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 چكيده

هـاي ابتـدايي، راهنمـايي،    شدن و هويت ملي در كُتُب درسـي علـوم اجتمـاعي دوره    حاضر به بررسي رابطه ميان جهاني مقاله
گرايي فرهنگي نيز بـا  گرايي فرهنگي است؛ عام غالب، بيانگر نوعي خاص پردازد. امروزه هر چند ايدهدانشگاهي مي متوسطه و پيش

يابي تفاهم و آميزش به صورت يك پروسة موازي در حال باز توليد مستمر است. جوامع چند قومي به منظور دستتأكيد بر انطباق، 
گرايي فرهنگي در داخل و توليد هويت متكثر، توان رقابـت و نوسـازي    مند در زمينه هويت ملي بايد با تأكيد بر عام به تعادل سامان

درسـي هـم لحـاظ شـده اسـت       گفتمان ناسيوناليستي حاكم در ايـران كـه در برنامـه   خود را افزايش دهند. اين در حالي است كه 
دهـد و درصـدد نـابودي    باشد كه مجالي به تكثر و آميزش فرهنگـي نمـي  افراطي مي» مداريِقوم«مدار و مبتني بر نوعي سرزمين

هاي فرهنگـي و آموزشـي در   و استراتژيشود هاي فرهنگي و قومي است. در اين مقاله گفتمان مذكور به چالش كشيده ميتفاوت
گردد. در بخش اولِ مقاله رويكرد نظري تحقيـق،  شدن مطرح مي كم و كيف هويت ملي متناسب با عصر اطالعات و جهاني زمينه

شدن و هويت ملي و تقابل اين دو مفهوم بررسي شده است؛ در بخش دوم با روش مطالعه اسنادي و با اسـتفاده   هاي جهانيتئوري
گرايانه به جانب خود و القـاي جايگـاه مطلـق    سوية مثبتهراسي، تلقي يكاز تكنيك تحليل محتوا، وجود مفاهيمي از قبيل بيگانه

شـود.  دانشگاهي مورد ارزيابي قرار گرفته و تأييـد مـي   الملل در كُتُب درسي علوم اجتماعي مقاطع ابتدايي تا پيشايران در نظام بين
هويـت ملـي    شدن، ناسيوناليسم مدني در حـوزه  كارها اختصاص داده شده و به دليل تناسب با فرايند جهانيبخش سوم به ارائه راه

 درسي را در عصر مدرن فراهم آورد.  ماندن برنامه بومي تواند زمينهشود كه ميمطرح مي
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 مقدمه

 جهان در آينده است كه نشانگر مسير حركت اجتماعي علوم  مفاهيمِ يكي از جديدترين »شدن جهاني«
شود. هر اي حياتي و مهم تلقي ميلهأجوامع مختلف مس بوميِشدن، حفظ هويت  در فضاي جهاني است.

درصدد حفظ فرهنگ ، فرهنگ و تاريخ خود گروه و اقليتي به تناسب تأثيرگذاري و با توجه به پيشينه
گيري تدريجي هويت جهاني، هويت شدن و شكل رسد با بروز پديده جهاني چنين به نظر مي هستند. يشخو

خوش تحوالت و تغييرات غير قابل كتماني خواهد شد. چرا كه ملي نيز چون ديگر ابعاد زندگي بشر دست
را بسيار كمرنگ كرده المللي هاي خاص خود مرزهاي ميان عناصر ملي و بيننو ظهور با شاخصه اين پديده

 ارتباطات شرايطي را به وجود آورده است كه بيش از هر چيز تداعي كننده و با تكيه بر فناوري و توسعه
جهاني يكپارچه، بدون مرزهاي جغرافيايي و فرهنگي است. در چنين فضايي كشور ايران نيز از اين قاعده 

شدن خواهد بود و در  جهاني ر حال تحول، متأثر از پديدهجهانيِ د مستثني نبوده و به عنوان جزيي از جامعه
است. بنابراين در  »هويت ملي ايرانيان«اين ميان يكي از ابعادي كه تحت تأثير اين پديده واقع خواهد شد 

پردازيم و با طرح اين شدن و هويت فرهنگي مي جهاني اين مقاله ضمن بررسي مفهوم هويت ملي به رابطه
هاي تحصيلي در آموزش و دوره 1شدن در كُتُب درسي علوم اجتماعي هاي هويتي و جهانياليهنكته كه ميان 

پرورش، تقابل وجود دارد؛ به استراتژي فرهنگي و آموزشي در سيستم آموزشي جهت كاهش و از بين بردن 
 شود. اين مسأله اشاره مي

 اهميت و اهداف پژوهش

هاي آموزشي جهان است.  م آموزشي امري رايج در همه نظامبازتوليد نظام فرهنگي مسلط به واسطه نظا
توان گفت نظام آموزشي انعكاس كامل نظام فرهنگي است كه ساختار سياسي بر مبناي آن شكل گرفته  مي

هاي سياسي كه بر مبناي نظام  است و براي بقا. ماندگاري خود درصدد القا و بازتوليد آن است. در نظام
آموزان بر  پذير كردن دانش اند، كتب و مواد آموزشي درصدد القا و جامعه رفتهبعدي فرهنگي شكل گ تك

بعدي است. هر چند اين نگره، بزعم طراحان آن ضامن حيات و ماندگاري جوامع  مبناي نظام فرهنگي تك
چند فرهنگي در جوامع در حال توسعه است. ولي اين سياست آموزشي تناقضات و تضادهاي خفته تاريخي 

گرا  پذيري تك نمايد. در جامعه چند فرهنگي ايران، جامعه تز عمل مي سي را فعال كرده و به شكل آنتيو سيا
كه خود به لحاظ جمعيتي در اكثريت نيست و همچنين القاي نگره  آن هم بر مبناي فرهنگ قومي 

 انجامد. بين فراگيران ايراني مي  جويانه آن به تنقاضات دايمي برتري
هاي آشكار و پنهان  نظر است در جوامع چند قوم/ فرهنگي كتب و مواد درسي و برنامه نگارنده بر اين

                                                           
 متوسطه و علوم اجتماعي پيش دانشگاهي. دوره 2و1اسي شن هاي ابتدايي و راهنمايي، جامعه. شامل تعليمات اجتماعي در دوره1
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المللي، با القاي نوعي  بايست ضمن توجه به خطوط همبستگي ملي و تداوم هويت متمايز در صحنه بين مي
 شد. گرايي فرهنگي، اعتماد به نفس و وفاداري جمعي در سطح خرد و كالن را تقويت بخ برنامه چندگانه

از سوي ديگر عدم پذيرش تنوعات درون مرزي در تعامالت بين فرهنگي در جامعه چند فرهنگي ايران، 
هاي فرهنگي برون مرزي و فرهنگ جهان فراگير، خود را به وضوح نشان  به شكل موازي در مواجهه با نظام

ا فراگيري عناصر فرهنگ شود. هرچند نظام فرهنگي جهاني ب دهد. اين تقابل در سطوح مختلف ديده مي مي
زند، با اين حال همين اصول ماندگاري و  دموكراتيك و تسري آن به ساير جوامع به نوعي همساني دامن مي

 سازد. پذير مي هاي فرهنگي را امكان حيات نظام
آموزان با مباني فرهنگ مدرن توانايي  هاي فرهنگ جهاني، ضمن آشنا ساختن دانش بنابراين توجه به بنيان

شود در حين حضور نگره  بخشد. اين فرايند باعث مي المللي ارتقا مي مند را در عرصه بين عامل سامانت
سازان آموزشي  ، وفاداري ملي در باالترين سطح خود را نشان دهد. بزعم نگارنده رويكرد برنامه گرايانه كثرت

 ه و ناكارآمد است.نگرانه، واگرايان هاي آموزشي بسيار سنتي، تك در تدوين كتب و برنامه
 كند:  پژوهش حاضر در راستايي دستيابي به اهداف زير حركت مي

اجتماعي مقاطع مختلف و تقابل آن با  گرا) در كتب علوم  گرا و ازلي . بررسي مفاهيم ناسيوناليسم (ذاتي1
 شدن فرهنگ؛ مفاهيم و فرايند جهاني

با هويت  اس تقابل هويت ايراني/ اسالمي اجتماعي مقاطع مختلف بر اس  . بررسي محتواي كتب علوم2
 فرهنگي جهاني؛

 اجتماعي مقاطع مختلف؛ مذهبي و اسالم سياسي در كتب علوم  1مداري . بررسي قوم3

 تحقيق  پيشينه

) در پژوهشي به تبلور هويت ملي در كتب درسي فارسي ابتدايي پرداخته است. بر 1388منصوري (
آموزان مورد  اخير موضوع هويت، به خصوص در جوانان و دانش هاي اساس كار وي، در ايران در سال

بخشي، طرح آن در زمان كودكي، به  هاي تقويت هويت ملي و هويت توجه قرار گرفته است. يكي از روش
بخش،  توانند در تقويت عناصر هويت ويژه در دوران دبستان است. با اين منظور، مواد و كتب آموزشي مي

هاي درسي در  يختن عرق ملي، نقش اساسي داشته باشند. با توجه به اهميت كتابباورهاي ملي و برانگ
ها، تصاوير،  آموزان، اين پژوهش با استفاده از روش تحليل محتوا، ميزان فراواني واژه بخشي ملي دانش هويت

