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 چکیده

ابتدایی از لحاظ پرداختن به میراث  یهای دورهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتابپژوه

 بوده است.شده ی کیفی از نوع هدایتتحلیل محتواپژوهش، روش فرهنگی صورت گرفته است. 

راث فرهنگی های میمؤلفه ف پژوهش، با بررسی ادبیات موضوعی،منظور دسترسی به اهدابه

آماری  یابتدایی به عنوان جامعه یهای درسی دورهاستخراج و پس از آن با روش کیفی، کتاب

های درسی فارسی)خوانداری(، فارسی)نوشتاری(، علوم، پژوهش نیز کتاب یبررسی شد. نمونه

داد که با ابتدایی بود. نتایج پژوهش نشان  یهای آسمانی، قرآن و مطالعات اجتماعی در دورههدیه

ی شده و اشاره تدوین "ملی میهنی" که یک بخش از کتاب فارسی این دوره با عنوان وجود این

های دیگر این دوره های ملی در کتابداب و رسوم و جشنمختصری به مفاخر ملی، اساطیر، آ

 ابتدایی هنوز در راستای یبه دلیل اهمیت موضوع و همچنین اهداف مصوب دورهاما شده است، 

های تر آموزش مؤلفهشود و نیاز به انسجام بیشآموزش میراث فرهنگی ضعف اساسی احساس می

 شود.می دیدهمیراث فرهنگی 

 ابتدایی. یدوره های درسی؛کتاب میراث فرهنگی؛ هویت ملی؛ تحلیل محتوا؛ های کلیدی:واژه
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 مقدمه

آید. به آموزشی به حساب می آموزش میراث فرهنگی به عنوان یکی از کارکردهای مهم نظام

ترین نقش مدرسه ( معتقد است که در نظام فلسفی ایدآلیسم، اصلی37: 1391)1ای که گوتگگونه

ی فرهنگی آشنا سرمایه یآموزان را با چکیدهشود که باید دانشعنوان نهادی اجتماعی ظاهر می به

را بشناسند، در آن سهیم شوند و به آموزان بتوانند این میراث فرهنگی به طوری که دانش سازد؛

 سهم خود آن را گسترش دهند. 

بخش مهمی از آموزش و  ی درسی،وی معتقد است که غور در میراث فرهنگی از طریق برنامه

(. در رویکرد فلسفی رئالیسم نیز به همین وجه، 11همان منبع:)دهدپرورش ایدآلیستی را تشکیل می

آید. به یکی از کارکردهای مهم نظام آموزشی به حساب می توجه به میراث فرهنگی به عنوان

و محوری ی درسی، رویکرد موضوعمطالعات برنامه یای که در ادبیات مربوط به حوزهگونه

ترین بحث را مربوط به آموزش میراث درسی اصلی یهای برنامهسرفصل یگرایی در ارائهماهیت

دانند که میراث فرهنگی به عنوان میراث فرهنگی را این میدانند و دلیل اصلی توجه به فرهنگی می

رد (. در رویک12: 1391 ،کیانی و خضری نژادمحمدی، مهر ) یابدخرد جمعی بشر انعکاس می

پاسداری و ی آموزش و پرورش رسمی را ی اولیهوظیفه گرایی نیزتعلیم و تربیت مبتنی بر ماهیت

(. با وجود اهمیت 389: 1391 )گوتگ، دانندبشری می ی بنیادی یا ماهوی فرهنگانتقال عناصر

ممکن است در نگاه اول مفهوم  تعلیم و تربیت، میراث فرهنگی در رویکردهای فلسفیآموزش 

ایِ میراث فرهنگی به ذهن متبادر شود، در حالی که بحث از اهمیت آموزش میراث عامیانه و توده

ی نظام آموزشی، میراث فرهنگی در معنای وسیع ترین کارکردهافرهنگی به عنوان یکی از اصلی

کلمه است و هر نوع میراث و سنتی است که به در طول تاریخ تکامل یافته و به جامعه به ارث 

نیز نمادی از میراث فرهنگی به معنای وسیع  ملموس مثل بناها و آثار باستانی رسیده است و میراث

هویت،  جایی اهمیت دارد که در درون خود،از آن چرا که خودِ این میراث ملموس ؛باشدکلمه می

 دهد.جوامع را نشان می یسنت، آداب و رسوم و توسعه

گردد و شده، محدود نمیختهبه عبارت دیگر میراث فرهنگی صرفاً به بناها و آثار ملموس و سا

فظ هر کدام گیرد که این دو در هم تنیده هستند و حابعاد پنهان و ناملموس بسیاری را در بر می

به بخش ناملموس میراث فرهنگی در  های اخیر، توجه روزافزونوابسته به دیگری است. در دهه

                                                
1 Gutek  
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شود. در هر حال به بخشی از میراث فرهنگی که شکل المللی دیده میهای بینمنشورها و بیانیه

اریس، به پ 2223شود که در کنوانسیون مادی و کالبدی ندارد، میراث فرهنگی ناملموس گفته می

ها و ابزار شفاهی، هنرهای نمایشی، اقدامات اجتماعی، دانش مربوط به عمده؛ سنت یپنج دسته

، ، یادگاری و افاضت)ابویی بندی شده استهای سنتی و دستی، تقسیمکیهان و طبیعت و مهارت

است ی از آن میراث فرهنگی، میراثی از مصنوعات فیزیکی، مادی و بخش غیر ملموس(. 32: 1391

های قبل به ارث رسیده و در زمان حاضر از ، از نسلاست ای نسبت داده شدهکه به گروه یا جامعه

های شود. معماری، اماکن تاریخی، بناهای یادبود و مصنوعات از جمله بخشآن محافظت می

از  رویت قرار دارند؛هایی که در شمار اشیاء قابل آیند. بخششمار می ملموس میراث فرهنگی به

بخش  یشوند. مطالعههای فرهنگی را شامل میآوریشناسی، معماری علوم و فنقبیل باستان

قابل لمس افکار انسانی و باعث اعتبار افکار  یملموس فرهنگ از آن حیث اهمیت دارد که جلوه

در  های زندگی آنانها و روایتها بیان شفاهی ملموس نوع زندگی مردم، یادوارهآن شود.تلقی می

تری دارد و شامل مواردی نظیر اما بخش غیر ملموس میراث فرهنگی وسعت بیش گذشته هستند؛

های زندگی، هنرهای سنتی، های شفاهی، اشعار شفاهی، رسوم، شیوههای سنتی، سنتجشواره

رهای خیابانیِ های سنتی غذاهای محلی، تئاتهای مرتبط با رقص بومی، جشنوارهآداب مذهبی، آیین

محافظت از بخش غیر  های نواحی، فولکلور و غیره است.بازی، موسیقیشبسکی یا خیمهعرو

 باشدتیجه تنوع فرهنگ جامعه انسانی میهای فرهنگی و در نملموس این میراث، شامل حفظ مؤلفه

 .(23: 1391 )دریایی،

    هویت، ، هویت بخشی به افراد جامعه است.یکی از اثرات مفید آموزش میراث فرهنگی

های لیتشود که در جریان رشد فرد و فعاترین عامل در زندگی هر انسانی محسوب میمهم

ی ابعاد و (. گرچه درباره111: 1391 ،رضایی، رمضانی فر و قیصری) گیرداجتماعی او شکل می

. ی اساسی تأکید دارندولی اغلب اندیشمندان بر چند مؤلفه ، اتفاق نظر وجود ندارد؛های هویتالیه

برخی دیگر زبان، دیانت،  ( و1: 1388 ی،احمد) های فرهنگی، دینی، قومی و ملیتاز جمله هوی

های اساسی و مهم در تاریخ، حافظه فرهنگی، جغرافیای فرهنگی و نظام اجتماعی را از مؤلفه

 (. به12: 1391 مهر، به نقل از ارغندی و محمدی) اندحفظ و تحول هویت مطرح کرده گیری،شکل

های آن همانند خاطرات و سرزمین ها و مؤلفهفرهنگی نیز بسیاری از ویژگی یوان یک پدیدهعن

دوران باشد که مخلوق مشترک، فرهنگ عمومی مشترک و زبان مشترک و از این دست موارد می

 (.11: 1392 ،)رضایی، منصوری و عابدینی بلترک ندبلکه تاریخی و پیشامدرن هست مدرن نیستند؛
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ی هویت، اتب و سطوح مختلفی دارد؛ هویت فردی، هویت اجتماعی و سومین مرتبههویت، مر

. هویت ملی، رودن سطح هویتی برای هر فرد بشری به شمار میتریهویت ملی است که عالی

ی هایی مانند گذشتهدریافت باورها و اعتقادات جمعی مردم یک کشور است که برگرفته از ویژگی

های اجتماعی تمامیِ نظام ترین سطح هویت درفراگیرترین و مشروع دم وتاریخی و فرهنگی آن مر

 1شده است. اسمیت ارائه ملی هویت از متفاوتی تعاریف اجتماعی، مطالعات یحوزه . درباشدمی

  ها واسطوره ها،خاطره نهادها، ها،ارزش دائمیِ تفسیر باز معتقد است هویت ملی، باز تولید و

، الگو آن با افراد هویت دهند و تشخیصمی تشکیلرا ها ملت میراث متمایزهایی است که سنت

 ،بلباسی و قربی ،به نقل از رهبری 32: 1383،پذیر است)اسمیتمیراث و یا عناصر فرهنگی امکان

1391 :18) 

دهی به هویت ملی های آموزشی در شکلنظامگونه عنوان نمود که،  توان ایندر واقع می

های آموزشی اررفته در نظامکرند. تحلیل و بررسی علمی مواد بهبدیلی به عهده داکشورها نقش بی

ی صالح)موضوع بررسی کارشناسانه استهای اصلی و فرعی، لفهؤو نیز بسامد کاربرد هر یک از م

