناخت بسط يا پيدايش مانع ها فرهنگ برخي در عمومي شناخت«
 آنها از برخي يا علوم همة با دارند وجود عمومي شناخت در كه هايي ارزش و عقايد

 ).82 :1392 ،1 شناسي جامعه( »شوند مي علمي گسترش يا آموزش از مانع باشند، ناسازگار
 متن، محتواي به توجه با اما شود مي يادآور را ديگران به كمك ارزش عضو اهداي
 علم توسعة سبب عضو اهداي عمل پذيرش كه كرد خواهد برداشت گونه اين آموز دانش
 ها رسانه ساير هاي آموزه و آموز دانش قبلي شناخت با برداشت اين .شد خواهد اعضا پيوند
  .نيست سازگار  كردن كمك ارزش بر مبني

 قسمتي در مثال طور به هاست؛ ارزش پرداخت در شناختي جامعه نگاه نحوة بعدي نكتة
  :است آمده 2 شناسي جامعه كتاب از

 بزرگ گناهي را نفس قتل و ديگران به خيانت پسندند، مي را همنوع به خدمت مردم«
 دانند، مي پسنديده را مقررات رعايت و ناروا را دزدي و رشوه دروغگويي، شمارند، مي

 ،2 شناسي جامعه( دانند مي ناصواب را تهمت و غيبت و پسنديده كاري را ديگران به احترام
1392: 22.(  

 تعيين آن براي مشخصي قانوني جرم اما هستند اخالق مخالف انساني اعمال از برخي
 اينكه ضمن اعمال برخي اما ...).و غيبت بزرگترها، به احترامي بي نظير( است نشده

 دزدي، نفس، قتل ( دارند  مجازات و هستند كشور رسمي قانون مخالف اند، غيراخالقي
 گناه« لفظ .شود تفكيك مشخصاً آموز دانش براي مسئله اين دارد ضرورت ..).و تهمت
 غيراخالقي جنبة عمدتاً »بودن پسنديده«بالعكس يا »بودن ناصواب «،»بودن ناروا« يا »بزرگ
 نيز ديگري موارد در .شد خواهد كمرنگ بسيار قانون به عمل بعد و كند مي مطرح را جرم

 بوده شناختي جامعه نگاه از گرفتن فاصله با ها ارزش به پرداختن كه است  شده مشاهده
  :كند مي بيان كه كنيم مي استناد 2 شناسي جامعه كتاب از بخشي به شيوه اين نقد در .است
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 اقناع قدرت هرچه .شود مي دروني افراد در فرهنگ آن واسطة به كه است روشي اقناع«
 »دهند مي انجام بهتر را فرهنگ آن با متناسب رفتارهاي افراد باشد، بيشتر فرهنگ يك

  ).49 :1392 ،2 شناسي جامعه(
 و آنها بندي طبقه و بردن نام صرفاً يعني ها ارزش بيان در كتاب شيوة تعبير، اين با

 و فردي پيامدهاي و مكانيسم علل، تبيين بدون ها نبايد و ها بايد و اخالق حوزة به انتساب
  .دارد فاصله اقناعي روية از اجتماعي

  .شود مي بيان كتاب در ارزش دو تشريح نحوة ادامه، در
   مخدر مواد مصرف با مقابله ارزش :اول نمونة

 اجتماعي، نظر از اعتياد هاي آسيب و كشور در مخدر مواد مصرف وضعيت به توجه با
 كشور مختلف هاي دستگاه كه است مهمي هاي مسئوليت از پديده اين با مقابله ..و اقتصادي

 كتاب در اما هستند اثرگذار مورد اين در نيز  شناسي جامعه كتب .دارند اهتمام آن مورد در
 و هنجارها ها، ارزش ارتباط مبحث توضيح در كه شود مي مشاهده 1 شناسي جامعه
  :است شده استفاده زير مثال از اجتماعي كنش
 حال .است انساني كنش يك انجام حال در كشد مي سيگار اتاقي در تنهايي به كه فردي«
 يك تحقق( ديگري حقوق رعايت براي تواند مي او ....شود اتاق وارد ديگري فرد اگر

 كشيدن سيگار هاي آسيب با جامعه افراد كردن آشنا.....كند خاموش را خود سيگار )ارزش
 اجتماعي كنترل نمونة عمومي، هاي مكان در كنش اين ممنوعيت و پذيري جامعه مصداق
   )20 :1392 ،1 شناسي جامعه( »است

 كنترل و ممنوعيت بحث نهايت در اينكه به علم با حتي سيگار مثال از استفاده
   .دارد قرار تضاد در آموزشي هاي سياست ساير با و نيست مناسب شود مي مطرح اجتماعي
  منكر از نهي و معروف به امر :دوم نمونه
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 و معروف به امر به اجتماعي كنترل بحث ذيل در متوسطه سوم شناسي جامعه كتاب در
 اين با عاشورا مضمون با تصويري  و است شده اشاره اسالمي فرهنگ در منكر از نهي