اط آن را با ها و... نثرهاي كتاب فارسي پنچ سال دروه ابتدايي را بررسي كرده، ميزان ارتب شعرها، داستان
هاي بيانگر هويت ملي ايرانيان از بعد ايراني بودن مورد سنجش و مقايسه قرار داد. نتايج نشان داد  مؤلفه

هاي بررسي شده، در حدود هفت درصد كل  هاي هويت ملي مورد بحث در كتاب ميزان توجه به مقوله
 دهد. ها بوده است كه بخش ناچيزي را تشكيل مي محتواي كتاب

                                                           
1. Ethnocentrism 
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تاريخ پرداخته   ) در كار تحقيقي خود به جايگاه هويت ملي در كتب درسي تاريخ دوره1387عبدي (
پردازد كه با توجه به محتواي كتب تاريخ مقطع دبيرستان در مقام يكي از  است. پژوهش وي به اين امر مي

تان تا چه حد هاي تاريخ دبيرس مبادي اصلي تقويت هويت ملي در ايران، به اين پرسش پاسخ دهد كه كتاب
محتواي الزم را براي شناساندن و تقويت هويت ملي ايرانيان داراست؟ روش تحقيق، توصيفي، ابزار 

  اي و شيوه آزمون فرضيه از نوع كيفي است. نتايج حاصل، نمودار آن است كه گردآوردي اطالعات كتابخانه
 ت.گرايش به تقويت هويت ملي در كتب تاريخ دبيرستان ضعيف و خنثي اس

زاده و كيامنش نيز به تحليل محتواي كتب دوره راهنمايي بر اساس مسايل و مباحث روز جهاني  حكيم
اند. در اين تحقيق محتواي كتب دوره راهنمايي مورد بررسي قرار  هاي برنامه درسي توجه داشته در حوزه

ويكردهاي جديد برنامه گرفته است. موارد مورد نظر در اين تحليل محتوا مفاهيم و مضامين مطرح در ر
شدن، گسترش روزافزون  شود كه با توجه به اقتضائات عصر جديد، از جمله جهاني درسي را شامل مي

مرزهاي دانش و ارتباط و به همبستگي هر چه بيشتر مردم جهان مطرح شده است. اين موارد شامل آموزش 
ها و فناوري اطالعات است.  ي، رسانهتوسعه، محيط زيست، حقوق بشر، صلح، برابري، سالمت، چند فرهنگ

دهد در  كنند. نتايج حاصل از تحليل محتوا نشان مي هاي تربيتي را دنبال مي يونسكو و يونيسف نيز اين برنامه
حالي كه به آموزش چند فرهنگي و آموزش محيطي بيش از حد انتظار، به آموزش شهروندي و توسعه در 

هاي متعدد به صورت متوازن مورد توجه قرار  ر مفهوم نيز مؤلفهحد انتظار توجه شده است. در درون ه
 نگرفته است.

اجتماعي دوره  پيش دانشگاهي پرداخته  شدن در كتاب علوم ) به نقد و برسي مفهوم جهاني1385زاده ( كريم
 شدن يك پديده تاريخي است كه نقطه شروع آن را در است. با توجه به مصاديق كتاب مذكور مسأله جهاني

شدن كم و بيش از بعد فرهنگي آن غافل بوده  و با تأكيد بر بعد اقتصادي جهاني. داند ها مي گيري امپراتوري شكل
ها نمايان  شدن سعي شده است تا اين كاستي است. با توجه به نظريات رابرتسون در زمينه نقش فرهنگ در جهاني

شدن  و منطقي نشان دهيم كه جهاني  با داليل علميشود. و همچنين با توجه به نظريات گيدنز سعي شده است تا 
انجامد. و همچنين در قسمت پاياني مقاله با داليلي نشان  جرياني چند موجي است كه به سلطه غرب و آمريكا نمي

داده شده است كه روند رشد و توسعه ايران برخالف نظريات نويسنده كاهشي بوده و عوامل دروني بسياري در آن 
 است كه نويسنده فقط به عوامل محدود بيروني آن اشاره كرده است.دخيل بوده 
طور كه در موارد مطرح شده اشاره شد و در ادامه نيز خواهيم ديد، در كتب درسي بعد از انقالب  همان

سعي شده است هويت ملي بر اساس نوعي پااليش تاريخي/ فرهنگي تعريف شود. بدين معنا كه با القاي 
قادي به پيشينه تاريخي و فرهنگي ايران قبل از انقالب، هويت ملي بر اساس فاكتورهاي نوعي رويكرد انت

در همه   فرهنگي و تاريخي بعد از انقالب بر ساخته شده است كه در نهايت به نوعي مركزگرايي اسالمي
درسي مقاطع  شود، در كتب انجامد. بر اين اساس آنچه به عنوان هويت ملي در متون نظري ارايه مي ابعاد مي



1391 بهار و تابستان/7/ش4اسالم و علوم اجتماعي/س                                                                                  120

 

مايه فرهنگي  شود. با اين حال هويت فراگير يا ملي در حد واژگان و با درون مختلف در حد ضعيف ديده مي
قومي (قوم مسلط) در سطوح مختلف و با نگاه تاريخي ويژه، در تقابل با فرهنگ ساير اقوام در سطح 

 شود. وسيعي ديده مي
اجتماعي پيش دانشگاهي) با  ه شد (بطور خاص در علومطور كه اشار شدن همان در حوزه مفاهيم جهاني

رويكرد منفي به اين مقوله نگريسته شده و اين مفهوم به حوزه اقتصاد فروكاسته شده است. بزعم نگارنده 
شدن با نگاهي جانبدارانه به نتايج دور از واقعيت  زاده و كيامنش در تحليل محتواي مفاهيم جهاني حكيم

بايست بيشترين  اجتماعي كه مي رندگان پژوهش حاضر با تحليل محتواي كتب علوماند. نگا دست يافته
 شد، به نتايجي كامالً مخالف با پژوهش فوق دست يافتند.  تمركز بر مفاهيم ياد شده در اين كتب ديده مي

 مفاهيم و رهيافت نظري

بطور عام نوعي بدبيني نسبت  شدن و رابطه آن با هويت ملي رويكردهاي مختلفي وجود دارد. در مورد جهاني
گرايي شتابان،  هاي فرهنگي، تهديد همسان به اين فرايند وجود دارد. اين بدبيني با تضعيف و نابودي هويت

در سوي ديگر رويكردهاي وجود دارد  1).269، ص2003شدن و فرهنگ مصرفي مرتبط است (تاملينسون،  زده غربي
ل اين فرايند هستند. يك نمونه بارز از اين دست، تحليل امانوئل كاستلز كه قائل به نوعي مقاومت هميشگي در مقاب

شدن در موج خروشان تجليات  در اثر درخشانش عصر اطالعات است، به اعتقاد وي مقاومت اصلي در مقابل جهاني
گي و شدن را به واسطه تكيني فرهنگي و مردماني كه بر زند قدرتمند هويت جمعي قرار دارد كه فرايند جهاني

شدن را به عنوان يك  ) وي معتقد است برخي جهاني270كشند (همان، ص پيرامون خود سيطره دارند، به چالش مي
شدن بر  گيرند و از اين روند انتقاد دارند. برخي ديگر معتقدند جهاني ساز فرهنگي در نظر مي فرايند همسان

سازد و نوعي فرهنگ انساني تكين  جايگزين مي هاي جديد را فرايندهاي تاريخي و محلي غالب شده، ايدئولوژي
هاي تاريخي را از  كند. وي معتقد است هر دوي اين رويكردها مبني بر توليد نوعي فرهنگ عام كه فرهنگ توليد مي
پايه  برد، بي هاي تاريخ بنياد را از بين مي شدن كه هويت اند، همچنين ترس از آمريكانيزه  برد، به بيراهه رفته بين مي

 2).2006است (كاستلز، 
كاستلز به نوعي توازن هويتي معتقد است. وي بر تحليل پروفسور نويس از يك پيمايش جهاني كه 

 13كند. بر اساس اين پيمايش  هاي ملي و محلي را با هويت انسان جهاني مقايسه كرده، استناد مي هويت
درصد در وهله اول خود را به  38، درصد از پاسخگويان خود را به عنوان شهروند جهاني تلقي كردند

بندي  و محلي را در اولويت قرار دادند. به عالوه، تقسيم  ها منتسب كردند، بقيه هويت بومي ملت -دولت
تر  اي و محلي در جنوب اروپا از بقيه مناطق جهان قوي دهد كه هويت منطقه جغرافيايي جهان نشان مي

 هستند (همان).