 .(27: 1392 ،، عابدینی بلترک و کنطورچیعمران

. پس از آن بخش مهمی از انتقال گیردابتدا درون خانواده صورت می نیز بازتولید هویت ملی

(. 11: 1392 ،دیگرانو  سیستم آموزش و پرورش رسمی قرار دارد)رضایی یهویت ملی بر عهده

پذیر ز طریق آموزش میراث فرهنگی امکانا این موضوع یعنی تقویت هویت ملی در مدارس

 رهنگی است. بهترین بعد هویت ملی همان بعد فرهنگی یا میراث فخواهد بود. در واقع اصلی

ترین اجزای هویت ملی دانست که سبب توان از مهممشترک را می فرهنگی عبارتی دیگر میراث

ها ، های معماری، سنتمناسک عام، شیوه یشود. میراث فرهنگی شامل مجموعهمیتوافق فرهنگی 

میت این مسأله و طور کلی از طرفی با توجه به اهه باشد. بها و فولکور میها، عرفاعیاد، اسطوره

ارتقای آن در مراحل اولیه و  این راستا و که مدرسه نقش بسیار مهمی در از طرفی با توجه به این

آموز، نگرش، مهارت و نیز آگاهی آنان را بهبود تواند شخصیت دانشکند که میآن ایفا می باالتر از

عات به کودکان را بر رف اطالمراتب نقشی بیش از انتقال ص ها و مطالب درسی، بهو کتاب بخشد

های درسی (. الزم است محتوای موجود کتاب21: 1393 ،منصوری و لیاقتدار ،عهده دارند)عابدینی

 ترین عنصر آموزش مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.به عنوان مهم

                                                
1 Smith 
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آموزان گیری و تقویت هویت ملی در دانشتواند باعث شکلنظام آموزشی از دو طریق می

های درسی و گنجاندن ی میراث فرهنگی در بطن نظام آموزشی و برنامهیکی از طریق ارائهشود. 

که  آموزان به وجود کشور خود شود؛طوری که خواندن مطالب باعث افتخارکردن دانش به ؛هاآن

   های علوم اجتماعی، فارسی های درسراحتی از طریق گنجاندن در سرفصل این موضوع به

  گذاران است که سیاست 1درسی ضمنیی خواهد بود. در حالت دوم از طریق برنامهپذیر امکان

دهند، هویت آموزان ارائه میای که برای دانشتوانند با توجه به انتظارات و هنجارهای نانوشتهمی

     ین شکل است که طور کامل مشخص است؛ به ا د. روش اول که بهنملی را تقویت نمای

های میراث فرهنگی و هویت ملی را در صورت آشکار مؤلفه درسی بهی برنامه گذارانسیاست

درسی معتقدند  ی برنامه نظرانهای درسی بگنجانند. در ارتباط با روش دوم؛ صاحبسرفصل برنامه

درسی ضمنی  یتدریس و یا آموزش برنامه ، بهدرسی آشکاری که نظام آموزشی عالوه بر برنامه

درسی ی ( برنامه2222)(. آیزنز228: 1381 پور، شارع ؛137: 2222 ،2آیزنرورزد) مینیز مبادرت 

(، 2221)1(، مارگولیز1989)3نظرانی چون لینچصاحب یکه برگرفته از نظریهرا پنهان 

ای از  مجموعه ،باشد( می1911( و حتی دورکیم)1973)7(، واالنس1918)1(، جکسون2221)1ژیرو

آموزشی و بدون آگاهی داند که در بستر فرهنگ حاکم بر محیط  وزشی میها در نظام آم یادگیری

عنوان   (. به139: 2222شود )آیزنر، نظام آموزشی و مدرسان و یادگیرندگان حاصل می مسئولین

های  ترس از مشکالت برای انجام کارها را جزئی از برنامه و دوستی( میهن2222)8مثال مارگولیز

اید این نکته را نادیده گرفت که هویت ملی دارای ابعاد متعددی از جمله داند. نب درسی ضمنی می

ی هویت ملی همان بعد فرهنگی ترین مؤلفهباشد. اصلیبعد دینی، بعد سیاسی و بعد فرهنگی می

جایی که آموزش میراث فرهنگی در گویند از آناست که اصطالحاً به آن میراث فرهنگی نیز می

     های نظام آموزشی به حسابان یکی از کارکردهایو تربیت، به عنو اغلب رویکردهای تعلیم

های فلسفیِ تعلیم و تربیت نیز از آموزش فرهنگی به عنوان یکی از آید و اغلب بنیانمی

زش میراث فرهنگی به عنوان یک کنند، و از سوی دیگر آموکارکردهای مهم تعلیم و تربیت یاد می
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2 Eisner 
3 Lynch 
4 Margolis 
5 Giroux 
6 Jackson 
7 Vallance 
8 Margolis 
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آفرینی برای تقویت هویت ملی نیز ایفای نقش کند، لذا در نقشتواند در ای میواسطه هدف

های درسی مورد بررسی های میراث فرهنگی را در کتابپژوهش حاضر، نویسندگان برآنند تا مؤلفه

 قرار دهند.

 

 سؤاالت پژوهش

-های ایرانی ارائه میو اسطوره پارسی ابتدایی چه تصویری از زبان یهای درسی دورهکتاب .1

 دهند؟

 دهند؟ابتدایی چه تصویری از نمادها و مظاهر ایرانی ارائه می یهای درسی دورهکتاب .2

 دهند؟ها و قهرمانان ملی ارائه میابتدایی چه تصویری از چهره یهای درسی دورهکتاب .3

 دهند؟ابتدایی چه تصویری از معماریِ ملی ارائه می یهای درسی دورهکتاب .1

 دهند؟چه تصویری از آداب و رسوم ایرانی ارائه می ابتدایی یهای درسی دورهکتاب .1

 

 پژوهش یپیشینه

مدارس به آموزش  درسی رسمی یدر این باره که چگونه نظام آموزشی و به طور خاص برنامه

به آموزش  اما این تحقیقات مستقیماً ، کارهای زیادی صورت گرفته است؛پردازدمیراث فرهنگی می

درسی در تقویت هویت ملی  های؛ بلکه  به چگونگی نقش برنامهاندمیراث فرهنگی نپرداخته

 شود.ها اشاره میاند که در زیر به آنپرداخته

بررسی میزان برخورداری کتب فارسی،  در پژوهشی با عنوان (1381) و نوشادیشمشیری 

ه دست به این نتیج های هویت ملیلفهی راهنمایی تحصیلی از مؤتاریخ و تعلیمات اجتماعی دوره

 هویت ملی در حد نسبتاً یهای مربوط به پدیدهلفهؤبه برخی از مبرده، در کتب نام یافتند که

ند از: بعد دینی و بعد سیاسی. این در حالی است ها عبارتلفهؤکه این م ؛مناسبی پرداخته شده است

ور به ترتیب ابعاد مذکد. انمورد غفلت قرار گرفته به شدترخی دیگر از ابعاد هویت ملی که ب

قومی، نمادهای ملی و تعامالت های های ملی، خرده فرهنگملی، اسطورهند از: هنجارهای عبارت

 .المللیبین

 هایلفهمؤ به توجه میزان بررسی پژوهشی با عنواندر  (1381صالحی عمران و شکیباییان)

ه توجه متعادلی به به این نتیجه رسیدند ک ابتدایی آموزشی دوره درسی هایکتاب در هویت ملی

 .های هویت ملی نشده استعناصر و مؤلفه
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ابتدایی)مورد  ی( در پژوهشی با عنوان همبستگی ملی در کتب درسی دوره1387)قاسمی

های هویت ملی مورد بحث که میزان توجه به مقوله به این نتیجه دست یافتمطالعه: کتب فارسی( 

ها بوده است که بخش ناچیزی را وای کتاب% کل محت7شده، در حدود های بررسیدر کتاب

 .دهدکیل میتش

 هایکتاب در ملی هویت نمادهای جایگاه در پژوهشی با عنوان (1387)و منادیزاده صادق

این نتیجه دست یافتند که در به  انسانی علوم یرشته :متوسطهی دوره تاریخ و ادبیات فارسی درسی

ها اب، صفحات و تصاویر این کتبوده و در میان دروسناقص و گذرا های درسی مورد نظر کتاب

 های هویت ملی توجه متعادلی نشده است.به نماد

    ء نقش آموزش در ارتقا در پژوهشی با عنوان (1389اوجاقلو) و شیری ،اقدم علیزاده

به این نتیجه دست یافتند که  آموزان شهر زنجان()بررسی موردی دانش های هویت ملیشاخص

درصد افزایش  12آموزان در مقایسه با قبل از اجرای طرح، تعلق به هویت ملی کل دانشمیزان 

 یافته است.

جایگاه هویت ملی در نظام آموزش و  در پژوهشی با عنوان (1389)و خامسان لقمان نیا

شده برای نظام آموزشی ایران، هویت جه دست یافتند که در اهداف تصریحبه این نتی پرورش ایران

 از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست.ملی 

درسی ی جایگاه برنامه در پژوهشی با عنوان (1392)بلترک منصوری و عابدینی رضایی،

های درسی ضمنی به این نتیجه دست یافتند که برنامه دانشگاهی در تقویت هویت ملی دانشجویان

 شوند.ف هویت ملی مییضعتگردند بلکه منجر به دانشگاه نه تنها باعث تقویت هویت ملی نمی

 

 پژوهش مبانی نظری

محور است و با توجه به گستردگی ی پایدار، انساندر بسیاری از متون تصریح شده که توسعه

ترین کنونی و نیز یکی از مهم یترین مناظرههای بسیار آن به سرعت به مهممباحث و قابلیت

تر (. مفهوم گسترده121: 2228، 2کتو فاو 1آنسلی قرن بیست و یکم تبدیل شده است)هاچالش

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را شامل پایدار، نه تنها شامل محیط زیست، بلکه جنبه یتوسعه

                                                
1 Ancell  
2 Fawcett 
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نوینی است که همزمان، هم سیاست و فرهنگ را مورد توجه  یپایدار عرصه یگردد. توسعهمی

هم از محیط زیست و  ورزد؛میاد و تجارت و صنعت تأکید دهد و هم بر رونق اقتصقرار می

(. در کنار 3: 1،2223) کلنتونیوکندحمایت می هاهمزیستی با طبیعت و هم از حقوق برابر انسان

ترین عنوان یکی از مهم پایدار، یعنی انسان و محیط زیست، فرهنگ به یهای توسعهسایر مؤلفه

های اخیر در پرتو شود. در سالمیشدنِ فرهنگ و بی هویتی( قلمداد ویژه در جهانی به) هاآن

های های مفروضات و نظریهنقدهای مختلف، همراه با تعمیق و بسط آگاهی پیرامون ناکارآمدی

تواند برای رفاه و متناسب با منزلت ویژه با اثبات این نکته که اقتصاد به تنهایی نمی گذشته و به

توسعه به دست  یخود را در مناظره عرضه کند، فرهنگ اهمیت و جایگاه واقعی پاسخی انسان

ای شکل نخواهد رهنگ، توسعهبدون توجه به ف در واقع به اعتقاد برخی متخصصان،آورده است. 