   :دارد قرار )ع( حسين امام از سخن
 ،2 شناسي جامعه( »منكر از نهي و معروف به امر احياي براي مگر نكردم؛ قيام من«

1392: 15(   
 يك و اسالمي فرهنگ آموزة ،)عاشورا( ديني سنت يك بين مناسبي پيوند شيوه اين
   .است شده توجه بدان خوبي به مورد اين در و كرده برقرار شناسي جامعه بحث

  

 شده پرداخته 2 و 1 شناسي جامعه كتب در فرهنگي ميراث نوع كدام به :سوم پرسش
   است؟

  2و 1شناسي  انواع ميراث فرهنگي ملي در كتب جامعه: 3جدول شمارة 
  نام كتب

  ابعاد
  ميراث فرهنگي

  2شناسي  جامعه  1شناسي  جامعه

  اماكن
  و 
  بناها 

  بازار سنتي -ها عامريخانة   تاريخي

 -بازار سنتي - تخت جمشيد
قسمت  -شهر ماسوله -قنات

گنبد   -تاريخي شهر يزد
  ميدان نقش جهان  -سلطانيه

    رصد خانه مراغه-مرعشي نجفي...كتابخانه آيت ا-دارالفنون فرهنگي
  كعبه -مسجد به طور عام  كعبه -مسجد در معناي عام  مذهبي

  آرامگاه حافظ  ابوعلي سيناآرامگاه  آرامگاه 

معماري  -قلمكاري -گليم بافي  اسالمي -معماري ايراني  هنر و صنايع دستي
  اسالمي/ايراني

 قوم لر  قوم  فرهنگ خرده
  آيين زرتشت  اديان

     ها و عبارات مثل
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  نظم و نثر ادبي

بهتر آن است كه /گردد بازآب اين جوي به سرچشمه نمي)1
مرد ) 3....بني آدم اعضاي يك پيكرند) 2غفلت نكنيم از آغاز

/ خواه هندي، خواه ترك يا عرب/  حجي همره حاجي طلب
بنگر اندر عزم و اندر آهنگ / منگر اندر نقش و اندر رنگ او

كه  تو سفيدش خوان/ گر سياه است و هماهنگ تو است/ او
اندر / مست آب و پيش روي اوست آن) 4همرنگ تو است

/ چون گهر در بحر گويد بحر كو/آب و بي خبر ز آب روان  
نگار من كه به مكتب ) 5و آن خيال چون صدف ديوار او

  به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد/نرفت و خط ننوشت

اين نه منم آن كه منم گويي 
  كيست

گويا نه منم در دهنم گويي 
  كيست

  من پيرهني بيش نيم سر تا پاي
آن كس كه تنش پيرهنم گويي 

  كيست

  احاديث و آيات

  . ها را برانگيزانندهاي عقل انساناند تا دفينهپيامبران آمده
/ 170-بقره/ 30-روم/ 25-حديد/ 157-اعراف/ 11-رعد
/ 68-نحل/ 121-انعام/ 47- يونس/ 49- يونس/ 43-فاطر
 138-139صافات/113-نساء/82-غافر

بدن نسبت به آنچه نيت و عزم 
آدمي بر آن قوي شده باشد 

  .كند احساس ضعف نمي
  /19-حشر/ 96- اعراف/ 41- روم

  
  
  كتب
  
  
  
  

  شاهنامه  ادبي
 
  ديني

كتاب  -هاي اجتماعي در قرآن كريمسنت-نهج البالغه-قرآن
  من اليحضره الفقيه - قرآن هاي تاريخ درقرآنسنت

 قانون  علمي
    سياست مدنيه  فلسفي

    ساير

بازگشت به  -غربزدگي
خويشتن  -فطرت - خويشتن

خدمات متقابل اسالم و  -الهي
 ايران

  مناسك      و 
  ها سنت

 نماز خواندن  ديني

  

 -گرداني عاشورا و مراسم نخل 
خواندن  -افطار در مزار شهدا

 قرآن

 - مراسم خواستگاري -نوروز  نوروز  فرهنگي
  عروسي
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 توجه مورد گوناگون ابعاد در فرهنگي ميراث كه دهد مي نشان 3 شمارة جدول بررسي
 در كه اي گونه به است؛ مشهود كامالً ها مؤلفه پرداخت در توازن نبود اما است گرفته قرار
 بيشتري تنوع و تفصيل با آيات و احاديث نيز و كتب بناها، و اماكن هاي مقوله كتاب دو هر
 هاي آرامگاه حتي و فرهنگي ديني، تاريخي، بناهاي به بناها و اماكن بعد در .است شده بيان