                                                           
1 . Tomlinson 

2. Castells  
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 هويت ملي

شناسي و علوم سياسي  اجتماعي به ويژه جامعه اي از علوم يت ملي به طور ريشهمفهوم هويت و هو
شناسي و جغرافي نيز مورد مطالعه قرار گرفته است. در  منشعب شده است، با اين حال، در فلسفه، روان

 تعريف خود بر اساس با«اجتماعي را براي اشاره به  شناسي و علوم سياسي، پژوهشگران ايده هويت  جامعه
گيرد، كه افراد درون گروه را به  اجتماعي از طريق مقايسه با ديگران شكل مي  برند. هويت بكار مي »ديگران

 1).2005كند (اسپيبرگر،  نسبت افراد خارج از گروه مشخص مي

هاي فرهنگي ملل مختلف  تواند به طور كامل بر حسب تفاوت ناسيوناليسم و برداشت مدرن ملت، نمي
هاي سياسي متمايز به ناسيوناليسم داده است. الگوهاي  هاي مدرن كه داللت بر حسب دولتدرك شود، و نه 

اند، اما معني و شكل اين الگوهاي فرهنگي در  هاي ملي سهم داشته گيري هويت ماندگار فرهنگي در شكل
ن را توضيح دوره مدرن تغيير يافته است. اگر چه محتواي فرهنگي مفهوم ملت مهم است، اما به طور كامل آ

هاي فرهنگي بود (اگر چه توسعه  گيري دولت يگانه عامل بسيار مهم در تغيير شكل و داللت دهد. شكل نمي
گيري ارتش،  گيري دولت باعث شكل بازار و روابط توليد و ساير عوامل نيز تا حدودي مهم بودند). شكل

ان، سيستم آموزش عمومي، زمينه سازي، استانداردسازي زب سيستم اجرايي و مديريتي يكپارچه، جاده
گيري آگاهي ملي كمك  ديگري شد، كه اين شرايط به شكل  مشاركت سياسي و همچنين تغييرات گسترده

گرايي يا ). مفهوم ملي10، ص1997ها را خلق كنند (كالهون،  ها به سادگي نتوانستند ملت كرد. اما دولت
-بيانگر روند تكامل جوامع غربي و برگرفته از ديدگاههويت ملي همچون بسياري از مفاهيم علوم اجتماعي 

رساند گفتمان گرايش به اتحاد و همگرايي را مي هاي انديشمندان آن ديار است. اين مفهوم در بطن خود
سازي است. اساسي هويت ملي ادغام و همسان مند است. شاخصهمدار و مكان ناسيوناليسم سنتي، سرزمين

به مانند  2گونه كه فردي بخواهد آن را از ابعاد مختلف بنگرد، ملت بودن ليت يا آنم«بنابه تعريف آندرسون 
بر طبق اين تعريف  4).4، ص1991(اندرسون، » هايي فرهنگي از نوع به خصوصي هستند فراورده 3گرايي ملي

اساس  نبايد بر«كند كه اين اجتماعات  ملت برساخته يا مخلوق است. با اين وجود آندرسون يادآوري مي
اند از يكديگر  اصيل بودن يا نبودن از هم جدا شوند، بلكه بايد در سبكي كه اين اجتماعات تصور شده

شود بدليل حركت و جابجايي  ). بر همين اساس آندرسون يادآور مي6، ص1991(اندرسون، » متمايز شوند
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2. nation-ness 

3. nationalism 

4. Anderson 



1391 بهار و تابستان/7/ش4اسالم و علوم اجتماعي/س                                                                                  122

 

اما در  1).21، ص1998 مردم در بين مناطق مختلف مفهوم مليت حالت سيال پيدا كرده است (مك كورن،
گيرد، بيشتر امكانات در سازي قرار مي ملت كشورهايي كه مطبوعات و سيستم آموزشي تحت تأثير پروژه

گيرد و حاكميت سياسي با اولويت دادن به يك اليه هويتي زمينه را براي توليد  دست حاكميت قرار مي
افراطي شود كه مجالي به تكثر » مداري قوم«نوعي  تواند مبتني برآورد. اين گفتمان ميهويت ملي فراهم مي

هاي زيادي روبرو شدن اين گفتمان با مخاطرات و چالش و آميزش فرهنگي ندهد. با ورود به عصر جهاني
 شود. مي

ها نقش مهمي بر عهده دارند. در اين دهي به هويت انسانهاي گروهي در شكلدر عصر اطالعات رسانه
كند و بايستي چنان عمل نمايد كه هويت سنگيني ايفا مي سيستم آموزش رسمي وظيفهراستا كُتُب درسي در 

افراد از سطوح مختلف (فردي تا جهاني) به صورت كامل پوشش داده شود تا از خروجيِ اين سيستم، دانش 
). نظام 2، ص1387پوشي،  آموختگان با شخصيتي متعادل، چند بعدي و متعهد وارد جامعه شوند (كهنه

هاي مختلف مردم جديد تعليم و تربيت در ايران نتوانسته آگاهي ملي، قومي و طبقاتي الزم را در ميان گروه
 و در جهت همبستگي ميهني و اجتماعي آنان به وجود آورد، بلكه برعكسِ هدف خود، بر جدايي و تفرقه

الي آموزشِ هويت در  به). ذكر اين مطلب جالب است كه در ال184، ص1378آنان افزوده است (الطايي، 
شناسي سال سوم مقطع متوسطه از كلمات (قدرت، زور، زورآزمايي و قدرتمندي)  فصل اول كتاب جامعه

يابي بايد از طريق اصرار و قدرت  سازد كه هويتبار استفاده شده است. و اين نكته را به ذهن متبادر مي 27
درست است همبستگي (و هويت) ملي در مقام « نويسد:) مي1386صورت گيرد. در اين راستا قريشي (

گيري بيش از هر متغير ديگري تحت تأثير مناسبات قدرت است. اما در مقام استمرار، وابستگي در شكل
خور توجهي به ميزان توفيق قدرت سياسي مسلط در تبديل همبستگي ملي به يك همبستگي اجتماعي 

هاي مشترك جامعه در ها و آرمانشدن ارزش معناي نهادينههويت و همبستگي ملي به ». دهدجديد نشان مي
هاي خود را در آن ها و آرمانهاي جامعه ارزشافراد و گروه اي كه همهساختار نظام اجتماعي است؛ به گونه

). 1386هاي خود تهديدي احساس نكند (مردوخي، ها و آرمانمتجلي دانسته و هيچ گروهي براي ارزش
ها و تعلقات فرهنگي را ترين هويتي كه بتواند ساير هويتا به مثابه تنها يا به مثابه مهمدولت هويت ملي ر

متكثر ما تطبيق ندارد؛ زيرا  كند و اين چندان با واقعيت جامعهكنار گذاشته و خود را تحميل نمايد، ارائه مي
ديگر، در برون با سويرو است و از  هاي محلي و قومي روبهسو، در درون با هويتهويت ملي از يك

هاي واحد و گرايي در ايجاد مليتبر اين عقيده است كه توفيق ملي »گلنر«). 1381هويت جهاني (فكوهي، 
هاي ديگر توفيق نيافته يا سركوب گراييپيوند ميان مردم دقيقاً منوط به اين بوده است كه بسياري از ملي

ي يا بايستي بر روي اين قمار كنند كه همه اقوام نخواهند گرايكند كه در گفتمان ملي شوند و استدالل مي

                                                           
1 . McCrone  
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كه تالش كنند به طور نظري اقوام ديگر را انكار كرده و مطابق منطق ارائه شده توسط آنها عمل كنند؛ يا اين
كه، در صورت باال موجوديت آنها را نفي كنند تا جاي الزم براي مليت مورد نظر آنها باز شود و يا اين 

گرايي و هويت ملي خود باز ادعاهاي نامطلوب، از طريق ترغيب يا سركوب، راه را براي توفيق مليگرفتن 
شود، اين هويت را به طور مباحثات هويت ملي محسوب مي كه ديدگاه مسلط در زمينه »گلنر«كنند. ديدگاه 

 در مورد اراده »كوفو«) و همچنين 39-198، ص1388زند (الطايي، مطلق و انحصاري به حكومت پيوند مي
) هم بر اين نظر 1380( »ارنست رنان«). 1379كند (فوكو،  گويد كه به ندرت در واقعيت ظهور ميجمعي مي

است كه براي اثبات يا خلق كردن يك ملت، بايد تاريخ را به نحو نادرست و تحريف شده روايت نمود. با 
ط نژادي و قومي شرايط خاصي را پيش روي اين حال وسعت كشور ايران همراه با تنوع اقليم و اختال

ريزان قرار داده است كه مطالعه، واكاوي و اقدام مناسب را جهت همگرايي و انسجام مداران و برنامهسياست
هاي اجتماعي فاصله گرفت طلبد و نبايد با سرپوش گذاشتن و نپرداختن به اين تنوع، با واقعيتاجتماعي مي

 ).1386(رشيدي، 

 ن و هويت فرهنگيشد جهاني

هاي جديد رابطه ديالكتيك وجود دارد هاي مستقر و يا توليد هويتشدن و هويت بين جهاني
 »شدن قرار دارد هاي فرهنگي در قلب جهاني شدن در قلب فرهنگ مدرن قرار دارد و شيوه جهاني«

-كمتر دستها داراي حد و مرز مشخص بودند و ) برخالف گذشته كه هويت1، ص1991(تاملينسون، 

شود. در دوران جديد شدند، امروزه سياليت ويژگي بارز هويت محسوب ميخوش تغيير و دگرگوني مي
باشد. در اين حالت توليد و بازتوليد هويت يابي متأثر از گفتمان قدرت در دو سطح ملي و فراملي ميهويت

 گيرد.آموزشي منسجم صورت مياي و در راستاي اهداف تعريف شده ساختار قدرت به مدد سيستم رسانه
تالش براي جستجوي هويت فرهنگي از جهات مختلف در اواخر قرن بيستم صورت گرفت. اين تالش 