    با تصویب  1991(. کنفرانس عمومی یونسکو در سال 11: 2227، 3و داگیالال 2ورنینگرفت)

بیر کل سازمان ملل، کمیسیون مدیر کل یونسکو را موظف کرد تا در هماهنگی با د ،اینامهقطع

مدلی  یمستقلی را برای بررسی ارتباط فرهنگ و توسعه ایجاد کند. حاصل فعالیت کمیسیون، ارائه

پایدار  یهای فرهنگی و میراث فرهنگی در تحقق اهداف توسعهبود که بر اساس آن، بین شاخص

ترین ور یکی از اساسی(. میراث فرهنگی هر کشی یکشماره شکلتعامل یکپارچه وجود دارد)

ارکان تحکیم وحدت، ایجاد خالقیت و خودباوری ملی است. در واقع میراث فرهنگی کشورها، به 

ها و استعدادهای عنوان منبع تجارب علمی، فرهنگی جوامع در طول تاریخ به خوبی بیانگر ظرفیت

ها فرهنگی آن -اریخیهای تبالقوه و متنوع تاریخی، فرهنگی ملل و مناطق مختلف یا همان مزیت

انگیز به ذشته و بررسی این خط سیرهای شگفتچه محققان میراث فرهنگی از غور گ باشد. آنمی

های بالقوه و متنوع تاریخی، فرهنگی ملل و مناطق آورند، دستیابی به استعدادها و ظرفیتدست می

خاصِ  ورد توجهتوانند مفرهنگی می -های تاریخیباشد که تحت عنوان مزیتمختلف می

ث پایدار، هدف این است که به میرا یریزان قرار گیرند. در فرهنگ توسعهگذاران و برنامهسیاست

 (1: 1381 فرهنگی آسیبی وارد نشود)رضوانی،

ها فرهنگی، دفاع از هویت ملت یتوان عنوان نمود که یکی از اهداف توسعهبر این اساس می

. هویت فرهنگی شامل هویت دینی، قومی، زبانی، هنری، تاریخی و تعالی بخشیدن به آن بوده است

                                                
1 Colantonio 
2 Varniene  
3 Daugilala 
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صورت  هایی است که بهی اساسی به آثار و بقایای هویتو جغرافیایی است که مستلزم توجه

چه ها در جامعه حضور دارند. آنها و ارزشها، سنتهای مکتوب یا شفاهی، اشیا، مکانآموزه

ی فرهنگ و نمای گذشتهی تمامتواند آیینهشود، میته میعنوان میراث فرهنگی شناخ امروز به

یک جامعه باشد که شناسایی، مستندسازی و احیای آن نقش مؤثری در  بیانگر هویت فرهنگی

الدین افتخاری و به نقل از پور طاهری، رکن 1383 ی فرهنگی کشورها دارد)زرشکن عابد،توسعه

 (89: 1392 حسینی،

 
 (1776، 1مایوری پایدار)اث فرهنگی و توسعهمیر -ی یکشماره شکل

 

نظام گرایی، داد. کارکرد ی کارکردگرایی را نیز مبنا قرارتوان نظریهدر راستای این پژوهش می

 ،داند که دو پیوند با یکدیگر فعالیت کرده ای می نهادهای آن را، متشکل از اجزای همبستهو جامعه 

 الگوی کلیِ. دهند گردش کار و بقای کل جامعه انجام می هرکدام کارکرد الزم و معینی را برای

یک از  در این ساختار، هرو دهد  روابط متقابل بین اجزای نظام جامعه، ساختار آن را تشکیل می

و کل نظام بر عهده دارند، پیوند و هماهنگی  ءای در ارتباط با سایر اجزا ویژه اجزاء، کارکرد یا نقش

                                                
1 Mayor 
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و  ءتغییراتی که در اجزا با وجودآورد. پارچگی نظام را به وجود می، یگانگی و یکءمیان اجزا

شود که ثبات و پایداری نظام را  همواره در آن تعادلی برقرار می ،افتد نهادهای اجتماعی اتفاق می

های اساسی به اعضا،  القای ارزش پذیری و طریق جامعه ظام ازنسرانجام توافق در  کند و تضمین می

کل نظام جامعه  نظام آموزشی به عنوان بخش الینفکی از ،این نظریه بر اساس .گرددحاصل می

 برای حفظ نظام اجتماعیِ پذیری را، جامعه انتقال فرهنگ و شود که کارکردهایی نظیر تلقی می

 ،دنکن ی کارکردی، آموزش و پرورش را مطالعه می شناسانی که به شیوه جامعه دهد. جامعه، انجام می

های  ها و فعالیت کارکردهای سازمانی، نقش را به عنوان نهاد اجتماعی و از لحاظ ساختار وآن   غالباً

 .(18: 1391 بند،)عالقهدهند قرار می نظر مقاصد آن مد ها و تحقق اهداف و سازمان

باشد. های ایرانی میارسی و اسطورهپزبان  ،های مورد بررسی در پژوهش حاضرمؤلفهیکی از 

 یها ریشه دارد. این افسانه می ایرانیان اشاره های افسانه یمجموعهبه  های ایران نهافسا یا اساطیر

 ،های ایران انهافسآریایی داشته و تا میزان بسیار باالیی میان اقوام ایرانی و هندی وجه اشتراک دارد. 

زرتشت  ،یکم پیش از میالد یدر آغاز هزارهاست. مشتق شده  آریایی از یک اصل و منشا

خر أهای مت در قسمت این، وجود اساطیر ایرانی پدید آورد. با پی آن اصالحاتی را در عقاید و در

و  أعنوان منش ن وارد دین شده که بهایرانیا شتتزر عقاید و باورهای پیش از ،ها یشت اوستا مانند

مظاهر خوب و بد بوده و تاریخ  رود. این اساطیر مبتنی بر کار می همنبع شناخت اساطیر ایرانی ب

جز اساطیر هسرزمین ایران متفاوت است. اساطیر ایران ب یشدهوایی خاصی دارند که از تاریخ ثبتر

و متون غیر  ارسی باستانپهای  نبشته سنگ صورت محدود درهخر بأشده در اوستای متمنعکس

دیگری با اساطیر  یریشه اساطیر متفاوت اما هم ،است. همچنین ایرانیان  آمده یونانی ویژه هایرانی ب

 یشود. تاریخ اساطیری ایران نیز از دوره می پرستی مهر و مانوی اند که شامل اساطیر اوستایی داشته

 ،فردوسی یشاهنامه. ترجمه شد عربی و فارسی ثبت و بعدها به ساسانیان اشکانیان و سپس

(. بر این اساس یکی از 1391پدیا،  )ویکی منبع شناخت تاریخ اساطیری ایران استین تر مهم

ارسی پ، اهمیت زبان های ایرانی است. عالوه بر ایناسطورههای مورد بررسی پژوهش حاضر مؤلفه

باشد،  زبان شیرین پارسی که همان زبان مادری ما می و پاسداشت آن بر کسی پنهان نیست.

های قدیمی با خطوط میخی و  نوشته ها و سنگ ای ارزشمند شامل پارسی باستان، کتیبه مجموعه

گرفته از فرهنگ  های خطوط پهلوی و از سویی دیگر الهام نوشته سنگ پارسی میانه یا پارسی دری با

بها، میراثی  ملی و هویّت ما ایرانیان است. این امانت گران یجا بهترین سرمایه  بعد از اسالم، همه

شود  تر میاهمیت آن زمانی بیش و رسیده استنسل به دست ما   به  سینه و نسل  به  است که سینه
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%86%D8%A8%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
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گوید عجم را با آن بها داده و قدر و قیمت بخشیده  سرای ایران باستان، فردوسی می که حماسه

ترین نهادی مهمآموزش و پرورش است ارسی، زبان رسمی و ملی کشور ماست و پزبان  .است

سبزواری و ور تأثیرگذار باشد)در کش تواند در ترویج آموزش اصول و مبانی آنکه میاست 

 (.17: 1393محمدی، 

 ترین ان از قدیمیباشد. قهرمها و قهرمانان ملی میهای مورد بررسی؛ چهرهاز دیگر مؤلفه

ی دهخدا به در لغت نامهو  ای استالگوهایی است که همواره محور اصلی مباحث اسطورهکهن

به معنی کاراندیش است از مصدر کار  kuhrumanو قهرمان معرب  به کار رفتهمعنی وکیل و امین 

kar کردن در مفهوم نگهبانی کردن و عنی منش. در فرهنگ معین، قهرمانیبه معنی کردن و مان به م

محافظت کردن است. قهرمان یا پهلوان در گفتار روزانه به معنی انسانی شجاع و برجسته به کار 

های آلقهرمان، تجلیِ ایده در واقع وم ایثار است.مفهوم قهرمان در اساس مرتبط با مفه .رودمی