 تأثيرگذاري توانند مي كه هستند تصوير صورت به بناها اين كلية .است شده توجه بزرگان
 تخت( شيراز هاي استان به متعلق شده اشاره بناهاي .كنند ايجاد بيشتري جذابيت و

 ،)ماسوله شهر( گيالن ،) ها عامري خانة و جهان نقش( اصفهان ،)حافظ آرامگاه جمشيد،
 رضوي خراسان ،)دارالفنون( تهران ،)شهر تاريخي قسمت( يزد ،)سلطانيه گنبد( زنجان

 آرامگاه( همدان و )مراغه رصدخانة(شرقي آذربايجان ،)نجفي مرعشي ...ا آيت كتابخانة(
 كه هستند آثاري برخوردارند، مكاني گستردگي از اگرچه بناها اين .هستند )سينا ابوعلي
 يا جهان نقش مثالً( اند شده آشنا آنها با بارها قبل هاي پايه در آموزان دانش مشهورند، بسيار

 رسد مي نظر به است؛ جامع و گسترده امري ملي هويت كه حالي در ).سينا ابوعلي آرامگاه
 برخي مقابل در .ندارند شده شناخته كمتر فرهنگي ميراث معرفي در نقشي كتب اين

 مباحث 2 شناسي جامعه كتاب در است گرفته قرار توجه مورد محدودي شكل به ها مؤلفه
 ضدفرهنگ، فرهنگ، خرده عمومي، فرهنگ نظير دارد؛ وجود فرهنگ خصوص در زيادي
 نيز و ها سنت و مناسك مؤلفة به اما ...و فرهنگي تزلزل فرهنگي، تعارضات واقعي، فرهنگ
 نشده درخوري توجه دارند شناسي جامعه محتواي با را ارتباط بيشترين كه فرهنگ خرده
 البته .است شده آورده محلي ازدواج مراسم مضمون با تصوير دو ها فرهنگ خرده از .است

 لباس پوشش طريق از تنها .نيست مشخص آن قوميت و مكان و ندارند پانويس تصاوير
 اديان ميان از همچنين .است مربوط لر قوم به تصاوير از يكي داد تشخيص توان مي محلي
  :است شده اشاره زرتشت دين به تنها نيز ايران در موجود
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 و عقايد در داشتند، متفاوتي اجتماعي هاي هويت آنكه با ايراني مختلف اقوام«
 واحدي فرهنگي هويت بود، درآميخته اساطيري هاي آموزه با كه زرتشت آيين هاي ارزش
  .»)68 :1392 ،2 شناسي جامعه( كردند پيدا

 كنار در متمادي ساليان كه است متفاوت هاي فرهنگ خرده و اقوام داراي ايران كشور
 بيشتري تعداد به فرهنگ، مقولة به اشاره در كه بود مطلوب پس .كنند مي زيست يكديگر

   .شد مي اشاره ها آن تمايز و اشتراك وجوه ها، فرهنگ خرده اين از
 كه طوري به شود؛ مي مشاهده توأمان ضعف و قوت موارد محتوا و تصوير تناسب در

  :است شده ذكر »فرهنگي بيگانگي خود از« درس در
 خود، اصول حفظ با ديگر، هاي فرهنگ با رويارويي نخستين هاي سده در اسالم جهان«
 اخذ ها فرهنگ ديگر از را اصول آن با سازگار عناصر دليل همين به و پرداخت تعامل به

   )62 :1392 ،2 شناسي جامعه( »كرد اقدام نيز آن بازسازي به نياز صورت در و كرد
 انتخاب كه است شده داده نشان مصداق عنوان به مراغه رصدخانة تصوير ادامه، در

 سالة پانصد و هزار دو هاي جشن تصوير از درس همين ابتداي در اما .است مقبولي و جا به
 تخت محوطة از كامل نمايي با بزرگتر ابعاد در جشن اين و است شده استفاده شاهنشاهي

 بيشتر جمشيد تخت تصوير جشن، جاي به كه اي گونه به شود؛ مي داده نشان جمشيد
 جشن اين از آموزان دانش كه نگرشي و درس موضوع به توجه با .كند مي توجه جلب
 صرفاً بلكه دهد نخواهد نشان را جمشيد تخت اثر تماميت تصوير اين دارند، ساله 2500

 بيگانگي خود از مفهوم كنار در ملي اثر اين و باستان تاريخ دوران از منفي تصويري
   .شد خواهد جايگزين
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 شده توجه 2و 1 شناسي جامعه كتب در ها شخصيت و مشاهير كدام به :چهارم پرسش
  است؟

  2و 1شناسي ها و مشاهير در كتب جامعه انواع شخصيت: 4جدول شمارة 
  انواع كتب

انواع مشاهير و  2شناسي  جامعه  1شناسي  جامعه
 هاشخصيت
  حافظ -سعدي -فردوسي -مولوي  سعدي ادبي