شود. اصطالح جهان چهارم براي  اجتماعي جهان چهارم شناخته مي هاي  بعد از جنگ سرد، به عنوان جنبش
هاي زندگي خود  اند سبك رود كه توانسته كار مي اشاره به ساكنان مناطق استعمار شده به وسيله اروپاييان به

 1).1999تري به نسبت استعمارگران برخوردار بودند (واد،  را بازيابند. مناطق تحت استعمار از تاريخ طوالني

شدن همچون ساير مفاهيم علوم اجتماعي تعاريف متعددي ارائه شده است. اين تعاريف نشان  از جهاني
مند  گرايي و ادغام واحدهاي مختلف در يك كل نظامطور عام بيانگر نوعي همسان شدن به دهد كه جهانيمي

هايي اساسي است. ارتباط فزاينده و وابستگي متقابل ميان واحدهاي اجتماعي و فرهنگي از معرف
هاي دور را به هم پيوند  اجتماعي جهان مقياس، مكان شدن است. به اعتقاد گيدنز تشديد ارتباطات  جهاني

                                                           
1.Wade 
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، 1990گيرند و بر عكس (گيدنز،  دهد به طوري كه وقايع محلي بوسيله رويدادهاي بسيار دور شكل مي مي
). اين امر به ايجاد نوعي گفتمان جديد و متكثر در زمينه هويت انجاميده است. در گفتمان جهاني 64ص

گرايي فرهنگي اميابي نظير: سرزمين، تاريخ و خاطرات مشترك به نفع عهاي عيني هويتهويت، شاخصه
 شدن و هويت فرهنگي دو رويكرد وجود دارد:  بازد. در مورد جهانيرنگ مي

 گرايي فرهنگي الف) رويكرد خاص
 گرايي فرهنگي ب) رويكرد عام

كند كه به كمك امكانات هاي ويژه فراهم ميشدن اين امكان براي فرهنگ در رويكرد اول جهاني
سويه عناصر فرهنگي، خود را به صورت يك فرهنگ عام تباط يكتكنولوژيك و ارتباطي قوي در يك ار

مدت ابزار فرهنگ را در دو جهت به ريزي طوالنيفراگير كند. كشورهاي مركز در يك حالت نابرابر با برنامه
گيرند: الف) اقتصاد؛ ب) سلطه سياسي ـ فرهنگي، اين ممالك از يك طرف با ارائه توليدات فرهنگي كار مي

كنند، از طرف ديگر با  كردن فرهنگ، ساالنه درآمد قابل توجهي را كسب مي هاي مختلف و تجاريدر عرصه
آورند. اين امر در سازي را فراهم ميهاي استحاله و همگونفراگير كردن عناصر فرهنگي ويژه زمينه

-د رسانهشود. در اين حالت فرهنگ جوامع مركز به مددرازمدت موجب اقتدار سياسي جوامع مركزي مي

برند رسوخ كرده و با ماندگي رنج ميهاي جهان سوم كه از نوعي حقارت عقبهاي جمعي در اذهان توده
 ).126، ص1383محمدي،  خواند (گلانگيزش دروني، آنها را به سوي خود مي

گرايي فرهنگي بر انطباق، انعطاف، آميزش خود خواسته، تعديل و تفاهم رويكرد دوم برخالف خاص
وگو و همزيستي هاي مختلف در تقابل با هم از مكانيسم گفتبه استوار است. در اين رهيافت هويتدوجان

ها، و معيارهايي كه درباره همه گرايي اساساً معطوف است به اصول، ارزشكنند. عامآميز استفاده ميمسالمت
ه عاليق و تعلقات محلي، قومي، ها و معيارهايي بمردم و در همه جا معتبر باشد. اعتبار چنين اصول، ارزش

). 127، ص1383گيرد (همان، زباني، نژادي و ديني فرد بستگي ندارد و انسان را چونان انسان در نظر مي
-هاي رو در رو، با بهرهشود. امروزه جوامع با فراغت از جنگآل محسوب ميگرا يك الگو ايدهرويكرد عام

وگوي پردازند. تعادل هميشگي ميان جوامع و گفته همديگر ميگيري از ساير ابزارهاي هژموني به مقابل
ها و رسد. هر چند تجسم عيني ارزشها تا حدود زيادي غير ممكن به نظر ميفارغ از سلطه بين فرهنگ

-هاي عام بشري ديده ميهاي مختلف مدافع حقوق و ارزشدوستانه در چارچوب سازمانمعيارهاي انسان

ها اغلب در راستاي منافع ها ارزش تبليغي و نمادين دارد و دولتيت اين سازمانشود. با اين حال فعال
سازي جهاني متأثر از جريان توان گفت جريان هويتكنند. بنابراين ميحزبي، قومي (قوم مسلط) عمل مي

» كردن جهاني«باشد. برخي از انديشمندان از اصطالح گرا بوده و در راستاي منافع كشورهاي مركز ميخاص
گراييِ فرهنگيِ جهاني كنند و معتقدند كه جريانِ خاصاستفاده مي» شدن جهاني«به جاي » سازي جهاني«يا 

گيري از مهندس فرهنگي و هژمون يك روند تفاهمي و طبيعي نيست. آنها برآنند كه كشورهاي مركز با بهره
 اقتصادي ـ سياسي در صدد القاي و فراگير كردن فرهنگ خود هستند.
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 شدن و تحوالت پارادايم ناسيوناليسم جهاني

كنيم. و مطرح مي 1در ابتداي اين بحث سه رويكرد عام را در مورد هويت ملي و پارادايم ناسيوناليسم

توان سه شدن را بررسي خواهيم كرد. به طور كلي مي در ادامه مكانيسم تغييرات ناسيوناليسم در عصر جهاني

 يص داد: گرايي را از هم تشخ نوع ملي

 1940گرا كه رويكرد رايج ناسيوناليسم قرن نوزدهم تا اوايل دهه الف) ناسيوناليسم كالسيك يا ازلي 

-باشد. ازليگرايي مداوم ميشود. نوع اول اين پارادايم ازليگرايي در دو شكل اصلي مطرح ميبود. ازلي

توانند منشاء خود را در ها ميت كه ملتها تأكيد دارد و معتقد اسگرايي مداوم بر پيوستگي تاريخي ملت

كند كه باشد. اين ديدگاه بر اين امر تأكيد ميگرايي مكرر ميهاي پيشين جستجو كنند. نوع ديگر، ازليدوره

ها را پذيرند، اين رويكرد ظهور دوباره ملتها به طور خاصي تاريخي هستند و از تغييرات زمان اثر ميدولت

 كند.مطرح مي

هاي قومي و شود. اين ديدگاه معتقد است گروهگرايي پارادايم ديگر ناسيوناليسم محسوب ميتيب) ذا

هاي خويشاوندي، نژاد، زبان، اند. قرابتهاي فرهنگي بنا شدههايشان به دادهها بر اساس وابستگيملت

هاي ه تأكيد بر دادهگرايي به واسطشود. ذاتيگرايانه محسوب ميهاي هويتي ذاتيمذهب و رسوم از شاخص

 گرايي متهم شده است.ثابت و تغيير ناپذير به بنيادگرايي و طبيعت

شود. اين نوع از ناسيوناليسم در ج) ناسيوناليسم ابزاري نوع سوم پارادايم عام ناسيوناليسم محسوب مي

متُد فكري با  ميالدي با توجه به تحوالت قومي در جامعه آمريكا برجستگي يافت. اين 70و  60هاي دهه

هاي هويتي در راستاي كسب قدرت توجه به مسائل قومي به وجود آمد. در اين پارادايم تأكيد بر شاخصه

هاي قومي ها و گروهسياسي و ايجاد يك قطب مخالف قوم مسلط است كه سعي در استحاله خرده فرهنگ

ند قومي است. بدين ترتيب كه اقوام در دارد. كاركرد ديگر ناسيوناليسم ابزاري ايجاد همبستگي در جوامع چ

اند كه براي حفظ موجوديت ناگزير از اين جوامع با پيروي از عقالنيت صوري به اين نتيجه رسيده

هاي شدن افراد، انگيزش آميز هستند. در ناسيوناليسم ابزارگرايانه مالك شمول يا مستثنيهمزيستي مسالمت

گيرد. پيوند فرد با هاي قانوني صورت ميس منفعت و به واسطه رويهدروني فرد نيست، بلكه اين امر بر اسا

 طلبانه است و وجه هويتي ندارد.جامعه در ناسيوناليسم ابزاري به طور كامل منفعت

شدن چيست؟ و كدام  هاي ياد شده با روند جهانيشود كه رابطه پارادايمحال اين سؤال مطرح مي

ي بيشتري دارد؟ در پاسخ بايد گفت كه ديدگاه رايج آن است كه پارادايم در عصر جهاني شده برجستگ

دوستانه در صددند در بعد سرزمين و فراملي بدون حضور و معيارهاي انسان هاها با فراگيري ارزشملت

گرايانه و تا حدودي ابزاري با لعاب غربي را به جوامع شدن پارادايم ذاتي هژموني فرهنگي در عصر جهاني

                                                           
 ر سجادي اقتباس شده است.اثر آنتوني اسميت ترجمه بختيا »هاي ناسيوناليسمپارادايم«بندي مذكور از مقاله  . تقسيم1
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-ها را بر ميدهند. جوامع مركزي با كنش خود در بعد فراملي واكنش ساير اقوام و مليتتسري  جهان سوم