            سزایی که بر افراد هی تأثیر ب(. قهرمانان به واسطه11: 1391 رحیمی،) مطلق انسان است

 کودک، چرا که برای ؛دنطلبتری را میی بیشتوجهگذارد، تر میهای سنی پایینهخصوص ردبه

 تسلیم و ماند می قهرمان کند و سازگار محیط با را خودش ایطشر بدترین در که است کسی قهرمان

 به بزرگساالن و نوجوانان کودکان، اغلب که جاییآن از( 11: 1382)1کمپبل نظر طبق .شود نمی

 و سدها توانسته که ایمعمولی انسان یک نه ؛کنندمی نگاه افسانه و اسطوره عنوان به قهرمانان

 همانندسازی به دست است ممکن دلیل همین به بشکند، را بوده نندهک محدود قبالً که را موانعی

 های درسی در یک نظام آموزشی متمرکز اهمیت خاصی دارد.به همین دلیل کتاب ؛بزنند

های درسی است. در واقع ی دیگر پژوهش حاضر، بررسی وضعیت معماری در کتابمؤلفه

های درسی مورد توجه قرار گرفته ن در کتابها و.. تا چه میزااهمیت بناهای تاریخی، آرامگاه

جا مانده و افتخارات علمی، ادبی، هنری و هی این سرزمین با بناهای باست. تاریخ چندهزار ساله

کننده و مهمی در ارتباط با میراث فرهنگی ، عامل تعییندینی که این سرزمین در خود داشته و دارد

اخترکاوران و ) ت ملی را به دنبال خواهد داشتویگیری هشود که در نهایت شکلمحسوب می

روز به روز در حال  ،کم توجهی ی(. از طرفی بناهای تاریخی در ایران به واسطه3: 1392 فالحی،

طور کامل از بین بروند، که به شود که پیش از آنفرسودگی هستند و این نیاز احساس می

 داقل شناخت را کسب کنند. در واقعن حشهروندان این سرزمین از وجودشان مطلع شده و از آ

                                                
1 Campbell 
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 یهای توسعههای مربوط به حفظ و نگهداری بافت تاریخی و طرحها و دستورالعملنامهآئین

     های باارزش قدیمی باعث فرسودگی ناخواسته و روزافزون بافت خود، شهری، ادامه دارد و

ه و سطح قابل توجهی را هم به خود ها در اغلب شهرها در قلب شهر قرار گرفتشود. این بافتمی

ن یک فضای غنی أدر شکه باید ی الزم یاز سرزندگی و پویا غالباً این، وجود با .انداختصاص داده

های قدیمی اگر هم توانسته باشد . اقدامات موجود در رابطه با بافتندبرخوردار نیست ،شهری باشد

رده و از رشد بازداشته و در نهایت به حالت ها را منجمد کها جلوگیری کند، آناز فرسودگی آن

 . (3: 1381 ،کهنموئیو  پاشایی کمالی) ای در آورده استموزه

رسوم، باشد. های مورد بررسی در پژوهش حاضر میتوجه به آداب و رسوم نیز از دیگر مؤلفه

وم اجتماعى، رس کنند. به عبارتى عادى خود اعمال مى  آدابى هستند که افراد جامعه در رفتارهاى

آداب  یآید. کلیه فراهم مى  هاى متقابل اجتماعى رفتارى است که بر اثر تکرار فراوان و تثبیت کنش

که   از سوى جامعه داراى ارزش و اهمیت یکسانى نیستند. آن دسته از آداب و رسومى ،و رسوم

عه را به خطر ها حیات جام داند و تخلف از آن براى رفاه و نیکبختى خود ضرورى مى  جامعه

 (1373 )علیزاده ابیانه، شوند معموالً بر اثر مذهب تقویت مى  شود. سنن نامیده مى "سنن"افکند  مى

ها یا به بیان اهمیت تر آنهای مختلفی انجام شده که بیشحاضر، پژوهش در ارتباط با پژوهش

یا برخی استفاده از  اند،پایدار پرداخته یو توجه میراث فرهنگی و نقش اساسی آن در توسعه

اند. به عنوان ابزارهای دیجیتالی در آموزش و آشنایی با میراث فرهنگی را مبنای کار خود قرار داده

( عنوان کرده که توجه به میراث فرهنگی به عنوان یکی از منابع 2211)1اروپا یمثال اتحادیه

از طریق توجه به که درآمدهایی  ،باشد. در این پژوهشاستراتژیک برای توسعه و پیشرفت اروپا می

چه در پژوهش مذکور در قالب میراث  دست آمده نیز بیان گردیده، در واقع آنه میراث فرهنگی ب

باشد. در پژوهش محمد ها و اماکن خاص می، توجه به معماریفرهنگی در نظر گرفته شده

تهدیدها علیه میراث فرهنگی ( که با عنوان تحلیلی بر عوامل مؤثر بر تداوم تعارضات و 1388نژاد)

کشور انجام شده، میراث فرهنگی در قالب آثار تاریخی کشور نشان داده شده است. در این 

بارزه مهای متولی در امر حفاظت و حراست از میراث فرهنگی، عامل اساسی در پژوهش، سازمان

 نام برده شده است. ،گران آثارگران و غارتبا تخریب

                                                
1 European Commission 
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        ی آماری آن را ( که جامعه2211)3و کلناری 2، کارویراس1پولودر پژوهش آپوستولو

آموزان دادند، دانشاول از پرتقال و سوئد تشکیل می یمتوسطه ،آموزان مدارس ابتدایی یوناندانش

دادند. این های دیجیتالی نشان میباید میراث فرهنگی و آثار تاریخی خود را با استفاده از نقشه

اد کرده است که حفظ فرهنگ و میراث فرهنگی و شهروندی از طریق خالقیت در پژوهش پیشنه

 باشد.ای دیجیتالی یکی از این موارد میهپذیر است که ابزار و روشهای آموزشی امکانروش

 

 روش پژوهش

شده است. دار یا هدایتحاضر، تحلیل محتوای کیفی از نوع جهت یمقالهدر  روش پژوهش

های ها در سخنرانیانسانی است که به بررسی محتوای پیام عی پژوهش در علومنو ،تحلیل محتوا

شود. تحلیل سیما و ارتباطات مربوط می های صدا وها و نشریات، برنامههای کتابسیاسی، پیام

توان گفت که هر درستی می های پژوهش است و بهترین و پرکاربردترین روشمحتوا یکی از مهم

(. هر چند تحلیل محتوا را 11: 2227کوهن و همکاران،ی با آن سروکار دارد)ققی به صورتمح

      با این حال رویکرد کیفی تحلیل محتوا  دانند؛ها میتوصیف عینی و منظم محتوای آشکار پیام

چرا که در رویکردهای  گرایی و کیفی رو به افزایش است؛اثباتی رویکردهای پسادلیل توسعهبه

کارگیری رویکرد تحلیل محتوای آید. در واقع اهمیت بهدست میه ای بای غنی و زمینههداده ،کیفی

در حالی که در  دهد؛کیفی در این است که به مخاطب، اطالعات غنی و همراه با جزئیات ارائه می

جایی که توصیف وضعیت میراث  رویکرد کمی، تنها با اعداد و ارقام سر و کار دارد و از آن

ترین رویکرد، ات است؛ مناسبعمیق و همراه با جزئی یهای درسی، نیازمند مطالعهابفرهنگی کت

 رویکرد کیفی بود.

و  7)ژانگ 1شده( یا هدایت1،2222)مایرینگ1داردر روش تحلیل محتوای کیفی از نوع جهت

   نظری و پژوهشی موضوع، به  ی( عنوان کردند که محقق با توجه به پیشینه2227همکاران، 

های موجود و با رویکرد کیفی به بررسی زند و در نهایت با توجه به مقولهدست می 8سازیقولهم

                                                
1 Apostolopoulou  
2 Carvoeiras 
3 Klonari 
4 Inductive 
5 Mayring 
6 Directed 
7 Zhang 
8 Categorizing 
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های آماری پژوهش، کتاب ی(. جامعه2227؛ ژانگ و همکاران، 2222مایرینگ، پردازد)متون می

آماری پژوهش به صورت هدفمند از نوع موارد مطلوب و شامل  یابتدایی و نمونه یدرسی دوره

های آسمانی، قرآن، مطالعات های فارسی)خوانداری(، فارسی)نوشتاری(، علوم، هدیهکتاب

پژوهش، ابتدا پنج مضمون کلی برای تحلیل که  یها پس از بررسی پیشینهاجتماعی بوده است. داده

و آداب ها و قهرمانان ملی، معماری ، نمادها و مظاهر، چهرههای ایرانیارسی و اسطورهپشامل زبان 

قیاسی  سازیها از طریق مقولهباشند، استخراج شدند. سپس دادههای درسی میرسوم در کتابو 

)تصویر، محتوای متنی یا تمرینات( بود. برای رار گرفت. واحد تحلیل نیز مفاهیممورد بررسی ق

علوم سیاسی، از استخراج مقوالت، به متخصصان) های میراث فرهنگی، پسروایی شاخص

ها از روش تی( ارائه و روایی محتوایی آن مورد تأیید قرار گرفت. برای پایایی دادهاجتماعی و تربی

های مورد بررسی به ارزیابان متخصص ین صورت که دو نمونه از کتابآزمایی استفاده شد. به اباز

 های مورد نظر از میراثگرفتن مؤلفه نظر درسی را با در یها خواسته شد تا برنامهارائه و از آن