  ديني
پيامبر و
  )ع(امام صادق -)ع(امام حسين  )ع(امام علي -)ص(حضرت محمد ائمه

    عالمه طباطبايي  عالم ديني

  
  سياسي

رهبران
  اي خامنه... آيت ا -امام خميني   سياسي

رؤساي
  محمد رضا پهلوي -رضاخان   حكومت

عوامل
اجرايي 
 حكومت

  الدين طوسي نصيرخواجه   

-عالمه طباطبايي-فارابي-ابن سينا  علمي و فلسفي
  فارابي -ابن سينا -الدين طوسي خواجه نصير احمد حامد مقدم

  مبارز  و 
  انقالبي 

رهبران
فكري و 
 انقالبي

  امام خميني  

شهداي
  سعيد طوقاني - بهروز مرادي   جنگ

   اي اسطوره
      هنري
  سعيد طوقاني -غالمرضا تختي  ورزشي
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 بررسي .هستند كشورها ملي هويت در مهمي وزنة همواره مشاهير و ها شخصيت
 كاربرد .است شده برده نام اسم 20 مجموعاً كتاب دو هر  در دهد مي نشان 4 جدول
 فلسفي، و علمي هاي شخصيت به محدود 1شناسي جامعه كتاب در ها شخصيت و مشاهير
 علوم پيشينة بحث به كه هنگامي فلسفي و علمي هاي شخصيت در .است ادبي و ديني

 عالمه و فارابي سينا، ابن تصاوير از شود مي پرداخته اسالم جهان و يونان در اجتماعي
 .است شده اشاره مكرر متن در نيز طباطبايي عالمه و فارابي نظريات به و استفاده طباطبايي

 به اما اند گرفته قرار توجه مورد خوبي به گذشته و معاصر فيلسوف هاي شخصيت نتيجه، در
 شناسان جامعه به  توانست مي اشاره اين  .است نشده اشاره  معاصر علمي هاي شخصيت

 .شود لحاظ مسلمان متفكران بخش در يا شناسي جامعه تاريخچة مباحث ادامة در در ايراني
 در .است گرفته بهره محتوا خصوص در مناسبي شيوة از كتاب ادبي، هاي شخصيت در

 اعضاي آدم بني« مصرع طبيعي، نظام به آن شباهت و اجتماعي نظام عملكرد مبحث مقدمة
 بين توانسته خوبي به بيان شيوة اين .است شده ذكر سعدي نام همراه به »پيكرند يك

    .كند برقرار پيوند ادبي شخصيت يك آثار و شناختي جامعه محتواي
 واقع در .شود مي مشاهده ها شخصيت و مشاهير از بيشتري تنوع 2 شناسي جامعه كتاب در
 شده ذكر كتاب در مصاديقي ها شخصيت انواع از هنري، و اي اسطوره هاي شخصيت جز به

 سياسي هاي شخصيت .دارد غلبه ها شخصيت ساير بر سياسي هاي شخصيت تنوع اما .است
 و مقبوليت و فرهنگ هويتي تحوالت فرهنگ، و جامعه بر نفساني هويت تأثير مباحث در

 يك جز به  و هستند تصوير قالب در عمدتاً ها شخصيت اين .اند شده مطرح مشروعيت
 داده تصاوير مورد در مشخصي توضيح كتاب متن در خميني، امام تصوير از مورد
   .شود نمي
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 و عالقه دليل به .است شده اشاره نيز ورزشي مشاهير به 2 شناسي جامعه كتاب در
 اين از توان مي دارند، ورزشكاران و ورزش به نوجواني سنين در آموزان دانش كه آشنايي

 غالمرضا و طوقاني سعيد شهيد شخصيت دو كتاب .جست بهره ملي هويت تقويت در امر
 را مطلب اين طوقاني سعيد شهيد مورد در .است كرده ذكر مصداق عنوان به را تختي
  :كند مي عنوان
 به را كشور پهلواني بازوبند باستاني، ورزش در سالگي 7 سن در طوقاني سعيد شهيد«
 به موفق ...بدر عمليات در و يابد مي حضور حق نبرد هاي جبهه در بارها او .آورد دست
  .»)45 :1392 ،2 شناسي جامعه (»شود مي خدا راه در شهادت جاويدان مدال كسب
 ورزش بر عالوه انتخاب مالك كه شود مي مشاهده ورزشي چهرة دو هر مورد در
 توسعة در و است مطلوب امر اين .است بوده نيز پهلواني خصوصيات و اخالق اي، حرفه
 معاصر ورزشي قهرمانان و پهلوانان به اشاره اگرچه .گذارد مي تأثير  جامعه ورزشي اخالق