دارد. اين امر در راستاي حفظ ها را به تحول و بازنگري وا ميانگيزاند. در واقع اين عمل آنها ساير فرهنگ

گرايانه، اين پارادايم بر آن موجوديت به دو شيوه قابل تصور است: الف) تأكيد بر ناسيوناليسم قومي ذات

شدن بپردازد. اين گفتمان در  است با ساخت يك اجتماع خيالي ملي به واكنش در قبال روندهاي جهاني

شود، باشد. در اين حالت يك كل متناقض ساخته ميسطح ملي بر اساس گفتمان معطوف به قدرت قوم مسلط مي

آورد. ه يك هويت خاص زمينه را براي توليد هويت ملي فراهم ميدادن ب ولي با اين حال حاكميت سياسي با اولويت

دهد. اين گفتمان با مداري افراطي است كه مجالي به تكثر و آميزش فرهنگي نمياين گفتمان مبتني بر نوعي قوم

هاي زيادي روبرو است. اين گفتمان در درون به شدت بر همساني شدن با مخاطرات و چالش گسترش روند جهاني

ها تأكيد دارد. جستجوي هويت ناب، بازگشت به خويشتن، احياي گذشته اتحاد و نابودي قهرآميز تمام تفاوت و

ناب و خالص، تهاجم، امپرياليسم فرهنگي و خودباختگي واژگاني هستند كه در حوزه گفتمان سنتي هويت ملي 

گرا (فعالً غالب) مواجه است يكرد خاصآميز با يك رو جاي دارد. گفتمان سنتي در يك حالت به طور كامل تناقض

 گرايش به همساني و ادغام جهاني به نفع فرهنگ جوامع مركز است.  كه

ناپذير ناگزير در روند تكاملي خود به يك هويت متكثر و چند پاره ساختي و انعطافسازي تكهويت

-هان مدرن است ولي عامگرايي فرهنگي در عرصه جبدل شده است. هر چند ايده غالب بيانگر نوعي خاص

گرايي فرهنگي هم با تأكيد بر انطباق، تفاهم و آميزش به صورت يك جريان موازي در حال باز توليد است. 

سازي تك ساختي جوامع چند قومي جهان سومي هر چند تالشي براي نياز به هويت خاص در تقابل هويت

هاي اقتصادي، سياسي و زير از اعمال نابرابريبا هويت جهاني است؛ ولي براي تداوم خود در سطح ملي ناگ

فرهنگي در قبال ساير اقوام است. محدوديت نسبي بين مناطق در عرصه علمي و خودآگاهي قومي متأثر از 

آورد. در اين حالت به ساختي فراهم ميهاي جدي براي تداوم هويت تكاي چالشگسترش آموزش رسانه

هاي باطني جوامع تواند راه حل نهايي براي بحرانتني بر اصول متكثر ميرسد ناسيوناليسم ابزاري مبنظر مي

دارد كه امروزه بيش از هشتاد ) اظهار مي1383(»گل محمدي«كه  چند قومي جهان سوم باشد. همچنان

درصد كشورهاي عضو سازمان ملل متحد داراي تنوع و تكثر قومي هستند و بيش از دو يا چند اجتماع 

بار براي سيطره گرفتن آميز و يا خشونتها همواره و به صورت مسالمتگيرد. اين اجتماعر ميقومي را در ب

يابي به (به دست گرفتن دستگاه حكومتي)، كسب استقالل و خودمختاري و يا ادغام در جامعه براي دست

مع چند قومي هاي ملي در جواكنند. الزم به يادآوري است كه هويتموقعيت بهتر با يكديگر رقابت مي

گرايي فرهنگي در عرصه ملي) با توليد هويت (نظير ايران) بايد با تأكيد بر ناسيوناليسم ابزاري و مدني (عام

 مند، بازسازي و نوسازي خود را در عرصه جهاني افزايش دهند. باز و چند پاره توان رقابت، تحول سامان
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 شناسي روش

اجتماعي است كه بر محتواي پيام  يج و پركاربرد در علومهاي تحقيق را روش تحليل محتوا يكي از روش

تأكيد دارد. روش تحقيق در پژوهش حاضر، روش تحليل محتواست. بر همين اساس محقق مقوالتي را بر 

اجتماعي مقاطع مختلف  مبناي اهداف و سؤاالت تحقيق تدوين نموده و مصاديق آن را در البالي متون علوم

به عقيده برلسون تحليل محتوا تكنيكي پژوهشي است كه براي «نموده است.  تحصيلي (سه مقطع) جستجو

 »رود ها بكار مي محتواي ارتباطات با هدف تفسير داده  توصيف عيني، منظم و تا آنجا ممكن است كمي

 ).280، ص1373(ساروخاني، 

شدن بر  هانيو هويت ديني را در تقابل با ج  در اين پژوهش محقق مفاهيم هويت ملي، هويت قومي

دهد.  گانه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي اجتماعي مقاطع سه هاي موجود در كتب علوم اساس داده

گانه تحصيلي در  اجتماعي مقاطع سه كتب درسي علوم  بنابراين جامعه آماري پژوهش حاضر شامل تمامي

 باشد. نظام آموزشي ايران مي

 هاي زير است:  ر صدد بررسي سؤالپژوهش حاضر بر مبناي اهداف تحقيق د

گرا)  گرا و ازلي گانه حاوي مفاهيم ناسيوناليستي (ذاتي اجتماعي مقاطع سه . كدام يك از مباحث كتب درسي علوم1

 شدن هستند؟ است؟ اين مباحث تا چه حد در تقابل با فرايند جهاني

با هويت فرهنگي  تقابل هويت ايراني اسالمي  گانه بيانگر اجتماعي مقاطع سه . كدام يك از مباحث كتب درسي علوم2

 جهاني يا مدرن است؟

 مداري مذهبي و اسالم سياسي است؟ گانه حاوي نگره قوم اجتماعي مقاطع سه . كدام مباحث كتب درسي علوم3

 تعاريف مفاهيم

 هويت ملي: 

 باشد:  هاي بنيادي ذيل مي داند كه داراي ويژگي چند بعدي مي  اسميت هويت ملي را مفهومي

. 4. وظايف و حقوق مشترك؛ 3هاي مشترك؛   . خاطرات و اسطوره2  ؛. سرزمين و قلمروي تاريخي1

 1).2004اقتصاد مشترك و... (گويبرناو، 

 هويت قومي: 

 اجتماعي و فرهنگي نظير:  بر رفتار قابل مشاهده   جنبه عيني و بيروني مفهوم هويت قومي

هاي خرد نظير خانواده و  . مشاركت در شبكه2  هاي قومي؛ بناي سنتو عمل بر م . تكلم با زبان قومي 1

                                                           
1  . Guibermau 
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. 4هاي مذهبي، مدارس، تشكيالت اقتصادي و رسانه؛  نظير سازمان  هاي قومي . مشاركت در سازمان3گروه؛ 

هاي  هايي كه به وسيله سازمان ها و موقعيت . مشاركت در مسؤليت5  مشاركت در مؤسسات داوطلبانه قومي؛

 ).1992ها (ايساجيو،  ها و رقص ها، ادبيات عامه، راهپيمايي گيرند نظير؛ كنسرت ورد حمايت قرار ميم قومي 

 هويت ديني: 

تعريف مشخصي از خود بر اساس داشتن تعلق نسبت به ديني خاص به همراه مالحظات ارزشي، 

 ).1386احساس (و كنشي) مترتب با آن (عباسي، 

 شدن:  جهاني

ه تغييرات واقعي بر حسب مقياس، سرعت و شناخت است. بر حسب مقياس جهاني شدن دربرگيرند

اجتماعي بين اجتماعات مختلف است كه بسيار بيشتر از گذشته  دربرگيرنده پيوندهاي اقتصادي، سياسي و 

شدن در برگيرنده فشردگي زمان و مكان است. بر حسب شناخت، بيانگر  است. بر حسب سرعت، جهاني

تر، طوري كه رويدادها در هر جايي پيامدهايي براي زندگي روزانه سياسي،  جاني كوچكفهم جان به عنوان 

 ).2004گذارد (كينوال،  اجتماعي و اقتصادي افراد دارد و حس وجودي افراد اثر مي 

 هاي تحقيق يافته

 هاي هويتي  شدن و اليه گرا؛ مصاديق تقابل جهاني گرا و ازلي پارادايم ناسيوناليسم ذاتي -

هاي اند با ساختارهاي سياسي متحول و ارائه پارادايمامع چند قومي توسعه يافته ساليان است توانستهجو
هاي قومي را پشت سر بگذارند. جوامع چند گرا و مدني ـ بحرانجديد ناسيوناليسم ـ ناسيوناليسم منفعت

هاي خود قرار يت استراتژيقومي جهان سوم به دليل نداشتن ثبات مداوم و پيوسته وحدت ملي را در اولو
هاي متعددي مواجه است. تأكيد بر  اند. حال آن كه مكانيسم ايجاد وحدت ملي در بطن خود با تناقضداده

-هاي قومي در گذشته دور از اصول بنيادين ناسيوناليسم ذاتيگذشته درخشان و تالش براي ارائه پيوستگي