 دست آمد.ه فرهنگی مورد بررسی قرار دهند که نتایج یکسانی ب

 
 های میراث فرهنگی در ادبیات موضوعیمؤلفه -ی یکجدول شماره

 های درسی ممکنکتاب های ممکنمثال شاخصه بعد
زبان پارسی و 

های اسطوره
 ایرانی

 زبان پارسی
اهمیت زبان  -های شاهنامهداستان

 اسامی پارسی -پارسی
 علوم اجتماعی -فارسی

 علوم اجتماعی -فارسی آرش کمانگیر -تهمینه-سهراب -رستم های ایرانیاسطوره

نمادها و 
 مظاهر

 نمادهای ایرانی
 -های محلیلباس -سرود ملی -پرچم

رسوم محلی  -خلیج فارس-ی ایراننقشه
 هاو قومیت

 های درسیتمام کتاب

ها و چهره
 قهرمانان ملی

 رانیهای ماندگار ایچهره
 -سلمان فارسی -امیرکبیر -فردوسی

 سعدی -حافظ
 های درسیتمام کتاب

قهرمانان ایران قبل از 
اسالم، جنگ تحمیلی و 

 قهرمانان ورزشی

های قهرمانان جنگ -رزمندگان انقالب 
 کاران ملیورزش -قبل از اسالم

 های درسیتمام کتاب

 معماری
های معماری ایرانی: مکان

ها امگاهآر -مذهبی تاریخی
 و معماری های ایرانی

 -بیستون -تخت جمشید -حرم امام رضا
فیلسوفان  -پزشکان  -آرامگاه شاعران
 های مختلفهای دورهایرانی و معماری

 های درسیتمام کتاب

 آداب و رسوم
های رسوم و جشن -آداب

 ایرانی

 -اعیاد و مراسم ملی مانند سیزده به در
عید  -چهارشنبه سوری -هفت سین

 نوروز و سایر
 -فطر -اعیاد مذهبی از جمله عید غدیر

 نیمه شعبان...

های آسمانی، علوم هدیه
 اجتماعی و فارسی

 )بخوانیم و بنویسیم(
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 ی پژوهشهایافته

 های ایرانیزبان پارسی و اسطوره

های میراث عنوان یکی از مؤلفه های ایرانی بههای زبان پارسی و اسطورهدر ارتباط با مؤلفه

های فردوسی به عنوان ی این موضوع سعی شده از داستانفرهنگی باید اذعان نمود که جهت ارائه

ی این اثر و بعضاً سایر ی نگارندهصورت مستقیم و یا حتی توضیح درباره نماد ادبیات پارسی به

فان در کتاب تر تأکید مؤلمفاخر زبان فارسی از جمله سعدی و حافظ توجه شود که البته بیش

آثار وی از جمله  ایهای اسطورهمربوط به فردوسی و شخصیت ،فارسی)بخوانیم( تجلی پیدا کرده

 عنوان مثال: در کتاب باشد. بهگیر میرستم، سهراب، زال و سیمرغ... آرش کمان

که البته به خوبی میراث فرهنگی به تصویر  "هنر و ادب"کالس دوم در فصل  "فارسی)بخوانیم("

تنها یک درس به فردوسی و آثارش و همچنین شرخ مختصری  ،ر نیامده است؛ از چندین درسد

ست. در بخشی از این فصل ایرانی سخن به میان آمده ا ایعنوان یک شخصیت اسطوره بر رستم به

 :از فردوسی جهت اهمیت کارش آورده شده است جمالتی

 بسی رنج بردم در این سال سی
 

 ن پارسیعجم زنده کردم بدی 
 

 امنمیرم از این پس که من زنده
 

 امکه تخم سخن را پراکنده 
 

 (113-112ی دوم: پایه ،1391فارسی بخوانیم،) 

 

      "هنر و ادب" ( نیز به بررسی173-113) )بخوانیم( کالس سوم، فصل هشتم ارسیدر ف

ین بخش آشکارا به هنر پردازد. در این فصل، میراث فرهنگی آموزش داده شده است. در واقع امی

 - و معماری ایرانی پرداخته که شامل دو مؤلفه؛ یکی ادبیات پارسی و دیگری معماری ایرانی

ی کتاب ، نویسنده"خارکن و حاتم طایی"همین فصل با عنوان  باشد. در درس بیستماسالمی می

شود و این موضوع عنوان موضوعی اخالقی( وارد منبع داستان می به) پس از شرح مختصر داستان

کند سازد که داستان برگرفته از گلستان سعدی است. سپس بر این موضوع تأکید میرا مطرح می

 آیند: شمار میبه  بوستان و گلستان( از مفاخر ملی ما) های سعدیکه کتاب

ها از داستانی که خواندید از کتاب گلستان سعدی است. سعدی اهل شیراز است. این کتاب "

 "ات ملی و ادبی ما ایرانیان استافتخار

 (.111ی سوم: پایه ،1391فارسی بخوانیم،)
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آمده؛ این درس که  "گیرآرش کمان"نیز درسی با عنوان  122ی در بخوانیم سال چهارم، صفحه

دهد که های پارسی است به جنگ ایرانیان و تورانیان اشاره دارد و نشان میبرگرفته از اسطوره

کند و گیر با پرتاب تیری بسیار قوی، مرز ایران و توران را مشخص میرش کمانقهرمان ایرانی، آ

. در سایر موارد نیز از ادیبان ادبیات فارسی از (127-122دهد)جان خود را نیز در راه وطن می

 ( سخن به میان آمده است.111( و  )مولوی 131و 129حافظ (، )171و 129،131جمله سعدی)

: چو ایران نباشد تن من مباد/ بدین بوم و بر زنده "ایران"با عنوان  در شعر معروف فردوسی

ردوسی اشاره شده و نشان (. به شعر ف133ی چهارم: پایه، 1391فارسی بخوانیم،  یک تن مباد....)

 دهد.دوستی فردوسی میسرایی و وطناز حماسه

ادبیات اصیل اشاره شده نیز به مفاخر فارسی و  "ایران"، در درسسال پنجم در کتاب بخوانیم

 توان به شعر توانا بود هر که دانا بود فردوسی اشاره کرد: است. در اولین مورد می

او را مدان کردگار سپهر/ به نام خداوند خورشید و ماه/که دل را به نامش خرد داد راه/ جز 

 (.93ی پنجم: پایه، 1391فارسی بخوانیم،  ی ماه و ناهید و مهر...)فروزنده

گردد و آموز ارائه میاین شعرها از آن جهت اهمیت دارد که کلمات اصیل فارسی به دانش 

عجم زنده کردم بدین »یابد؛ چرا که خودِ فردوسی گفته آموز، هویت زبانی خویش را میدانش

ای عنوان یک داستان افسانه عالوه بر آن در درس دیگری نیز داستان زال و سیمرغ به«. پارسی

آموزان ارائه شده است. در این داستان رفاقت و دوستی زال و سیمرغ با پارسی به دانشادبیات 

ده شده است. در سایر ارسی و البته روان استفاآموزان ارائه و از کلمات اصیل پادبیاتی زیبا به دانش

 مذکور نیز به نویسندگان فارسی از جمله سعدی، حافظ و مولوی اشاره کرده است. موارد، کتاب

اند و عنوان شاعر ایران پرداختهدر درس نوزدهم این کتاب، مؤلفان به زندگی و آثار ادبی حافظ به

  ،1391فارسی بخوانیم، ) المللی دارداند که شعر حافظ، شهرت بینداشتهبه این موضوع اشاره 

سی را مورد آموز آمده که آثار ادبی فاردانش ( و برخی جاهای دیگر از زبان173-118ی پنجم:پایه

 ،دهند که این نشان از اهمیت ادبیات است. به عنوان نمونه؛ در کتاب بنویسیم اولتوجه قرار می

 خوانم.های شاهنامه را میآموز نوشته شده: من داستاناز زبان دانش 98 یصفحه

ی ادبیات پارسی و ابتدایی در مؤلفه یدوره های درسیمحتوای کتاب به طور خالصه اگر به

شان به ی ویژههای درسی توجهکتاب یم، آشکارا خواهیم دید که مؤلفانهای ایرانی بنگراسطوره

        چرا که فردوسی را مظهر ادبیات فارسی ؛ باشدفردوسی بوده است و صحیح نیز همین می

 شناسند. می
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 نمادهای ملی

طور قطع، نمادها و  . بهاست ن پرداخته شدهاست که ب آای دومین مؤلفه "نمادهای ملی"

طور مستقل نیز به عنوان یک مؤلفه جدا  به دلیل اهمیتش بهی زبان ملی)ها که دربردارندهسمبل

ترین ابعاد هویت ملی ها است، یکی از اصلیآمده است(، نقشه، سرود ملی، لباس محلی و قومیت

 های درسی به این موضوعبمؤلفان کتا ترین توجهرسد بیشنظر می باشد. بهو میراث فرهنگی می

های دیگر کمتر پرداخته شده است و نوعی عدم طوری که به مؤلفه طور خاص پرچم( بوده، بهبه)

، تصویر هااما مؤلفان کتاب باشد؛ترین نماد هر کشور میشود. اگرچه پرچم، اصلیمیتوازن دیده 

 11، 37بنویسیم صفحات  ،13 و17و  11، 1پرچم را بارها از جمله)کتاب فارسی اول، صفحات 

طور  اند و چندین درس نیز بهتصویر کشیده ( و... به12و  11ن سال اول، ص آ(، قر191و

( به محتوای شناخت پرچم اختصاص یافته است. جمله فارسی سال دوم، چهارم و پنجم ازمستقل)

های ز جمله لباسها اکه برخی سمبل این امر در ارتباط با سرود ملی نیز مطرح است. حال این

اول( اندک فارسی  79ها)ص ( و قومیتفارسی سوم 127ص فارسی اول و  17و  11محلی )ص

 مواردی آن هم به صورت کمرنگ، لحاظ شده است. 