 هاي شخصيت كنار در همچنين .بود خواهد مفيد ها چهره اين كنار در نيز حيات قيد در و
 كنند، مي ايجاد آموز دانش در وطن به تعلق نيز و افتخار غرور، احساس نوعي كه ورزشي

 بر عالوه ملي هويت .بگذارند برجاي تأثيري چنين توانند مي نيز اساطيري هاي شخصيت
 براي داشت؛ توجه مهم اين به بايد و است درگير نيز انساني عواطف با شناخت حوزة
 از قبل ايراني هويت بيان راستاي در »ايراني هويت« درس در توانست مي  كتاب مثال
  ...و دستان رستم كمانگير، آرش نظير اساطيري هاي شخصيت اين از تعدادي اسالم، ظهور

  .اند شده گرفته ناديده اساطيري هاي شخصيت اما كند، ذكر را
  

  
  
  



 جامعه شناسي آموزش و پرورش

 
 

198  
 

 شده توجه 2و 1شناسي جامعه كتب در ملي رخدادهاي و وقايع كدام به :پنجم پرسش
  است؟

  2و 1شناسي انواع وقايع و رخدادهاي ملي در كتب جامعه: 5جدول 
 نام كتب

  هاي  دوره
  تاريخي

  2شناسي  جامعه  1شناسي  جامعه

  ------------------  ---------------  ايران باستان

  --------------------   ------------------   صفويهورود  اسالم تا  آغاز 

  ---------------------   -----------------   آغاز صفويه تا انقالب مشروطه

انقالب مشروطه تا انقالب 
  57اسالمي 

 ----------------  
 - واقعة كشف حجاب -انقالب اسالمي

  ساله 2500هاي  جشن

  ----------------   تا كنون  1358از سال       

 12رأي آري به جمهوري اسالمي در 
 - )عام(جنگ ايران و عراق  - فروردين

 -عمليات بدر -آزادسازي خرمشهر
  پرتاب ماهوارة اميد -اي جشن هسته

  
 از بسياري و اند تاريخ مطالعة از ناگزير نيستند، تاريخي كتب اگرچه شناسي جامعه كتب

 جدول اساس بر شناسي جامعه كتاب دو مطالعة .دارند تاريخي هاي ريشه اجتماعي مسائل
 نشده پرداخته تاريخي واقعة هيچ به 1 شناسي جامعه كتاب در دهد مي نشان پنج شمارة
 و )علمي( 1879 سال در وونت ويلهلم آزمايشگاه تأسيس واقعه دو به اگرچه .است

 هاي سرفصل .نيستند مربوط ايران تاريخ به وقايع اين است، شده اشاره )سياسي( آپارتايد
 وجود رخدادها و وقايع به پرداختن امكان كمتر كه است اي گونه به 1 شناسي جامعه كتاب
 بدون را شناختي جامعه محتواي كه شود مي محسوب كتاب هاي ضعف نقطه از اين .دارد
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 در .است كرده غفلت اجتماعي و علمي وقايع از حتي و است داده ارائه تاريخ به اشاره
 تا مشروطه تاريخي هاي  دوره كه است برده نام واقعه نه از  2 شناسي جامعه كتاب مقابل
 گونه هيچ و است آمده كتاب در تصويري شكل به وقايع تمام .گيرد برمي در را حاضر زمان

 مردم رأي تصوير مثال براي است؛ نشده داده دروس متن در وقايع با ارتباط در توضيحي
 تصوير يا »اجتماعي تحوالت و هويتي تغييرات« درس ابتداي در اسالمي جمهوري به

 از تصويري يا »هويت بحران و فرهنگي تزلزل« مبحث از قبل حجاب كشف واقعة
 نيز و واقعي و آرماني فرهنگ مقايسة به كه »2فرهنگ«درس ابتداي در خرمشهر آزادسازي
 تاريخي واقعة يك ارتباط چگونگي كتب كه است مطلوب .پردازد مي باطل و حق فرهنگ

 برعهده تماماً را مهم اين و بدانند خود وظيفة را حاضر حال شناختي جامعه مبحث با
  .ندهند قرار آموزان دانش

 وقايع گزينش در شود مي  مشاهده .است شده انتخاب وقايع نوع مورد در بعدي نكتة
 و فرهنگي علمي، رخدادهاي به و اند داشته قرار انتخاب مركز در سياسي وقايع عمدتاً

 اي هسته هاي جشن واقعة تنها .است گرفته صورت كمتري توجه تمدني دستاوردهاي
 مرتبط سياسي هاي بحث با نيز آن كه است شده مطرح كتاب در علمي واقعة عنوان به