و علوم اجتماعي مقاطع مختلف نمايان است. رويكرد گرا به طور ضمني در تمامي كُتُب تاريخ، ديني 
گراي قومي (اقوام مسلط) بدون توجه به وضعيت كنوني به نوعي بحران هويت به ويژه در ميان گذشته

گرا متأثر از هويت قوم مسلط هاي هويت ملي ذاتيذهنيت نوجوانان و جوانان انجاميده است. شاخصه
ترجيحات وحدت ملي مانع از پرداختن به تنوعات قومي و مذهبي توان گفت (فارس) است. به جرأت مي

 تابد. نوعان غير فارس را بر نميآموز فارس زبان وجود هم كه دانششده است تا جائي
 براي تمام ايرانيان بيانگر عدم توجه به تنوعات فرهنگي و... است: » خانواده بزرگ«استعاره  -

بزرگ كشور ايران و نام  كنند، نام اين خانهدر يك خانه بزرگ زندگي ميمردم ايران، مانند يك خانواده، « -
 ).128، ص1386(تعليمات اجتماعي سال چهارم ابتدايي،  »اين خانواده بزرگ ملت ايران است
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 هاي زير نمايان است: سرگذشت، سرزمين، دين، زبان و آرزوهاي مشترك در گزاره -
ها در كنار يكديگر زندگي كرده و از دين و سرزمين خود آنها قرن مردم ايران سرگذشت مشتركي دارند.« -

 »دانهاي هم شريك بوده و آرزوهاي مشترك داشتهها و شادياند. اين مردم هميشه در غمدفاع كرده
 ).129، ص1386(تعليمات اجتماعي سال چهارم ابتدايي، 

، 1386اجتماعي سال چهارم ابتدايي،  زبان و خط رسمي ملت ايران، زبان و خط فارسي است (تعليمات -
 ).128ص

 گرا در دو گزاره پايين نمايان است: گرا و ازليرويكرد ذاتي -

 ).27، ص1384، 2شناسي شود (جامعهايراني با رباعيات خيام و مثنوي موالنا... شناخته مي -

دهند رد را به ما نشان ميشعر حافظ، سعدي، فردوسي و نظامي نوع نگاه به جهان و انسان، به جامعه و ف -
شود ها ميكه موجب تمايز ايراني از ساير ملت رسانند همچنانها و آحاد ملت كمك ميو به يگانگي نسل

 ).128، ص1386(تعليمات اجتماعي سال چهارم ابتدايي، 

 
 تقابل هويت ايراني اسالمي با هويت فراگير جهاني  -

اسالمي و مدرن تشكيل شده است. با اين حال، اليه هويتي  هويتي ايراني، هويت ايراني از سه اليه
هاي هويتي متأثر از منبع ديني نمود كمتري باشد. البته شاخصهمسلط تركيبي از عناصر اسالمي ـ ايراني مي

داشت. در اين دوره تأكيد بر عناصر هويت قوم  1357گيري هويت در ايران قبل از انقالب اسالمي در شكل
گيري حكومت اسالمي، اسالم به يك ارجاع هويتي بنيادي تبديل شد كه عد از انقالب و شكلفارس بود. ب

هاي انقالب براي مقابله مداوم با هويت مدرن، استراتژي در تقابل دائمي با هويت مدرن بود. استراتژيست
 هاي زير يافت: گزاره توان دروحدت جهان اسالم را نيز در سرلوحه امور قرار دادند. نمود اين رويكرد را مي

كنند، اعضاي خانواده بسـيار بزرگـي هسـتند.    همه مسلماناني كه در كشورهاي مختلف جهان زندگي مي
اين خانواده بسيار بزرگ امت اسالمي نام دارد. جمعيت اين خانواده بيش از يك ميليارد نفر است (تعليمـات  

 ).131، ص1386اجتماعي سال چهارم ابتدايي، 

-و كتاب آسـماني  ت محمدها حضرت محمدان به خداي واحد يعني اهللا اعتقاد دارند. پيامبر آنهمه مسلمان

، 1386خواننـد(تعليمات اجتمـاعي سـال چهـارم ابتـدايي،       شان قرآن است و همه رو به يك قبلـه نمـاز مـي   
 ).132ص

به » به خويشتن بازگشت«انقالب اسالمي قبل از هر چيز بر وجوه ديني هويت ايراني تأكيد كرد و با شعار  -
ها و باورهاي نظام جهاني سازگاري نداشتند (علوم هايي پرداخت كه با ارزشاحياي باورها و ارزش

 ).119، ص1386دانشگاهي،  اجتماعي پيش
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هايي را كه در تعارض با انقالب اسالمي، با تكيه بر اسالم به عنوان عنصر هويت بخش، باورها و ارزش -
، 1386دانشگاهي،  گرايي، دنياگرايي) بودند، مطرح كرد (علوم اجتماعي پيشانسانها و باورها (اين ارزش

 ).119ص

هاي بين كشورهاي توسعه يافته و انقالب اسالمي ايران با طرح شعار مقابله با مستكبران عمالً بر نابرابري -
دانشگاهي،  جتماعي پيشنيافته و سهم كشورهاي قدرتمند در ايجاد و حفظ اين نابرابري تأكيد كرد (علوم ا

 ).119، ص1386

توانند بر آنها مسلط شوند (علوم اجتماعي اگر مسلمانان جهان با هم متحد شوند، دشمنان نمي -
 ).132، ص1386دانشگاهي،  پيش

ماست. پس ما بايد راه نفوذ دشمن بيگانه را بـه داخـل كشـور ببنـديم و بـه او اجـازه        كشور ما نيز خانه
 ). 139، ص1386ما را غارت كند (تعليمات اجتماعي سال پنجم، هاي ندهيم ثروت

اند، جزء ملت اسالمي نيز هستند و بايد پيونـد خـود   مردم مسلمان ايران افزون بر اين كه جزء ملت ايران
 ). 132، ص1386تر كنند (علوم اجتماعي پيش دانشگاهي، را با مسلمانان ديگر محكم

دهنـد. ولـي اگـر بـا هـم متحـد       د، دشمن به آساني شما را شكست ميفرزندان من، اگر از هم جدا باشي
 ). 153، ص1386باشيد، هيچ دشمني بر شما پيروز نخواهد شد (تعليمات اجتماعي سال پنجم، 

اگر در جامعه اسالمي به جاي وحدت تفرقه به وجود بيايد، دشـمنان بـه آسـاني مسـلمانان را شكسـت      
 ).154خواهند داد (همان، ص

اسالمي ما با ايمان به خدا، رهبري امام خميني و وحدت مردم به پيروزي رسيد. پس از پيـروزي  انقالب 
دهنـد دشـمنان در بـين آنهـا تفرقـه بيندازنـد (همـان ،        اند و اجازه نمـي نيز مردم وحدت خود را حفظ كرده

 ). 154ص

خـواهي را  فريـاد عـدالت  مسـلماني كـه ايـن    » اي مسلمانان به دادم برسيد«هرگاه مظلومي فرياد بزند كه 
 ). 132، ص1386بشنود و به او كمك نكند مسلمان نيست (تعليمات اجتماعي سال چهارم، 

ها، وابستگي حكومت به كشـورهاي ديگـر و بـي هـويتي حاصـل از      ماندگي ها] با درك عقبآنها [جوان
يرفتند و بر اسـاس آن بـر   ، پذ»...بازگشت به خويشتن«غرب، شعار  دارانه هاي سرمايهنفوذ و گسترش ارزش

داري غربـي تأكيـد    هاي سـرمايه ارزش طلبانه و نفي كننده ها و هنجارهاي استقاللهويت ديني جامعه ارزش
 ).73، ص1380شناسي سال دوم،  كردند (جامعه

 المللي و ايجـاد نظـم   هاي اوايل انقالب است. با تغيير شرايط داخلي و بين پارادايم تقابلي متأثر از جريان
دهـد.  شدن پارادايم تقابل با هويت مدرن به شدت اعتبار خود را از دست مـي  نوين جهاني و يا ظهور جهاني

دهد كه تقابـل و دشـمني   مطالعه و بررسي كُتُب علوم اجتماعي و تعليمات اجتماعي مقاطع مختلف نشان مي
وگـو و  اي كـه بـر گفـت   نها گـزاره آموز ايراني است. تيابي دانشبا هويت مدرن يك بعد انكار ناپذير هويت



 131                                                          هاي تحصيليدر كُتُب درسي علوم اجتماعي دوره شدن و هويت ملي جهاني

 آمده است:   2شناسي  جامعه 49آميز فرهنگ تأكيد دارد در صفحه همزيستي مسالمت
گيري در سطح جهان به حساب آورد كه بـر  ها از سوي ايران را بايد نوعي جهتوگوي تمدنطرح گفت

وارد شــده اســت اســاس آن، ايرانــي در تعريــف خــود و ديگــران از موضــعي منفعــل بــه موضــعي فعــال  
 ).49، ص1384سال سوم متوسطه،  2شناسي  (جامعه

 مداري مذهبي، اسالم سياسيقوم

كنـوني بـدل شـده     طور كه در مبحث قبلي اشاره شد مذهب به يك ارجاع بنيادي هـويتي در دوره  همان
اكميـت  هـا و همچنـين ح  است (بعد از انقالب اسالمي تا كنون) سيستم آموزشي بر آن است در بعـد ارزش 