افته، ای که به تمرینات درس اختصاص یکتاب فارسی سال سوم دبستان، پس از چند صفحه

اند. در این شعر به چند مؤلفه توجه شده است: دهآور "ی عزیز منخانه"مؤلفان شعری را با عنوان 

 از آن جمله؛ نمادهای ایرانی از جمله نقشه و پرچم ایران:

ای بزرگ و پاک/ ...../ شود / خانهای که میای بر روی خاک/ نقشهکشم دوباره من/ نقشهمی

 (.132 ی سوم:پایه، 1391فارسی بخوانیم، )و قرمز و سفید.../ افتخار/ سبزپرچمی پر

 

 ها و قهرمانان ملیچهره

ها و قهرمانان ملی و باشد. هر کشوری به چهرهها و قهرمانان ملی میسومین مؤلفه؛ چهره

ی تاریخی، عنوان کشوری با سابقه گذارد. کشور ما بهها را ارج میورزشی خود افتخار نموده و آن

توان از عنوان نمونه میت. بهادبی و سیاسی کهن، قهرمانان متعددی را دل خود پرورده اس

                                                
سه با سایر موارد در کتاب یک گام جلو تر رفته و هر چند که در این صفحه تصویر پرچم به میان آمده ولی در مقای 1

جهت بازشناسی پرچم ایران گفتاری صورت گرفته: در کنار این تصویرگفته شده: پرچم ایران سه رنگ دارد. رنگ 

 ( 91های پرچم کشور ما سبز سفید و قرمز هستند...)ص
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از جمله حافظ،  های ادبی جهانتا چهره گرفته 1حاکمان جهانی های جهانی و در پی آنحکومت

های ایران باستان و همچنین ویژه فردوسی و در نهایت قهرمانان رزم در جنگ سعدی، مولوی و به

 ی انقالب و جنگ تحمیلی یاد نمود.عرصه دلیر مردان

های میراث ایرانی در کتاب عنوانهر یک از این موارد به اس، توضیح و بررسیاین اس بر

های درسی به بسیجیان و ی قهرمانان جنگی، تمرکز کتابتواند مثمر ثمر باشد. دربارهدرسی می

ویژه، این  وارد متعدد به صورت تصاویر و درسسربازان جان بر کف انقالب بوده است و در م

 یده شدهموضوع به تصویر کش

خدا برای استقالل و ای که در راه ای ایران عزیز، تو مردان و زنان و حتی کودکانی را پرورانده»

 (128 سوم:ی پایه ،1391،بخوانیمفارسی  )  «اندفشانی کرده و به شهادت رسیدهآزادی تو جان

 یا در جای دیگر آمده:

 کشمباغ الله می
 

 رنگ خون یک شهید 
 

 ی عزیز منخانه
 

 جان من فدای تو 
 

 (132ی سوم: فارسی بخوانیم، پایه) 

 

( اهمیت ایثار و شهادت آمده است. این درس 133)ص "معلم فلسطینی"در درسی با عنوان 

اند به تصویر ساله به نام خالد، حلقه زده 2کی کود گر اسرائیلی که دوربا تصویر سربازان اشغال

است آمده،  "ملی میهنی"چه دلیل در این بخش که  صفحه به 3که این  کشیده شده است. این

ی تر جنبهملی میهنی، سازگار نیست و بیش های مورد نظرجای بحث دارد چرا که با توجه به مؤلفه

؛ یکی ایثار و دهدد. این درس دو مؤلفه را آموزش میفراملی، سیاست خارجی و البته دینی دار

همین کتاب و جهت  "یِدین"بهتر بود این درس در فصلها. گری اسرائیلیو دیگری اشغال شهادت

های خارجی آموزان و همچنین سیاستایثار و شهادت برای دانش یگذاری به مسألهآموزش و ارج

 شد.ستیزی مطرح میدر مقابل ظلم و ظلمایران 

                                                
کند که به احتمال زیاد و با توجه به شواهد ل میبه عنوان مثال مرحوم عالمه طباطبایی در تفسیر ارزشمند المیزان نق 1

 ی هخامنشی است.همان کورش کبیر، حاکم عادل و بشر دوست دوره "ذوالقرنین "تاریخی منظور قران کریم از 
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از  توان اظهار نمود که کمتر به قهرمانان قبل از اسالم پرداخته شده است. یکیدر نهایت می

دینی  گیریریزان درسی و همچنین جهتبرنامه گیری سیاسیتواند ناشی از جهتدالیل این امر می

طور مختصر به قهرمانان ملی اشاره شده است. این موارد  و به ا باشد. بنابراین در موارد معدودهآن

ی نمود که چهره آمده اشاره "آریوبرزن" بخوانیم( درسی با عنوانتوان به کتاب فارسی)محدود می

ها و ی هخامنشی در مقابل اسکندر مقدونی است. این درس به دالوریدوره یکی از دالورمردان

دهد که تا آخرین هخامنشی پرداخته است و نشان می یدوره های این دالور مرد ایرانرشادت

(. در 137-132پایه پنجم،، 1391 بخوانیم، فارسیجنگد)لحظات زندگی، دالورانه برای وطنش می

پردازد. در ایران می ایعنوان قهرمانان اسطوره به "سام و پسرش زال" درس دیگری نیز به بررسی

پردازد. در سایر موارد از ی بزرگ شدنش میای از زندگی زال و نحوهاین درس به داستانی اسطوره

بررسی آن در بعد  لیلمیان آمده که به د های ادبی از جمله فردوسی، سعدی و حافظ سخن بهچهره

     تصویر و هم از قهرمانان سیاسی که هم در قالبشود. یکی ن پرداخته نمیهای ادبی به آمؤلفه

 باشند. تصویر کشیده، حضرت امام خمینی)ره( می های ملی بهصورت مراسم و جشنبه

 

 معماری ایرانی

پردازد. در این مورد با ان میی مورد بررسی، به معماری و میراث تاریخی ایرچهارمین مؤلفه

ها، بیستون و کدهاز جمله تخت جمشید، آتش ی تصویری از معماری قبل از اسالم ایران،ارائه

، همچنین آثار بعد از اسالم از جمله حافظیه، سعدیه، حرم امام رضا)ع(، مواردی از این دست

برد. میشیراز را نام  دروازه قرآناهلل، برج آزادی، ردوسی، سی و سه پل، مسجد شیخ لطفآرامگاه ف

صورت  ی دینی بههای دینی و ملی با هم آمده که مؤلفهاین مؤلفه، مؤلفه یدر ارتباط با ارائه

 اند.تر نمایان شدههای باستانی کمرنگتر نشان داده شده است و مؤلفهآشکاری پررنگ

شده است. در نظر گرفته  )فارسی کالس دوم( فصل ملی و میهنی در 131تا  121از صفحه 

که  ی تصویر اینبا ارائه آموز به ایرانمندی دانشپس از ابراز عالقه "ایران من"درس اول، با عنوان 

آموز را با نقاط دیدنی از دانش ،تاریخی و فرهنگی تصاویرو با  کشور سفر کردهبه نقاط مختلف 

فردوسی، آرامگاه سعدی، قله دماوند، حافظ، ارگ بم، آرامگاه  هجمله حرم امام رضا)ع(، آرامگا

گیالن، بیستون کرمانشاه، میدان آزادی، سی و سه پل و در نهایت تخت جمشید آشنا  یماسوله

 نموده و در تمرین ها نیز به این موضوع پرداخته شده است. 
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)یک فصل از فصلی 131تا  122یا به عنوان مثال کتاب فارسی سال سوم دبستان از صفحات 

راث تاریخی فرهنگی وطنی اختصاص داده که بخشی از این فصل به می - ل( به ملیهشت فص

تو را ]منظور ایران[ دوست دارم با گنبد طالیی امام هشتم)ع( در مشهد، چهل »پرداخته است: 

 (. 121ی سوم: پایه، 1391فارسی بخوانیم،  .)«ن در اصفهان و تخت جمشید در فارسستو

 

 ملیهای آداب و رسوم و جشن

ها رسوم و جشن ی مورد بررسی میراث فرهنگی، آداب وترین مؤلفهطور قطع مهم آخرین و به

ها و مراسم ملی از جمله عید نوروز، جشن ن را به دو گروه تقسیم نمود؛ یکیتوان آباشد که میمی

اد های مذهبی و دینی از جمله اعیدر، چهارشنبه سوری و... دیگری جشنه هفت سین، سیزده ب

ظهار نمود که توان ادست آمده از این مؤلفه، میه های بشعبان، غدیر و قربان و غیره. طبق بررسی

توان به این موارد اشاره های دینی مقدم بوده است. در بررسی این مؤلفه میمراسم و رسوم و جشن

وط به آن سال دوم به جشن نوروز باستانی پرداخته و برخی از رسوم مرب تاب فارسیکرد: در ک

 ارائه شده است. در درس دیگری نیز به مراسم نوروز پرداخته شده است:

روز اول فروردین، نخستین روز سال نو در کشور ماست. این روز را نوروز گویند... هزاران »...

کنند. تکانی میگیریم. مردم ما پیش از نوروز، خانهسال است که ما ایرانیان عید نوروز را جشن می

فارسی ) «چینند...سفره هفت سین می ،کنند و برای تحویل سالکنند. لباس نو تهیه میسبز میسبزه 

سپس در مورد مراسم نوروز و سفره هفت سین سخن به (. 121-122ی دوم: پایه، 1391بخوانیم، 

 دهدآورد و در نهایت از اهمیت جشن نیکوکاری که قبل از ایام نوروز است توضیحاتی میمیان می

 (. همان)

 پردازد:به حال و هوای ایام عید مینیز  "با پرستوهای شاد" در آخرین شعر این فصل

من توی  تکاند در حیاط.../ ماهیها را مادرم/ میرسد از راه عید/ فرشبا پرستوهای شاد/ می 

 (.127ی دوم: پایه، 1391فارسی بخوانیم، کند)حوض/ آب بازی می

های ملی پرداخته شده باشد که به آن مشاهده گردید که به جشناندکی  اردروی هم رفته؛ مو

ها و های دینی توجه شده است. در واقع عالوه بر آموزشدر سایر موارد به جشن اشاره گردید.