   .است
 علوم كتب مفهومي فضاي با منطقاً معاصر دوران به توجه اگرچه اينكه نهايي نكتة
 توجه وقايع زماني گستردگي به بايد ملي هويت بحث در است، تر هماهنگ اجتماعي
 وجوه و كمتر ايراني زباني و قومي تنوع گرديم مي باز گذشته به هرچه .داشت بيشتري
 توجه نكته اين به اجتماعي علوم كتب مؤلفان است بهتر و شود مي ديده بيشتري اشتراك
  .باشند داشته
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 كتب در فوق ملي هويت هاي مؤلفه از يك هر به ميزان چه تا :ششم پرسش
  است؟ شده توجه 2و 1 شناسي جامعه
  

  2و 1شناسي هاي هويت ملي در كتب جامعه مؤلفهميزان توجه به : 6جدول 

  نام كتاب
  پاية

  تحصيلي
  

  جمع  هاي هويت ملي مؤلفه

نماد 
  ها

وقايع و رخداد 
  ها

ميراث 
  فرهنگي

ارزش 
  ها

مشاهير و 
  شخصيت

  اه

اني
راو

ف
  

  درصد

  %35  137  22  56  55  0  4  دوم  1شناسي جامعه

  %65  247  37  122  58  13  17  سوم  2شناسي جامعه

  جمع
  59  178  113  13  21  فراواني

384  100  
  %3/15  %3/46  %4/29  %3/3  %4/5  درصد

  
 نشان ها يافته .است شده ارائه 2و1شناسي جامعه كتب كمي تحليل ،6 شمارة جدول در

 كتاب .است شده اشاره ملي هويت هاي مؤلفه به مورد 384 مجموعا دهند مي
 ملي هويت هاي مؤلفه به 1شناسي جامعه كتاب از بيشتر %)65( مورد 247 با 2شناسي جامعه

 ساير از بيشتر %)3/46( مورد 178 با ملي هاي ارزش مؤلفة كلي طور به .است پرداخته
 گرفته قرار توجه مورد بقيه از كمتر %)3/3( مورد 13 با رخدادها و وقايع مؤلفة و ها مؤلفه
   .است
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 58و 55 با فرهنگي ميراث مؤلفة در ها مؤلفه به پرداختن ميزان در كتاب دو عملكرد
 بهتري عملكرد 2 شناسي جامعه كتاب ها، مؤلفه ساير در اما است نزديك يكديگر به مورد
  .است داشته

  
  گيري نتيجه
 است؛ منسجم و پويا ملي هويت نيازمند توسعه و پيشرفت به يابي دست براي ملت يك

 به  نقادانه نگاهي جامعه هاي سازمان و افراد شود موجب كه ملي هويت از تصويري
 براي را قوت و ضعف نقاط  و باشند داشته خود ملت تاريخي هاي عملكرد و گذشته
 پژوهش اين تحقق زمينة نگرش اين .كنند شناسايي منصفانه و بينانه واقع بهتر، آيندة ترسيم
 محسوب انساني علوم آموزان دانش تخصصي دروس شناسي جامعه كتب .است بوده
 شناسي جامعه كتب .بخشند غنا را كشور فرهنگ هاي پايه بايد كه آموزاني دانش شوند مي
   .دارند زيادي ارتباط ملي هويت با موضوعي حيطة و محتوا حسب بر

 دو جاي هيچ در اينكه ابتدا كرد؛ اشاره نكات برخي به توان مي كلي گيري نتيجه در
 هويت« از آن جاي به و است نشده استفاده »ملي هويت« لفظ از شناسي جامعه كتاب
 عدم بحث .است شده  ياد »اسالمي جوامع هويت« نيز و »ايراني  جامعه هويت« ،»ايراني
 بوده مطرح گذشته تحقيقات از بسياري در كه ملي هويت هاي مؤلفه به پرداختن در توازن
 مؤلفة همواره كيفي و كمي بعد در .شود مي مشاهده وضوح به نيز كتاب دو اين در است،
 نفسه في توازني بي اين محقق نظر به .است گرفته قرار توجه مورد بيشتر ملي هاي ارزش
 ناگزير را مؤلف اهداف، اولويت نيز و محتوا محدوديت زيرا شود؛ نمي محسوب ايراد
 به پرداخت در توازني بي اين البته .باشد داشته بيشتري توجه ابعاد برخي به كه سازد مي
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 و مكاني زماني، نظر از ملي هويت جامعيت و گستردگي برابر در مانعي نبايد ها مؤلفه
   .است نشده رعايت درستي به ابعاد برخي در امر اين كه شود مي مشاهده .باشد موضوعي
 معاصر، علمي هاي شخصيت مشروطه، از پيش تاريخي وقايع ملي، هاي فرهنگ خرده
 ها مؤلفه به پرداخت در .هستند ابعاد اين از برخي...و ملي اماكن اي، اسطوره هاي شخصيت
 و 1 شناسي جامعه  كتاب بودن انتزاعي اما شود، استفاده سازي اقناع از كه است مطلوب
 با مثال براي است؛ كرده اشكال دچار را روند اين  2شناسي جامعه كتاب مباحث برخي
 بندي طبقه يا گذاري نام به اند كرده تالش كتب عمدتاً شده اشاره هاي ارزش تنوع وجود
 متن بخش زينت تصاوير، صورت به يا بپردازند ...)و واقعي /آرماني باطل،/حق( ها ارزش
 اهميت بحث در مثالً اند؛ پرداخته كمتر روز هاي مصداق يا پيامدها علل، به و دهند قرار
 سن افزايش طالق، رشد با هم و است ايراني جامعة مهم هاي ارزش از هم كه خانواده نهاد