هـاي متنـوع   آموزان را در راستاي هويت مذهبي شكل دهد. در كُتُب مختلف بـا گـزاره   سياسي ذهنيت دانش
كه در جامعه چند قومي ايران، اديان و مذاهب مختلفـي   شود، در حاليسروري مذهب رسمي نشان داده مي

در گرو ساختن هويـت شـيعي ـ     شود كه وحدت ملي ايرانيانوجود دارد. در كُتُب علوم اجتماعي وانمود مي
اندازد. البته ايـن امـر   فارسي است و توجه به تنوعات مذهبي ـ زباني امنيت و منافع ملي ايران را به خطر مي 

هاي قومي و مـذهبي  آميز به دژ كاركرد بدل شده و منجر به بحران در دراز مدت در يك حالت كامالً تناقض
 شود.مي
هاي هاي گذشته در رسيدن به هدفوحدت ملي ايران براي رهايي از رنج هانقالب اسالمي ايران، نشان -

 ). 130، ص1386(تعليمات اجتماعي سال چهارم، مشترك است 

دستورات الهي،  در اين نوع حكومت، فرد يا گروه حاكم بر مردم نه بر اساس تشخيص خود بلكه بر پايه -
ومت الهي، هدف اصلي رشد و سعادت مردم است كند. در حكتعاليم پيروان و اولياي خدا عمل مي

 ).14، ص1386(تعليمات اجتماعي سال سوم راهنمايي، 

شناس عادل، باتقوا، آگاه  فقيه و اسالم اسالمي بر عهده در روزگار غيبت امام زمان(عج) سرپرستي جامعه -
است كه شايستگي  اسالمي در دست كسي به زمان، شجاع، مدير و مدبر است. در واقع رهبري جامعه

نام دارد. پذيرش واليت فقيه » واليت فقيه«نمايندگي از طرف امام زمان(عج) را داشته باشد. اين نوع رهبري 
در حقيقت پذيرش واليت مكتب اسالم و در نتيجه واليت خداست (تعليمات اجتماعي سال سوم راهنمايي، 

 ).49، ص1386

هاي دارند همانند فرانسه، انگليس و آمريكا، هيچ يك از اقليتدر بسياري از كشورهايي كه ادعاي آزادي  -
هاي مذهبي (ارمني، آشوري، كليمي و مذهبي در مجلس نماينده ندارد اما در ايران بزرگ و آزاد همه اقليت

زرتشتي) براي دفاع از حقوق مردم خود در مجلس نماينده يا نمايندگاني دارند (تعليمات اجتماعي سال 
 ).55، ص1386يي، سوم راهنما

هاي سياسي و اجتماعي حضور فعال دارند(تعليمات در نظام جمهوري اسالمي ايران مردم در صحنه -
 ).60، ص1386اجتماعي سال سوم راهنمايي، 
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تـوان تـالش   انـد و آن را مـي  هايي است كه بيشتر مردم ايران درگير بودهانقالب اسالمي از جمله فعاليت
 ). 48، ص1384، 2شناسي  در برابر ديگران دانست (جامعه براي تغيير جايگاه فرد

هاي باال تحليل محتواي كُتُب درسي علوم اجتماعي بر مبناي تحليل مـتن بـود. در ادامـه بـه طـور      نمونه
 كنيم.خالصه تحليل محتواي تصاويرِ كُتُب درسي را ذكر مي

ير متناسب با متن و اهداف كتب بيشتر از مؤلفان كُتُب دوره ابتدايي براي تفهيم و القاي مطالب از تصاو
آموزان تأثير فراواني دارد. مجموعه تصاوير  كنند. اين امر با توجه به توان ذهني دانشها استفاده ميساير دوره

 1ايم.گرا در جدول زير بررسي نمودهگرا و ذاتيهاي پارادايم ازلي تعليمات مدني را بر اساس شاخص
دهد كه بيشترين تالش براي القا و دروني ساختن هويت قوم مسلط در كتاب سال يفراواني تصاوير نشان م

گذرد كه به طور نسبي هاشمي از مناطقي مي سوم صورت گرفته است. در اين راستا مسير مسافرت خانواده 
ها) در هاي مذهبي (اماكن و كنشهاي فرهنگي ويژه در آن ساكن هستند. شاخصهقوم مسلط با شاخصه

شود با اين تفاوت كه در كتاب سال سوم نمود بيشتري دارد. در كتاب سوم وير هر سه پايه ديده ميتصا
هاي  مداران به عنوان بخشي از شاخص ابتدايي، تصاوير مفاخر ملي اعم از شُعرا، ورزشكاران و سياست دوره
توان فهميد كه تاب سال سوم ميباشد. تنها از تصوير صفحه شانزده كگرا بيشتر از هر دو پايه ديگر ميذاتي

اي به توان گفت مؤلفان در اين مقطع نگاه ويژهبه احتمال ايران يك كشور چند قومي است. در مجموع مي
مايه هاي عيني (سرزمين، مذهب و مفاخر ملي) با درونساختن هويت دانش آموزان بر مبناي شاخص
 رند.نژاد داسرزمين پارسي، مذهب شيعه و قهرمانان فارس

 
 

 

 گراگرا و ذاتيهاي هويتي ازلي سوم، چهارم و پنجم ابتدايي بر اساس شاخص سالتوزيع تصاوير تعليمات مدني 
 

 استراتژي فرهنگي و آموزشي

در عصر اطالعات آموزش و پرورش بايد بر اساس رويكرد مطالعات جهاني در مسيري گام نهد كه 
اي را به چالش بكشد تا وحدت و هاي كليشهي شكل دهد و نگرشچند فرهنگ سازان را بر پايه تربيت آينده

آموزش ملي «همبستگي ملي در سايه تنوع فرهنگي به وجود آيد. در اينجا براي رسيدن به اين امر
 پردازيم. كنيم و به طور خالصه به آن ميرا پيشنهاد مي 3»آموزش جهاني«يا  2»گرا جهان

                                                           
 كنيم. ابتدايي محدود مي كالم، بررسي و تحليل تصاوير را به دوره . جهت جلوگيري از اطاله1

2. Global Oriented 

كـه  كنـد   درسي مطالعات اجتماعي دوره متوسطه تلقي مـي  . انجمن ملي علوم اجتماعي آمريكا آموزش جهاني را طرحي براي برنامه3  
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آمـوزش جهـاني   «كنـد  تي معناي آموزش جهاني را چنـين ذكـر مـي   آندرسون در دانشنامه تحقيقات تربي

-ها و نگـرش ها، مهارتتوسعه دانش«يا » يابي افراد به چشم انداز جهانيعبارت است از تالش جهت دست

از » توسـويي ـ هـين   «). در گزارش 30، ص1381(ميرسپاسي، » هاي الزم براي فهم جهان و مشاركت در آن

هاي آمـوزش  هاي متعددي از اين نوع، اشاره شده است. يكي برنامهكانادا به برنامه هاي آموزش جهانيبرنامه

كـه از  » المللـي و بـين فرهنگـي در علـوم اجتمـاعي      افزايش قابليت بـين «اي است تحت عنوان جهاني برنامه

بـه   هاي خارجي جهت رونـق اقتصـاد محلـي،   سازي شاگردان براي مشاركت مؤثر و استقبال از سرمايه آماده

انـدازي   ). آمـوزش جهـاني در پـي پـرورش چشـم     29، ص1386نمايـد (علـم الهـدي،    عنوان هدف ياد مي

المللي است. در واقع آموزش جهاني هدفش آموزش تاريخ، جغرافي، زبان، دانش و حتي مطالعه سياست  بين

مفـاهيم مشـترك    تـوان انداز جهاني است. بر اين اساس مي و اقتصاد جهاني نيست، بلكه در پي توسعه چشم

 آموزش جهاني را اين چنين مطرح كرد: 

 الف) وابستگي متقابل مردم مناطق مختلف با يكديگر و با محيط در يك نظام جهاني؛ 

 هاي دانش و موضوعات درسي با انسان و محيط؛ب) پيوند حوزه

ملي بينديشد و  اي وهاي گوناگون، وراي مرزهاي منطقهانداز چندگانه كه با مالحظه ديدگاه ج) چشم

 ).26 - 27، ص1386(علم الهدي، تصميم بگيرد 

شود و زمينه براي ناسيوناليسم مدني بر پايه اين رويكرد آموزشي است كه هويت ملي چند پاره ايجاد مي

هاي گردد و در نتيجه گامابزاري مهيا و به تدريج مسئله هويت قومي و ملي در يك جامعه كاناليزه مي

تواند به شود و اين امر ميشدن برداشته مي در جهت كاهش بحران هويتي در عصر جهانياصولي و علمي 

 شدن منجر شود.   فرهنگ و تعامل آن با فرايند جهاني بومي ماندن آگاهانه
 

 گيري نتيجه

هاي فرهنگ تكيني تدوين يافته است. بر اين اساس، نظام  ساختار سياسي ايران از ديرباز بر اساس مؤلفه

هراسي از  زشي نيز در خدمت توسعه و همگاني كردن فرهنگ تكيني است. حس خود برتربيني و بيگانهآمو

هاي رايج آموزشي در ايران مجالي براي مقايسه در بافتار ملي  هاي اصلي اين فرهنگ است. سياست شاخصه