های جشن ی زندگی پیامبران و امامان معصوم، اغلبمربوط به نماز، وضو، روزه و شیوه مراسم

نیمه شعبان، جشن  ها عبارتند از: جشنعنوان مثال؛ این جشن شده، دینی بوده است. بهبرشمرده

های انقالبی از نماز، جشن مبعث پیامبر)ص(، جشن تکلیف، جشن غدیر و غیره. همچنین از جشن
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آموزان تر به دانششده بیشها و مراسم ارائهبهمن بحث به میان آمده است. آیین 22جمله جشن 

 شود:نمونه اشاره میهویت دینی بوده است که به چند 

که محتوای شعر آمده  "بهمن جشن"، شعری با عنوان 122ی کالس اول در صفحه در فارسی

 ها سروده شده( پرداخته است. شعر به زبان آنها)بچه به شادی و خوشحالی

فارسی ) رسیده جشن بهمن/ جشن بزرگ میهن../ میهن ما شاد شاد از غم و غصه آزاد.

 ( 122ی اول: هپای ،1391بخوانیم،

ها شادمانه پرچم را در ی آنهای مدرسه ارائه شده که همهتصویر بچه پایان این شعر نیز در

 اند.دست گرفته

با یکدیگر از طرف نویسنده  چند موضوع "ادیم و پاک و خندانش" در شعری دیگر با عنوان

توان به موارد زیر اشاره می باشد؛ از آن جملهیابد که بیانگر اهداف ملی و مذهبی میانتقال می

 نمود:

و... در پایین صفحه نیز  "گرایانهو اهداف ملی "خوشبینی به آینده و امید" ی نشاطمسأله

ی ما/ این ه دست دارند.../ شعر و ترانهنیز برا که پرچم ایران  هایی شاد، در حال بازیتصویر بچه

(. یا 111ی اول:پایه ، 1391فارسی بخوانیم،ایران)است، با ما بخوان/ پاینده باد اسالم / جاوید باد 

طور کامل دارای مضمون ملی وطنی  به 121 تا 121صفحات  م سال اول، تمریناتبنویسیکتاب در 

 باشد:است که در ارتباط با حوادث انقالب اسالمی و مراسم بهمن ماه می

گفت/ امام به وطن آمد/ یمردم ما با شاه مبارزه کردند/ مدیر از خاطرات روزهای انقالب م

 (121-121ی اول: پایه ، 1391 )فارسی بنویسیم،

دو جمله "اند از جمله آموزان نوشتهتمرینات دیگر که در ارتباط با موضوع مذکور بوده و دانش

 «گیریم و....دوازدهم بهمن امام خمینی به وطن آمد./ ما این ده روز را جشن می» :"در هم ریخته

ی آن آموز خواسته شده یک جمله دربارهام خمینی)ره( آورده شده و از دانشسپس تصویر ام

( و همچنین سؤاالتی از جمله انقالب در 121و 121ی اول: پایه، 1391فارسی بنویسیم، بنویسد)

 (.121ی اول: پایه، 1391فارسی بنویسیم، چه روزی پیروز شد و یا امام در چه روزی به ایران آمد)

       دینی دارد.  یها و مراسم دیگر نیز صبغهها و مطالب انقالبی، سایر جشنعالوه بر جشن

)ص( ی جشن مبعث پیامبرعنوان نمونه: در آخرین مطالب همین کتاب نیز در چند جمله دربارهبه

کردن مسلمانان به آن هویت دینی و البته جهان شمول داده بحث شده که با قید عنوان جشن ملی به

 (.132ی اول: پایه، 1391فارسی بنویسیم، ) شده است
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پنجم نیز یک درس به این موضوع اختصاص  ی)کتاب اصلی( پایههای آسماندر کتاب هدیه

به جانشینی حضرت علی )ع(  ،گذاری شدهنام "میراث پیامبر"فته است. در این درس که به نام یا

خود اختصاص داده و پس از آن به  را (11-18) صفحات صفحه 1اشاره شده است. این درس، 

ی مهم به این مسأله ،گذاری شدهنام "جشن غدیر" ( که با عنوان13و  12نیز دو صفحه تصویر)

 اند.آموزان شادی و سرور به پا کردهدهد که در مدرسه، دانشپرداخته است و نشان می

 

 گیریبحث و نتیجه

های درسی و رت آشکار در برنامهصو های میراث فرهنگی و همچنین هویت ملی بهمؤلفه 

 ،هدف مصوب 11طوری که از  به ؛عمومی وارد شده است یهمچنین اهداف نظام آموزشی دوره

تر به ها بیشکتاب گیرد. تأکیدها را در بر میاین مؤلفه ،هدف به صورت مستقیم یا غیر مستقیم 8

بر آموزش هویت دینی یا بعد دینی تر سعی ی هویت ملی نیز بیشمیراث اسالمی بوده و در زمینه

ها و ها، چهرههای ملی و اسطورهندرت آداب و رسوم ایرانی، جشن هویت ملی بوده است و به

   تواند تضعیف هویت ملیهای درسی لحاظ شده است. این موضوع میمفاخر ملی در کتاب

های ندرت جشن وان نمونه؛ بهعن دنبال داشته باشد. بهآموزان و عدم تعادل و هماهنگی را بهدانش

هایی در و این چنین نمونهه سیزده ب ملی از جمله عید نوروز و آداب و رسومی چون هفت سین،

آداب و رسوم و الگوهای های مورد بررسی بحثی به میان آورده شده است. در صورتی که در کتاب

زگار بحران هویت خود را در رو دادن هویت ملی نقش اساسی دارند و این امردر شکلرفتاری 

ها و آداب و رسوم های حفظ هویت فرهنگی، بازگشت به آییندهد که یکی از راهتر نشان میبیش

 سنتی و فولکلوریک است. 

های مورد بررسی اگر جشنی بیان گردیده؛ اغلب جشن بهمن ماه، جشن غدیر، مبعث در کتاب

ایرانیان لحاظ  عنوان نماد پایداری ر مقاومتی بهاگ است؛ پیامبر)ص(، نیمه شعبان و جشن نماز بوده

باشد. در صورتی تحمیلی می های دلیر مردان جنگهایی از رشادتگردیده، اغلب تصایر یا داستان

 یچرا که قهرمانان به واسطه ی فراوانی دارد؛های برجستهتوان گفت ایران، قهرمانان و چهرهکه می

تر حائز اهمیت هستند گذارد، بیشتر میهای سنی پایینهخصوص رد سزایی که بر افراد، بههتأثیر ب

. کند سازگار محیط با را خودش شرایط بدترین در که است کسی قهرمان کودک نیز، و برای

-ی بیششود و از این دسته قهرمان در ایران بی شمار است که توجه نمی تسلیم و ماند می قهرمان

 ها در دوران هخامنشی و غیره.برزنطلبد، مانند آریو تری را می
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  رنگ تر و میراث باستانی، کممیان آمده نیز، میراث اسالمی پررنگ به در بحث میراث تاریخی

اند. شکی نیست که بخش مهم و اصلی هویت ما همان هویت دینی ماست که تصویر کشیده شدهبه

نظران م و انقالب برای صاحببدون اسال "ایران"در هویت ملی ما رنگ دوانده است. بدون شک 

ایران و ایرانی بدون میراث  توان گفت که، هیچگونه نیز میاجتماعی متصور نخواهد بود؛ اما این

ای دارد. های کهن نیز متصور نیست. ایران، تاریخ چندهزار ساله، ادبیات کهن، آداب و جشنکهن

ن باید از آرامگاه کان این سرزمینخستین بار منشور حقوق بشر، توسط کورش نوشته شده و کود

یگر مانند از بناهای د هایی که تدوین نموده است؛ام نامهاز کارها و بناها و نظ وی مطلع باشند؛

های استوار و پابرجا پس از این همه سال، رسانی بسیار قوی، ستونتخت جمشید که سیستم آب

این موارد آگاه باشد که چه هویت غنی و ی کودک سرزمینمان باید از همه ی غنی و غیره.کتابخانه

شمندان، مهندسان قهاری داشته مفاخر، اندی ،های بسیار دورهای با ارزشی دارد که در زمانمیراث

      ر حال نابودی هستند. بر این اساس،بناهایی که به دلیل عدم توجه یا کم توجهی د است.

 ی درسیت آشکار و چه ضمنی از برنامهصور ریزان درسی باید این موضوع را چه بهبرنامه

 بزدایند. 

های درسی، هویت شده در کتابتوان عنوان نمود که هویت ارائهبا توجه به توضیحات فوق می

ها و رسوم از جمله جشن پیروزی انقالب توجه اسالمی است. هر چند به برخی از آیین -دینی

عد فرهنگی، مغفول مانده است. بهتر است در کنار تر از بعد سیاسی بوده و جایگاه و باما بیش ؛شده

گونه نباشد که  طوری که اینتری قرار گیرند بههویت اسالمی سایر ابعاد نیز مورد توجه بیش

قبل از اسالم نداشته آگاهی چندانی از هویت اجداد قبل از اسالم خود و افتخارات  آموزان،دانش

آموزان به یک توجهی قرار گیرد تا دانشاید مورد بیدینی نب -علمی -غنای فرهنگی باشند. وجود

هر  هویت ملی منسجم دست یابند. ملتی که قدمت چند هزار ساله دارد و تاریخ تمدن آن چشم

از یکی کند. ملتی که خیره می شناساناز مردم عادی تا مورخان و شرقایرانی و غیر ایرانی را 

      برست نبوده و همیشه خی هرگز بتاد تاریداشتن مردمانی است که طبق اسن ،افتخاراتش

کشوری که در زمانی که عدالت، تساوی حقوق زن و مرد، احترام به آیین و  اند.پرست بودهیگانه

معنی بوده، در این کشور این موارد به صورت قانون بوده است. موضوعی بیهوده و بی ،ادیان دیگر

آیا شهروندانش نباید به  ،د که ملتی با این همه میراثشوحال با این توصیفات این سؤال مطرح می

 این موضوعات افتخار کنند؟ 
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ها باید عنوان نمود که پژوهشی که ارتباط پژوهش حاضر با سایر پژوهش یدر راستای مقایسه

ها به بیان جایگاه و نقش اساسی یافت نگردید و اکثر پژوهش ،مستقیم با این پژوهش داشته باشد

 محمد نژاد،) اندی جامعه پرداخته، در زندگی و توسعهملی دهی هویتنگی در شکلمیراث فره

( یا برخی دیگر اهمیت 1391؛ افخمی،1391؛ آزاد ارمکی و منوری،1382؛ حافظ نیا،1388

های فرهنگی و استفاده از ابزارهای به روز و جدید در این راستا را هدف پژوهش شناساندن میراث

چه مهم است، این  (. در نهایت آن2211آپوستولوپولو، کارویراس و کلناری، )اندخود قرار داده

باشد و از این جهت ها، منظور از میراث فرهنگی بناهای تاریخی مینکته است که در اکثر پژوهش

چرا که پژوهش حاضر عالوه بر بناهای تاریخی، آداب و رسوم  ؛حاضر متفاوت هستند با پژوهش

 گنجد را نیز هدف پژوهش خود نهاده و بررسی نموده است.میراث فرهنگی می و آنچه که در لوای
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 منابع

شناسی میراث زبانی از طریق (. آسیب1391ابویی، رضا، یادگاری، زهره و افاضت، شهاب. ) .1

 .29-12 (،11)1، مرمت و معماری ایرانبازشناسی جایگاه و عملکرد آن در میراث فرهنگی. 

تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و  .(. بنیادهای هویت ملی ایرانی1388) .، حمیداحمدی .2

 اجتماعی.

مجدد از بناهای تاریخی  یبررسی نقش استفاده (.1392) .سلوا، مهدی و فالحی ،اخترکاوان .3

اولین کنفرانس معماری و فضاهای  مجموعه مقاالت.ی پایدار و هویت مکانی و اجتماعیدر توسعه

 های کاربردی پرمانگروه پژوهش :مشهد .ایدارشهری پ

های (. بازنمایی هویت ملی در کتاب1391ارغندی، علیرضا و محمدی مهر، غالمرضا. ) .1

 .39-12(، 1)17، مطالعات ملیفارسی مقطع دبستان. 

های سیاستی اقتصادی مبتنی بر میراث فرهنگی. (. راهبرد توسعه1391افخمی، بهروز. ) .1

 .27-18(، 11)1 ،راهبردی و کالن

های فرهنگی ایران بر (. تحلیل محتوای سیاست1391آزاد ارمکی، تقی و منوری، نوح. ) .1

راهبرد اجتماعی و ی پنجم توسعه. های فرهنگی و برنامهاساس قانون اساسی، سند سیاست
 .7-37(، 3)1، فرهنگی

دنگاری در بناها و مستن یاهمیت و نحوه (.1381. )ناهید ،فرشته و کهنموئی ،پاشایی کمالی .7

های بنایی غیرمسلح و همایش ملی استحکام بخشی ساختمان مجموعه مقاالت ،های تاریخیبافت

 .شهرداری شیراز :، شیرازبناهای تاریخی

(. نقش میراث 1392اهلل. )الدین افتخاری، عبدالرضا و حسینی، نعمتپور طاهری، مهدی، رکن .8

فضای ی موردی: بخش مرکزی شهرستان المرد. مطالعه فرهنگی در کیفیت زندگی ساکنان روستایی
 .83-122(، 33)11. جغرافیایی

دهی به هویت های میراث فرهنگی ترکمنستان در شکل(. قابلیت1382حافظ نیا، محمدرضا. ) .7

 .129-121(، 2)7، مدرس علوم انسانیملی. 

، ر علم و فناوریی اخالق دنامهفصل(. اخالق و میراث فرهنگی. 1391دریایی، نازیال. ) .12

11(2 ،)28-19. 

 .قهرمان در اساطیر و حماسه های بین النهرین، یونان و ایران(. 1391رحیمی، رضوان. ) .11
 ی دکتری، دانشگاه شیراز(.نامه)پایان
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ی درسی (. جایگاه برنامه1392رضایی، احمد، منصوری، سیروس و عابدینی بلترک، میمنت. ) .12

 .13-71، 12(1، )ی مطالعات ملینامهفصلشجویان.  دانشگاهی در تقویت هویت ملی دان

ی استفاده از اینترنت و (. رابطه1391فر، حدیثه و قیصری، زهرا. )رضایی، حسین، رمضانی .13

 .113-131(، 2)11 ،مطالعات ملیگیری هویت ملی جوانان شهر همدان. شکل

درسی اه برنامهجایگ (.1392).سیروس و عابدینی بلترک، میمنت منصوری، ،احمد رضایی، .11

 .13-73(:1)12 ،مطالعات ملیدانشگاهی در تقویت هویت ملی دانشجویان. 

حفاظت مشترک از میراث فرهنگی و طبیعی؛ ضرورتی برای (. 1381رضوانی، علی اصغر. ) .11

 . تهران: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.ی پایداردستیابی به توسعه

(. هویت ملی در سند تحول 1391و قربی، سید محمدجواد. ) رهبری، مهدی، بلباسی، میثم .11

 .11-11(، 1)11 ،مطالعات ملیبنیادین آموزش و پرورش ایران. 

. تهران: ابتدایی یهای درسی دورهکتاب(. 1391). ریزی آموزشیسازمان پژوهش و برنامه .17

 .وزارت آموزش و پرورش

شناختی کتاب زبان فارسی مقطع (. نقد زبان1393سبزواری، مهدی و محمدی، فاطمه. ) .18

 .11-81(، 3)2، علم زبانمتوسطه و مسائل آموزشی آن. 

 . تهران: سمت.شناسی آموزش و پرورش جامعه(. 1381پور، محمود. ) شارع .19

بررسی میزان برخورداری کتب فارسی،  .(1381). شمشیری، بابک و نوشادی محمود رضا .22

 ینامهشیراز فصل های هویت ملی.لفهؤحصیلی از مراهنمایی ت یتاریخ و تعلیمات اجتماعی دوره

 .11-78(:1)2 ،درسی یمطالعات برنامه

 درسی هایکتاب در ملی هویت نمادهای جایگاه .(1387). صادق زاده، رقیه و منادی مرتضی .21

 (: 27)12 .های آموزشینوآوریانسانی.  علوم یرشته :متوسطه یدوره تاریخ و ادبیات فارسی

131-121. 

(. بررسی دیدگاه 1392لحی عمران، ابراهیم، عابدینی بلترک، میمنت و کنطورچی، حلیمه. )صا .22

(، 3)11، مطالعات ملیی هویت ملی. های آموزش ابتدایی، راهنمایی و متوسطه دربارهمدیران دوره

19-21. 

ت هوی هایلفهؤم به توجه میزان بررسی .(1381). ابراهیم و شکیباییان، طناز صالحی عمران، .23

 .13-81: 29 ،مطالعات ملی .ابتدایی آموزش یدوره درسی هایکتاب در ملی
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 61................های میراث فرهنگیابتدایی بر مبنای مؤلفه یدوره های درسیتحلیل محتوای کیفی کتاب 

های (. بازنمایی نقش1393دار، جواد. )عابدینی بلترک، میمنت، منصوری، سیروس و لیاقت .21

 .19-31(، 1)1، زن و جامعهی ابتدایی.  های درسی سال ششم دورهجنسیتی در کتاب

 . تهران: روان.یریت آموزشیمقدمات مد(. 1389بند، علی. )عالقه .21

 . تهران: روان.شناسی آموزش و پرورشجامعه(. 1391بند، علی. )عالقه .21

. تهران: معاونت جایگاه آداب و رسوم در فرهنگ جوامع(. 1373). علیزاده ابیانه، مریم .27

شورای فرهنگ عمومی. در  یپژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرخانه

در سایت:  9/3/1391تاریخ دسترس در 
http://pcci.ir/%D8%AC%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%87 

 ،فرهنگى تحقیقات ینامهفصل(. 1389، شیری، محمد و اوجاقلو، سجاد. )باقر، اقدم زادهعلی .28

(9)3 ،221-181. 

ابتدایی)مورد مطالعه: کتب  یهمبستگی ملی در کتب درسی دوره (.1387). قاسمی، حاکم .29

 .133- 160(: 2)9 ،مطالعات ملی فارسی(.

 :تهران .عباس مخبری هترجم .قدرت اسطوره؛ گفتگو با بیل مویرز . (1382کمپبل، جوزف. ) .32

 .نشر مرکز

مد جعفر پاک ی مح. ترجمهکتاب مکاتب فلسفی و آراء تربیتی(. 1391گوتک، جرالد ال. ) .31

 سرشت. تهران: سمت.

های های هویت ملی در برنامهؤلفه(. شناسایی م1392)، مهدی و خامسان؛ احمد.  لقمان نیا .32

 33.-56(: 12)12 ،های آموزشینوآوریداده بنیاد.  یدرسی بر اساس نظریه

 جایگاه هویت ملی در نظام آموزش و پرورش (.1389). لقمان نیا، مهدی و خامسان؛ احمد .33

 .117-171(: 2)3 ،فرهنگى تحقیقاتایران. 

 ءنقش آموزش در ارتقا (.1389). ، محمد شیری وسجاد اوجاقلواقدم علیزاده محمدباقر .31

   (:9)3 ،فرهنگى تحقیقاتآموزان شهر زنجان(. های هویت ملی)بررسی موردی دانشصشاخ

181-221. 

تعارضات و تهدیدها علیه میراث (. تحلیلی بر عوامل مؤثر بر تداوم 1388محمدنژاد، مریم. ) .31

 .111-132(، 8)2، کاراگاهفرهنگی کشور. 

(. انگلیسی برای 1391) مهرمحمدی، محمود؛ کیانی، غالمرضا و خضری نژاد، مریم .31

 ریزی درسی. تهران: سمت.ی برنامهدانشجویان رشته
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