 دو يا يك به تنها كتاب است، شده بدل اجتماعي آسيب هاي عرصه از يكي به ...و ازدواج
 اولين بيند، مي خانواده در كه هايي آموزش با فرد« كه عبارت اين و ايراني  خانواده از عكس

 شناسي جامعه( »كند مي پيدا است،  شده متولد آن در كه جهاني با را ها آشنايي ترين مهم و
 رفتار در تغييري تواند نمي بيان شيوة اين اساساً .است كرده بسنده )48 :1392 ،2

 در پس نپردازد، امور اين به شناسي جامعه كتب در آموز دانش اگر .كند ايجاد آموزان دانش
   .شود آشنا مفاهيم اين با بايد مقطع كدام و كتاب كدام

 شود مي ايجاد موضوع تناسب به ملي هويت مسائل بيان براي كه هايي فرصت از كتاب
 از پيش ايران مقايسة به كه ايراني هويت درس در مثال براي است؛ نكرده استفاده خوبي به

 بندي جمع نتوانسته است، پرداخته اسالمي انقالب از پس و غرب با مواجهه در اسالم،
 نيز و اسالمي بيداري اسالم، جهان در اسالمي هويت نقش به نهايتاً و كند ارائه مناسبي
 معاصر دوران در .است كرده اشاره غربي انديشمندان نزد در اسالم جهان معنوي حيات
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 همزمان طور به ايراني ملي هويت در مدرني و اسالمي ايراني، هويت سه هر از عناصري
 اغلب كه حالي در شوند مي يكديگر با هايي تنش دچار گاه و هستند فعال و زنده

 طور به و يافت مي بيشتري بسط بحث بايد .نيستند مواجه گانه سه اين با اسالمي كشورهاي
  .شد مي اشاره عناصر اين پيوند چگونگي نيز و ايراني جامعة وضعيت به مشخص

 نوع دو به 2 شناسي جامعه كتاب در فرهنگي تزلزل و هويت بحران بحث در همچنين 
 جامعة تحول مثال شاهد و شود مي اشاره تمدني و هويتي عرصة در منفي و مثبت تحول
 اين كنار در كه بود مطلوب  .است )منفي( اموي به نبوي جامعة و )مثبت( نبوي به جاهلي

 و ارتباطي تكنولوژي تحوالت برابر در تا شود استفاده نيز روز به مصاديق از مثال دو
 نيز و ملي هويت استحكام در قدمي است مواجه آن با ايراني جامعة كه جديدي هاي ارزش

 و متن ارتباط به توان مي موارد ديگر از .شود برداشته اجتماعي هاي آسيب از پيشگيري
 داراي نبايد اما است مختلف تصاوير وفور كتاب، دو هر قوت نقاط از .كرد اشاره تصاوير
 ضعف اين دچار مواردي در كتاب دو هر .باشند متن با ارتباط فقدان يا ضعيف ارتباط
 بايد ملي هويت مصاديق انتخاب در همچنين .شود توجه ها بدان است مطلوب كه اند بوده
  .گيرد صورت كافي توجه مكاني و زماني گستردگي به

 در موجود عناصر و است برخوردار طوالني تمدني سابقة از ايران كشور كه آنجايي از 
 كند مي ايجاب فرهنگي و ديني قومي، تنوع هستند، زيادي قدمت داراي ايراني ملي هويت

 دستاوردهاي بين مناسبي پيوند و گيرند قرار يكديگر كنار در بسيار ظرافت با عناصر اين
 .آورند فراهم را ملي انسجام و وحدت زمينة تا شود ايجاد تاريخ مختلف هاي دوره

 اشاره .نيست مطلوب گرفته صورت هاي تالش رغم به شناسي جامعه هاي كتاب كلي عملكرد
 به ضعيف پرداخت معاصر، علمي هاي شخصيت به نپرداختن شده، شناخته كامالً اماكن به