آموزان ساير اقوام  انشكند. در اين بافتار د آموزان فرهنگ مسلط) و جهاني فراهم نمي ويژه براي دانش (به

آموزان متعلق به فرهنگ مسلط به واسطه  ويژه زباني) به زمان نياز دارند. دانش چندين سال براي همنوايي فرهنگي (به

آموزان بدليل حس القاء شده  مداري دارند. اين دانش هاي درسي در قالب پنهان و آشكار تمايل شديدي به قوم القائات برنامه

كنند. (نگارنده در بدو ورود به  يازي به تعامل با فرهنگ جهاني و ساير اقوام ايراني در خود احساس نميخود برتربيني ن

دانشگاه و تعامل با دانشجويان و حتي اساتيد به دفعات با مصاديق اين امر مواجه شده است. براي نمونه زماني كه نگارنده 
                                                                                                                                                           

 شود.گان مي اندازي جهاني براي يادگيرند سبب توسعه چشم
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شد؛ مگر  جويان در حال مجادله بود به دفعات اين جمله شنيده ميدر كالس درس در مورد نوشتار كردي با اساتيد و دانش

آموزان ساير اقوام در ايران با  توان با آن نوشت؟) دانش توان برچسب زبان بر آن زد؟ مگر مي كردها هم زبان دارند؟ مگر مي

با فرهنگ آموزشي با  شوند و به همين دليل هميشه در تعامل خود پذير مي اي سرشار از تحقير فرهنگي جامعه روحيه

كند ولي برايند نهايي آن واگرايي  هايي ابتدايي شكافي خفته و غير فعال ايجاد مي چالش مواجه هستند. اين تحقير در سال

گرايانه ملي كمتر  آموزان با فرهنگ و هويت ذاتي دهد كه تعلق و وابستگي دانش باشد. نتايج پژوهشي نشان مي مضاعف مي

 ).1379و جهاني است (محمدي،   آموزان به فرهنگ قومي از تعلق اين دانش

هايي فرهنگي جهاني  شود. در حالي كه داده مداري مذهبي منجر مي اين فرايند در اليه بعدي به نوعي قوم

بر حفظ، احترام و تداوم اعتقادات مذهبي بدون توجه به محتواي آن تأكيد دارد، نظام آموزشي ايران آشكارا 

ها و اسناد  بودن فرهنگ مسلط را در اين حوزه هم به اثبات برساند. در برنامه كه يگانه سعي بر آن دارد

گذاري آموزشي ايران اين امر به وضوح قابل مشاهده است. براي مثال كتب دين و زندگي در ايران  سياست

اقوام به هاي خاص مذهبي ساير  براساس اعتقادات مركزگرا تدوين شده است، اين در حاليست كه آموزش

گرا آن هم در سطح  شود. شايد با برخي مالحظات پذيرش ناسيوناليسم ذاتي صورت كتب ضميمه ارائه مي

پذيري اعتقادي اين امر تا  نظري براي بافتارهاي سياسي خاورميانه قابل توجيه باشد، ولي در سطح جامعه

 نمايد. حدودي عجيب مي

ين پارادايم شايد در موقعيت كنوني امري بسيار قابل توجه هاي ا توسعه ناسيوناليسم مدني و القاي داده

گيرد. توسعه و  باشد. فشارهاي سياسي خارجي اغلب با توسل به فراگيري فرهنگ تكيني صورت مي

رسد مقابله با  شود. به نظر مي گرا مي هاي خالق و ايراني گرا منجر به خلق سوژه آموزش فرهنگ چندگانه

هاي  گرايي در ايران به راحتي امكان پذير است. امروزه در بيشتر مدل ه چندگانههاي فرهنگي با توسع هجمه

 اي اين امر قابل مشاهده است.  آموزشي و رسانه

شود آگاهي فرهنگي  هاي فرهنگ واحد باعث مي تمركز كتب درسي در سطح متن و تصاوير بر مؤلفه
هاي ملي نيز به  حد بسيار اندكي باشد، البته رسانه هايي فرهنگي ايران در آموزان قوم مسلط از ساير پهنه دانش

شناسي ايران در مقاطع  كنند. بر همين اساس وجود يك ماده درسي تحت عنوان مردم اين امر كمك مي
گرايي  مختلف (حداقل در يك پايه) امري بسيار ضروري است. وجود اين ماده درسي و پذيرش چندگانه

هاي عام  اهي از تنوعات فرهنگي در پهنه فرهنگي، به آساني قالبآموزان ضمن آگ شود، دانش باعث مي
 پذيرند. فرهنگي را براي حفظ همبستگي مستمر در چارچوب مرزهاي ايران مي

بايست  بنياد هستند كه مي بر اساس محتواي كتب آموزشي، همه اقوام ايراني داراي هويت مغشوش و بي
شوند كه در اساس هويت يكي از اقوام ايراني است. در  داراي هويت ملي و برتر  در يك فرايند رسمي

شود كه از آنها به عنوان پاسداران مرزهاي  محتوا و تصاوير آموزشي تنها زماني از ساير اقوام سخن رانده مي
 شود. سرزميني در گستره تاريخي ياد مي

گرايانه به جانب خود و  سويهتلقي يك هراسي، در نظام آموزشي ايران با تأكيد بيش از حد بر فرهنگ ايراني، بيگانه
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آموزان جهت تحقيق و مقايسه  الملل؛ فرصت و بستر الزم را براي دانش تصور و القاي جايگاه مطلق ايران در نظام بين

فرهنگ  ناپذيري بر پيكره كند و اين تقابل با نظام جهاني خسارات جبرانعلمي فرهنگ خودي با فرهنگ ديگران ايجاد نمي

يگانه راهي » غيرخودي«هاي معتقد است آشنايي با فرهنگ» ريچارد رورتي«سازد. در اين راستا مالت ايرانيان وارد ميو تعا

تر و شناخت و آگاهي وسيع» خود«دست يابد و از » فرهنگ خودي«تواند از طريق آن به ارزيابي است كه انسان مي

 ).21، ص1381(ميرسپاسي، تري پيدا كند  عميق

و » اصالت«شدن كه بر اساس گفتمان  اندازي از آينده ايران در عصر جهاني ارائه هر نوع چشمامروزه 

اي كه خصوصيت آن باز بنا شده باشد نه با دموكراسي سازگار خواهد بود، نه با مدرنيته، مدرنيته» هويت«

به نام دين يا نژاد  كند كه اين تالشبودن و پذيرش سيال بودن زندگي معاصر است، از اين منظر فرقي نمي

يا فرهنگ ايراني صورت گيرد يا به نام حفظ خود در برابر هجوم بيگانگان و نفوذ فرهنگي آنان. اگر اعضاي 

اند بتوانند بر اساس بينشي فرهنگي، روايتي جديد و معاصر از اي كه وارد فرايند زندگي مدرن شدهجامعه

رائه دهند مدرنيته در آن جامعه امكان تحقق و رشد پيدا فردي و اجتماعي و از تحوالت ساختاري ا تجربه

خود در جهان  هاي ايراني از زندگي و تجربهخواهد كرد. اگر در ايران نيز چنين شود، روايت يا روايت

مدرن (مدرنيته) به دست خواهيم داد كه شرح رويارويي ما با دنياي جديد خواهد بود نه شرح بازگشت به 

 ).41-37، ص1381اسي، (ميرسپمان » هويت«
 

 پيشنهادات

گرايـي فرهنگـي در داخـل بـا توليـد      هاي ملي در جوامع چند قومي (نظير ايران) با تأكيد بر عـام هويت

 هويت باز و چند پاره، توان رقابت، تحول بازسازي و نوسازي خود را در عرصه جهاني افزايش دهند. 

ربيت چنـد فرهنگـي، آمـوزش بـر صـلح و تعامـل بـا        شدن بايد كُتُب درسي بر محور ت در فرايند جهاني

 ديگران شكل بگيرد و نبايد خود را به فرهنگ خاصي محدود كرد.

كه به بررسي چگونگي تكوين شايعات و ارزيابي آنها معطـوف  » كلينيك شايعه«هايي نظير انجام فعاليت
شـود (ايـن   اي ديگـر مـي  ههاي نامناسب درباره فرهنگآموزان و قضاوت است، موجب اصالح نگرش دانش

 شد).الگو در مدارس انگلستان از اواسط دهه هشتاد ميالدي استفاده مي

هويت ملي و احساس جمعي مشترك در سايه ارتقاي آگاهي و شناخت اقوام نسبت به يكـديگر، محـو    
 يد.آوجود ميها و امكانات در جامعه به هاي بين قومي، بسط عدالت و توزيع برابر فرصتپيشداوري

هاي ويژه كُتُب علوم اجتماعي دوره بازنگري جدي و ايجاد تغييرات در محتوا و مضمون كُتُب درسي به* 
 مختلف (در راستاي مفهوم هويت و اختصاص يك يا چند درس به مفهوم هويت قومي و جهاني). 

 علوم اجتماعي. گردهمايي با كارشناسان و نخبگان قومي در راستاي نقد و بررسي مبحث هويت در كُتُب

 شناسي ايران و اساتيد معتبر برسد.شناسي به تأييد انجمن جامعهكُتُُب درسي جامعه

 ايجاد كارگاه يا نمايشگاه دايمي فرهنگي در مدارس با هدف آشنايي و احساس تعلق به فرهنگ ايراني و جهاني.
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