 كتاب دو هر البته .ند موارد اين از اي نمونه .... و غيرتاريخي ملي نمادهاي ها، فرهنگ خرده
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 اين به را مؤلفان اهتمام امر اين كه اند كرده استفاده گوناگون هاي زيرمؤلفه و ها مؤلفه از
   .دارد بيشتري توجه به نياز مصاديق اما دهد، مي نشان زمينه

 بسياري .است آموزش مقولة در تكرار نقش و ها كليشه از استفاده بين تمايز بعدي نكته
 تاريخي وقايع و ملي نمادهاي برخي بناها، و اماكن كتب، مشاهير، نظير ملي هويت ابعاد از

 با چندبار آموزان دانش مثال براي اند؛ شده تكرار قبلي مقاطع و ها پايه درسي كتب در بارها
 .اند كرده مطالعه خود دروس در را ...و اصفهان شهر بناهاي يا سينا ابوعلي شخصيت

 اين نبايد باشيم، داشته آنها به بيشتري توجه كه كند مي ايجاب ها مؤلفه اين اهميت اگرچه
 كشور دانشمندان از آموز دانش كه تصوري مثال براي كه گيرد صورت اي اندازه به توجه
 هاي كتاب در موضوع اين .شود محدود گذشته هاي سده در مشخص فرد چند به دارد خود
 باالتري استدالل و درك قدرت از آموزان دانش زيرا دارد؛ بيشتري ضرورت متوسطه مقطع

   .دارند دسترسي بيشتري اطالعاتي منابع به و برخوردارند
 كيفي و كمي بعد دو هر در 2 شناسي جامعه كتاب كه شود مي مشخص نهايي نتيجة در

 اختصاص با كتاب اين .است داشته 1شناسي جامعه كتاب به نسبت بهتري عملكرد
 هويت« عنوان با درسي حتي و فرهنگ مفهوم تشريح و هويت به مشخصي هاي سرفصل
 تواند مي ضعف نقاط كردن برطرف با و دارد را ملي هويت به پرداخت قابليت »ايراني
 كه شده تنظيم اي گونه به 1 شناسي جامعه كتاب  اما .دهد پوشش را ملي هويت مفاهيم
 موضوعات با كتاب اين نتيجه، در .شود  مي شامل را فلسفي يا كلي انتزاعي، مطالب عمدتاً

 پژوهش نتايج .نيست ملي هويت به جامع و گسترده پرداخت به قادر فعلي هاي سرفصل و
 مؤلفان بعدي، هاي ويرايش در كه است اميد .دهد مي نشان را ضعف اين مؤلفه پنج هر در
  .كنند توجه امر اين به
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  منابع
 فرهنگي مطالعات پژوهشكده :تهران .ايراني ملي هويت بنيادهاي ).1388( حميد احمدي، -

  .اجتماعي و
 انتشارات :تهران ياراحمدي، تورج ترجمه ،اجتماعي هويت ).1391( ريچارد جنكينز، -

  .دانش پژوهش
 تحقيقات  پژوهشكده :تهران .ايراني هويت شناسي جامعه ).1388( ابراهيم حاجياني، -

  .اجتماعي و فرهنگي هاي پژوهش گروه استراتژيك،
 چند طرح و ايران ملي هويت شناختي جامعه تحليل" ).1379( ----------- -

  .193-228 :پنجم شماره دوم، سال .ملي مطالعات فصلنامة ،"فرضيه
 .اسالمي كشور يك براي ها سياست :ايران در فرهنگي ميراث ).1380( مهدي حجت، -

  .كشور فرهنگي ميراث سازمان :تهران
 رابطه بر تأكيد با ايران در ملي هويت شناختيجامعه الگوي" ).1379( افسر فر، رزازي -

  .101-132 :پنجم شماره دوم، سال .ملي مطالعات  فصلنامه ."آن ابعاد و ملي هويت
 و آموزش كل ادارة انتشارات :گيالن).1390( پرورش و آموزش در بنيادين تحول سند -

 .پرورش

 ."ايران در ملي هويت عناصر تدريجي تكون و تكوين فراشد" ).1387( داور شيخاوندي، -
  .68-81 :نوزدهم شماره ،استراتژيك تحقيقات پژوهشكده هويت، پژوهشنامه

 هاي كتاب در ملي هويت نمادهاي جايگاه" ).1387( منادي مرتضي و رقيه زاده، صادق -
 هاي نوآوري  فصلنامه ."انساني رشته :متوسطه  دوره تاريخ و فارسي ادبيات درسي

  .125-136 :هفت و بيست  شماره هفتم، سال ،آموزشي
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 و آموزش درسي كتب در ملي هويت جايگاه" ).1387( لطفي مريم و عطاءاهللا عبدي، -
 نهم، سال ،ملي مطالعات فصلنامه ."دبيرستان دوره تاريخ كتب :مطالعه مورد ،پرورش
  .53-72 :پنجم و سي شماره
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